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Die oogmerk van hierdie studie is om die waarde van 'n klein maatskappy-oudit te bepaal 

en om daarvolgens 'n geskikte hervormingstrategie vir sodanige audits te bepaal. 'n 

Literatuurstudie is uitgevoer met betrekking tot die ontwikkeling en aard van klein 

maatskappy-oudits, die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op klein 

maatskappy-oudits en die verwagtings van die gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state. Die voormelde aspekte is daarna empiries getoets ten einde 'n algemeen 

aanvaarde hervormingstrategie vir klein maatskappy-oudits te formuleer. 

Uit die literatuurstudie is verskeie kenmerke van 'n klein maatskappy ge"identifiseer. 

Daarvolgens is argumente aangevoer wat die waarde van 'n klein maatskappy-oudit be

vraagteken, soos dat belanghebbendes nie die geouditeerde finansiele state vir besluitne

mingsdoeleindes aanwend nie, en dat die tradisionele behoefte aan ouditering nie by klein 

maatskappye bestaan nie, omdat die aandeelhouers en bestuur (direkteure) gewoonlik 

dieselfde persona is. 

Die empiriese navorsing onder die vernaamste gebruikers van klein maatskappye se 

finansiele state, naamlik sodanige maatskappye se aandeelhouers en/of direkteure, die 

Suid-Afrikaanse lnkomstediens, bankinstellings en praktiserende ouditeure, het aan die lig 

gebring dat daar nie eenstemmigheid ocr 'n objektiewe definisie van 'n klein maatskappy 

bestaan nie. Die oorheersende kenmerk van 'n klein maatskappy is dat die eienaarskap 
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van so 'n maatskappy in die bestuur (direkteure) gesetel is. As 'n algemene norm kan 'n 

maatskappy egter as klein geklassifiseer word indien dit nie twee van die volgende 

maatstawwe oorskry nie: Omset R12 miljoen; totale bates R6 miljoen; vyftig werknemers. 

Die empiriese ondersoek het verder getoon dat die primere gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state 'n positiewe houding oor so 'n maatskappy-oudit huldig 

en dat geouditeerde finansiele state van klein maatskappye wei gebruik word tydens 

bedrywighede en/of vir besluitnemingsdoeleindes en dat Suid-Afrikaanse oudit

standaarde redelik gepas is in 'n klein maatskappy-ouditomgewing. Die huidige 

openbaarmaking- en dokumentasievereistes van toepassing op aile maatskappye, word 

egter as te omvangryk beskou. 

Die slotsom van die studie is dat 'n klein maatskappy-oudit wei 'n bestaansreg geniet 

omdat dit waarde toevoeg. Gevolglik behoort die konvensionele statutere audit behou te 

word; die algemeen aanvaarde rekeningkundige-vereistes behoort egter vir klein 

maatskappye afgeskaal word. 
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The purpose of this study was to determine the value of a small company audit and then 

to establish a suitable reform strategy for such audits. A literature study was performed of 

the development and nature of small company audits, the applicability of South African 

auditing standards to small company audits and the expectations of the users of the 

financial statements of a small company. These aspects were then empirically tested to 

formulate a generally accepted reform strategy for small company audits. 

The literature study distinguished various characteristics of a small company. Arguments 

were raised which questioned the value of small company audits, for instance that the 

interested parties did not use the audited financial statements for decision-making and 

that the traditional need of auditing does not exist with small companies as the 

shareholders and management (directors) usually are the same people. 

The empirical research among the main users of the financial statements of small 

companies, namely its shareholders and/or directors, the South African Revenue 

Services, financial institutions and practising auditors revealed that there is no acceptable 

objective definition of a small company. The dominant characteristic of a small company is 

that the ownership of such a company vests in management. A company can, as a 

general norm, be classified as small if it does not exceed two of the following three 
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measures: Turnover R12 million; total assets R6 million; fifty employees. 

The empirical investigation also showed that the primary users of the financial statements 

of small companies have a positive attitude towards a small company audit, that the 

audited financial statements of small companies are used in the performance of their 

activities and/or decision-making and that South African auditing standards are reasonably 

applicable to a small company audit environment. The current disclosure and docu

mentation requirements applicable to all companies are, however, regarded as too 

comprehensive. 

This study led to the conclusion that a small company audit is justified because it adds 

value. The conventional statutory audit should therefore be retained but the generally 

accepted accounting requirements should be scaled down for small companies. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERING 

1.1 lnleiding 

Een van die basiese veronderstellings waarop 'n audit berus, vereis dat 'n audit 'n 

ekonomiese of sosiale voordeel moet inhou (Flint 1988:39). 'n Oudit het gevolglik geen 

bestaansreg as dit nie in die praktyk tot voordeel van belanghebbendes aangewend kan 

word nie. Flint ( 1988: 17) rig 'n uitdaging aan aile partye wat met die ouditprofessie 

gemoeid is om 'n audit ooreenkomstig die behoeftes van die gemeenskap aan te pas, 

want slegs dan sal 'n audit waarde inhou: 

The onus is on auditors and audit policy-makers constantly to seek to find out what 
is the societal need and expectation for independent audit and to endeavour to fulfil 
that need within the limits of practical and economic constraints, remembering at all 
times that the function is dynamic, not a static one. 

Die kritiese ingesteldheid wat gebruikers van finansiele state in die negentiger jare teen

oar die ouditprofessie openbaar, blyk duidelik uit die toenemende aantal hofsake wat 

wereldwyd teen ouditfirmas ingestel word. Dit kan moontlik 'n aanduiding wees dat die 

hedendaagse audit se waarde bevraagteken word. 

In die geval van 'n klein maatskappy-oudit is die bogenoemde siening nog meer 

regverdigbaar. lngevolge Suid-Afrikaanse wetgewing is aile maatskappye aan 'n audit 

onderhewig. Daar bestaan geen onderskeid tussen die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

waarvolgens 'n klein of 'n groat audit uitgevoer word nie. Dit stel die ouditeur in staat om 

dieselfde mate van gerusstelling na afloop van die audit van 'n klein maatskappy te 

verskaf as in die geval van 'n groat maatskappy. 

'n Klein maatskappy beskik egter oor sekere eienskappe wat die waarde van 'n 

konvensionele audit laat taan. Die eienaars en bestuurders van 'n klein maatskappy is 

gewoonlik dieselfde persona. Die audit van so 'n klein maatskappy kan gevolglik nie 

uitgevoer word om versekering aan die eienaars te bied dat die bestuur hulle belange be-
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hoorlik beskerm het nie. Dit bring mee dat 'n audit nie deur die aandeelhouers/direk-teure 

van klein maatskappye as 'n toevoeging van waarde beskou word nie, maar bloat as 'n 

verpligting wat deur wetgewing afgedwing word. Eiesoortige kenmerke van 'n klein 

maatskappy be·invloed die gepasdheid van sekere Suid-Afrikaanse ouditstandaarde. 

lndien sekere vereistes van die betrokke ouditstandaarde toegepas word tydens die audit 

van 'n klein maatskappy, kan dit oak die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

bevraagteken. In die geval waar die ouditeur uitgebreide stawingsprosedures moet 

uitvoer om die nodige gerusstelling omtrent die redelikheid van die klein maatskappye se 

finansiele state te bekom weens die interne beheerswakhede van so 'n maatskappy, kan 

so 'n audit onbekostigbaar word. 

Die ouditeur se noue verbintenis met die eienaar-bestuurder van 'n klein maatskappy kan 

oak daartoe bydra dat die ouditeur sekere van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

verydel. Die ouditeur kan byvoorbeeld nalaat om behoorlike beplanning van sy ouditwerk 

te doen, of onvoldoende dokumentasie byhou tydens die audit omdat die ouditeur oak die 

rekeningkundige rekords van die klient byhou. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat 'n teoretiese en praktiese ondersoek na die moontlike 

hervorming van 'n klein maatskappy-oudit van aktuele belang is. Die formulering van 'n 

gepaste hervormingstrategie van 'n klein maatskappy-oudit moet as 'n konstruktiewe 

onderneming gesien word want die belange van aile partye wat met die audit van klein 

maatskappye gemoeid is, kan bloat nagestreef word en in 'n hervormingstrategie vervat 

word indien die aard en omvang daarvan bekend is. 

1.2 Formulering van die probleemstelling 

Deur die eeue heen is bewys dat die ouditprofessie nie staties is nie, maar na aanleiding 

van veranderde behoeftes ontwikkel (verwys na hoofstuk 2). Wysigings .aan statutere 

vereistes, veranderinge van eksterne faktore soos die persepsies en verwagtinge van 

gebruikers van finansiele inligting of die menings van lede van die ouditprofessie het tot 

oudithervormings aanleiding gegee. Die probleem wat die onderwerp van die navorsing 

vorm, is: Om die waarde van 'n klein maatskappy-oudit te beoordeel en op grand daarvan 

'n gepaste oudithervormingstrategie vir klein maatskappye te formuleer. Enkele sub-
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problema wat ondervind kan word tydens die oudithervorming van klein maatskappye, is 

die volgende: 

0 Die identifisering van die faktore wat met die verloop van jare daartoe gelei het dat 

audit van klein maatskappye in oorsese Iande hervorm is; 

0 die identifikasie op 'n subjektiewe, sowel as 'n objektiewe wyse, van 'n klein 

maatskappy; 

0 die evaluasie van die toepaslikheid van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 'n 

klein maatskappy-omgewing; 

0 die bepaling van die heersende verwagtingsgaping ten opsigte van 'n klein 

maatskappy-oudit; 

0 die vasstelling van die waarde van 'n klein maatskappy-oudit; en 

0 die formulering van 'n geskikte hervormingstrategie vir 'n klein audit in 'n Suid

Afrikaanse konteks. 

1.3 Belangrikheid van die studie 

In die begin van die tagtiger jare het Pratt (1981:1) 'n studie aangaande die nood

saaklikheid en praktiese uitvoerbaarheid van 'n konvensionele audit vir klein eienaar

bestuurder maatskappye in Suid-Afrika van stapel gestuur. Hierdie studie het op 

Aanbeveling 13 van die Kommissie van Ondersoek na die Rekenmeesterprofessie in 

Suid-Afrika gereageer wat weer op die Britse ontwikkelinge in die tyd gegrond was. In die 

Verenigde Koninkryk is die afskaffing van 'n verpligte audit van klein maatskappye in die 

tagtiger jare bepleit (sien 2. 7.1 ). Die resultate van die Pratt-ondersoek het aangetoon dat 

die rolspelers van 'n klein eienaar-bestuurder maatskappy-oudit in Suid-Afrika die status 

quo ten opsigte van 'n verpligte oudit voorgestaan het. In 1984 het De Jager (1984:247-

248) 'n daaropvolgende empiriese studie onderneem om te bepaal of klein maatskappye 

wei aan 'n audit onderwerp behoort te word. Die resultate van die genoemde studie het in 

wese met die Pratt-studie ooreengestem. Geen pleidooi is ten gunste van die hervorming 

van die konvensionele klein maatskappy-oudit gelewer nie. 

In Junie 1984 het 'n nuwe besigheidsvorm met die uitvaardiging van die Wet op Beslote 

Korporasies, Nr. 69 van 1984, tot stand gekom. Die oogmerk met die beslote korporasie 
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was die daarstelling van 'n geskikte ondernemingsvorm vir klein besighede. Onder andere 

hou die handeldrywing as 'n beslote korporasie die voordeel in dat die finansiele state 

daarvan nie aan 'n verpligte audit onderhewig is nie. 

In die volgende tien jaar, vanaf 1984 tot 1994, is die kwessie oor die audit van 'n klein 

maatskappy op die agtergrond geskuif. Die persepsie het moontlik geheers dat beslote 

korporasies die plek van maatskappye as ondernemingsvorm vir klein besighede inge

neem het. Die afwesigheid van die debat oor 'n klein maatskappy-oudit in hierdie tydperk 

word op die veronderstelling gegrond. Hierdie veronderstelling neem egter nie in 

aanmerking dat 'n lid van 'n beslote korporasie nie in aile gevalle dieselfde beperking van 

moontlike aanspreeklikhede geniet as in die geval van 'n maatskappy nie. Dit blyk dus 

ongegrond om 'n beslote korporasie as 'n blote plaasvervanger vir die maatskappy as 

besigheidsvorm te beskou. 

Na 'n jarelange debat is die verpligte audit van klein maatskappye met sekere voor

behoude in 1994 in die Verenigde Koninkryk afgestel. Ten einde Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde met internasionale praktyke te harmoniseer, is Besprekingsdokument 12 

in Maart 1994 in Suid-Afrika uitgereik. Paragraaf 30 van die betrokke dokument het oor 

klein maatskappye gehandel en die moontlikheid van gedifferensieerde verslagdoening 

en die afskaffing van 'n verpligte audit is geopper. In 'n verder publikasie, Techtalk 

(SAIGR 1995:Uitgawe 5) het die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Reken

meesters aangevoer dat geen aanbevelings oor die oudithervorming van klein maat

skappye gemaak word nie, omdat verdere navorsing in die verband verlang word. 

In 1993 het Gloeck 'n empiriese ondersoek na die verwagtingsgaping ten opsigte van die 

ouditprofessie in Suid-Afrika onderneem. Tydens die studie is bevind dat verreweg die 

meeste van die respondente teen 'n verpligte audit van 'n klein maatskappy gekant was 

(Gioeck 1993:299). Alhoewel slegs 'n enkele vraag in beide vraelyste van die Gloeck

studie aan die verpligte audit van klein maatskappye gewy is, dui die reaksies op hierdie 

vraag (in beide vraelyste) daarop dat die menings van gebruikers oor sodanige audits 

sedert die studies in die begin tagtiger jare verander het. Hierdie drastiese ommeswaai 

beklemtoon die behoefte na oudithervorming van klein maatskappye. 

'n Studie oar die formulering van 'n geskikte hervormingstrategie ten opsigte van 'n klein 

4 



maatskappy-oudit behoort as 'n bydrae tot die Suid-Afrikaanse rekenmeesters- en oudit

professie gesien te word omdat dit tot 'n vernouing van die bestaande verwagtingsgaping 

kan lei. Die studie dek die hele spektrum wat met 'n klein maatskappy-oudit verband hou 

want dit sluit 'n ondersoek na die verwagtinge, persepsies en menings van die primere 

gebruikers van klein maatskappye, asook die praktisyns se menings oar oudithervorming 

ten opsigte van klein maatskappye in. Die klein sakegemeenskap behoort gevolglik by die 

ondersoek te baat, omdat aan hulle verwagtinge, menings en persepsies oar die verpligte 

audit van klein maatskappye gehoor gegee word. 

1.4 Metodologie van die studie 

Hierdie studie is tweeledig van aard. Dit behels eerstens 'n literatuurstudie aangaande die 

klein maatskappy-omgewing waar die term klein maatskappy toegelig word. In hierdie 

gedeelte word die faktore bespreek wat internasionaal aangewend word om 'n klein 

maatskappy te identifiseer. Die definisie van 'n klein maatskappy word in 'n Suid

Afrikaanse konteks gestel en 'n hipotese word daarvolgens geformuleer waarop die 

empiriese studie berus. Die Suid-Afrikaanse ouditpraktyke met betrekking tot 'n klein 

maatskappy-oudit word geevalueer deur die toepassing van die heersende Suid

Afrikaanse ouditstandaarde op 'n klein maatskappy-klient te beoordeel. Daar word verder 

oorweging geskenk aan die persepsies en verwagtinge van die gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state deur die verwagtingsgaping met betrekking tot 'n klein 

maatskappy-oudit te ondersoek. Moontlike hervormingstrategiee word op grand van die 

literatuurstudie geformuleer. 

Die literatuurstudie word gevolg deur 'n empiriese ondersoek wat binne die Suid

Afrikaanse konteks uitgevoer is. Daar word op twee aspekte tydens die empiriese 

ondersoek gefokus wat meebring dat twee afsonderlike vraelyste gesirkuleer is. 

0 Eerstens is 'n vraelys aan lede van die ouditprofessie gerig om die 

toepaslikheid van sekere vereistes van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 

'n klein maatskappy-oudit te kan beoordeel; en 

0 tweedens is 'n vraelys aan primere gebruikers van klein maatskappye se 

finansieHe state gerig om die menings, persepsies en verwagtinge van soda-
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nige gebruikers vas te stel. 

Die inligting wat tydens die bogenoemde twee gedeeltes van die studie ingewin word, 

word bymekaar gevoeg, ontleed en teen mekaar opgeweeg. Daarvolgens word 'n aan

vaarbare oudithervormingstrategie vir 'n klein maatskappy geformuleer. 

1.5 Struktuur van die studie 

Die literatuurondersoek word op verskillende aspekte gerig: 

Eerstens word 'n oorsigtelike voorstelling gegee van die historiese ontwikkeling van die 

ouditprofessie. In besonder word verwys na die faktore wat tot die evolusieproses 

aanleiding gegee het. Die deel van die ondersoek sluit 'n oorsig oor die ontwikkeling van 

die ouditprofessie met betrekking tot klein maatskappye in (hoofstuk 2). 

Tweedens word 'n omskrywing van 'n klein maatskappy in 'n Suid-Afrikaanse konteks 

geformuleer. Dit word gedoen aan die hand van 'n ondersoek na die eiesoortige kenmer

ke van 'n klein maatskappy, asook die beoordeling van internasionale objektiewe kriteria 

van klein maatskappye. 'n Hipotese word geformuleer om klein maatskappye in Suid

Afrika te omskryf wat uiteindelik die hoeksteen van die empiriese ondersoek vorm 

(hoofstuk 3). 

'n Beoordeling van die toepaslikheid van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 'n klein 

maatskappy volg na die bogenoemde. Dit verg 'n evaluasie van die toepaslikheid van die 

Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 'n klein maatskappy-oudit. Telkens word ondersoek 

in welke mate die kenmerke van klein maatskappye die uitvoering van 'n audit ingevolge 

die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde be·invloed. Daarvolgens word vereistes van Suid

Afrikaanse ouditstandaarde ge"identifiseer wat weens die kenmerke van klein maat

skappye by sodanige audits moontlik verydel word (hoofstuk 4). 

Die laaste gedeelte van die literatuurstudie word daaraan gewy om die menings, 

verwagtings en persepsies van die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 

te ondersoek (hoofstuk 5). 

6 



Die empiriese ondersoek word in twee dele verdeel: 

Eerstens word 'n vraelys aan primere gebruikers van klein maatskappye se finansiele 

state gerig. Dit word aangewend om die menings, persepsies en verwagtinge van die 

aandeelhouers en/of direkteure van klein maatskappye, finansiele instellings en die Suid

Afrikaanse lnkomstediens met betrekking tot die audit van 'n klein maatskappy te bepaal. 

Die vraelys word ook aangewend om 'n klein maatskappy te definieer na aanleiding van 

insette wat van die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state verkry word. 

Die hervormingstrategie wat volgens die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state voorkeur geniet, word met behulp van die vraelys bepaal. Die resultate van hierdie 

ondersoek word in hoofstuk 6 uiteengesit. 

Tweedens word 'n vraelys onder lede van die ouditprofessie gesirkuleer om te beoordeel 

of audits van klein maatskappye ingevolge Suid-Afrikaanse ouditstandaarde geskied en of 

die SAOS'e gevolglik op 'n klein maatskappy-oudit toepaslik is. lngevolge hierdie vraelys 

word die definisie van 'n klein maatskappy uit die oogpunt van lede in openbare praktyk 

bepaal en word die hervormingstrategie vasgestel wat deur praktisyns voorgestaan word. 

Die resultate van die ondersoek word in hoofstuk 7 uiteengesit. 

In hoofstuk 8 word die gevolgtrekkings en aanbevelings bespreek. 'n Oudithervorming

strategie vir klein maatskappye word geformuleer wat op die studie in geheel gebaseer 

word. 

1.6 Definisie van 'n oudit 

'n Oudit is 'n sistematiese proses waartydens bewyse objektief verkry en geevalueer 

word, om die ooreenstemming van stallings van ekonomiese aksies en gebeurtenisse met 

neergelegte kriteria te bepaal en om die resultate aan belanghebbende partye te 

kommunikeer. 
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1. 7 Samevatting en gevolgtrekkings 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat daar tot op hede nie genoegsame 

navorsing oor die oudit van klein maatskappye in Suid-Afrika gedoen is nie. Aile 

aanduidings wys daarop dat die heersende ouditpraktyke ten opsigte van klein 

maatskappy baie kritiek uitlok en nie die verwagtings van die gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state nastreef nie. Derhalwe is die navorsing onderneem wat 

uiteindelik tot die vasstelling van 'n geskikte hervormingstrategie van 'n klein maatskappy

oudit lei. 

Met die studie word terselfdertyd beoog om 'n objektiewe definisie van 'n klein maatskap

PY in 'n Suid-Afrikaanse konteks te formuleer. Dit sal die toepassing van die hervorming

strategie vergemaklik. 

In die lig van die onlangse ontwikkelings weens die harmoniseringsbeleid, behoort hierdie 

studie 'n verdere bydrae te maak om die Suid-Afrikaanse ouditpraktyke ten opsigte van 

klein maatskappye met sodanige internasionaal aanvaarbare standaarde in ooreenstem

ming te bring. 
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HOOFSTUK2 

DIE ONTWIKKELING VAN DIE OUDITPROFESSIE 

2.1 lnleiding 

Die ouditprofessie bestaan reeds sedert die antieke tye. Ten einde met die verandering van 

omstandighede tred te hou, het die ouditprofessie deur die eeue heen ontwikkel. Swemmer 

(1987:3) erken hierdie metamorfose van die ouditprofessie soos volg: "Auditing, as we know 

it today, is certainly not precisely what it was a century ago or even 25 years ago". 

Brown (1905:340) het alreeds in 1905 voorspel dat die ouditprofessie nie sal stagneer nie, 

maar sal bly ontwikkel om aan die eise van voortdurende veranderinge te voldoen: " ... if we 

read the signs of the times aright, a far greater measure of development all over the world 

awaits the profession during the next fifty years than which we have witnessed during the half 

century which has elapsed". 

In hierdie hoofstuk word die ontwikkeling van die ouditprofessie sedert die antieke tye 

nagevors. Die omstandighede en faktore wat tot hierdie hervormingsproses van die 

ouditprofessie bygedra het, word deurgaans uitgelig. Verder word die verandering in die 

doelwit van ouditering met die verloop van tyd aangedui. Die ontwikkeling van die 

ouditprofessie word in besonder met betrekking tot klein maatskappye bespreek. Dit dien as 

agtergrond vir die navorsing in geheel, waar die toepaslikheid van 'n hedendaagse audit, wat 

deur die eeue heen ontwikkel het, vir klein maatskappye geevalueer word. Hiervolgens kan 

beoordeel word of oudithervorming vir klein maatskappye geregverdig is. 

Woolf (1986:1) motiveer die belangrikheid van die historiese ontwikkeling van die oudit

professie in vandag se ouditkonteks as volg: 

Although the immediate concern is with the legal provisions and the techniques which 
govern the practice of auditing today, an appreciation of the current auditing 'scene' 
is immeasurably enhanced by troubling to understand its earlier origins and, in 
particular, the economic conditions which led gradually but inexorably to the 
establishment of an auditing profession, with a vital role and heavy responsibilities. 
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2.2 Die oorsprong van ouditering 

2.2.1 Die antieke tye 

Ouditkunde, in welke ouditkundige konteks ookal, het 'n bestaansreg sedert die mens die 

noodsaaklikheid van die verantwoording van sy transaksies beset het (Woolf 1979:2). Spicer 

en Pegler (1921 :2) erken hierdie bestaansreg en voer aan dat die metodes van 

verantwoording in die vroegste tye primitief was en dat 'n beperkte aantal transaksies te boek 

gestel is. Dit het tot gevolg gehad dat elke indiwidu sy eie transaksies behoorlik kon nagaan. 

Met die ontwikkeling van die beskawings en die totstandkoming van meer geordende 

strukture in antieke stede en heerskappye is die behoefte aan die beheer van openbare 

fondse geskep. Volgens Spicer en Pegler (1921 :2) is bewyse van die nagaan en kontrole van 

openbare fondse deur verskillende finansiele beamptes by die antieke Egiptenare, Grieke 

en Romaine aangetref. Hierdie antieke praktyke is soortgelyk aan die hedendaagse 

owerheidsouditering. 

Chatfield en Vangermeersch (1996:4) voer die oorsprong van rekordhouding na die vroegste 

beskawings in Mesapotamie, Egipte en Sentraai-Amerika terug. Sommige ander historici 

beweer dat die oorsprong van rekordhouding na ongeveer 4500 v.C. teruggevoer kan word 

(Brown 1905: 16). Die Kode van Hammurabi, wat in Babilonie vanaf 2285 tot 2242 v. C. 

gegeld het, dien as voorbeeld. Volgens Brown (1905:15) word sekere besigheidsaan

geleenthede in die Kode, soos kontrakvoering, vennootskappe en betaalvorme, bespreek. 

Hiervolgens was die antieke beskawings se besigheidsomgewings redelik gesofistikeerd, wat 

'n stelsel van behoorlike rekordhouding vereis het. Chatfield en Vangermeersch (1996:58) 

huldig dieselfde mening en voer aan dat transaksies of die beweging van goedere meestal 

volledig opgeteken is. 

Die ou Egiptiese, Griekse en Romeinse beskawings se stelsels vir die verantwoording van 

openbare fondse kan volgens Gloeck en De Jager (1987:2) as toereikend beskou word. 
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Brown (1905:74) ondersteun die mening soos volg: 

The ancient Egyptians imposed a check by arranging that the fiscal receipts should 
be recorded separately by two officials. In later times the Greeks instituted a system 
of checking public accounts by means of checking-clerks, every public official having 
his accounts scrutinised at expiry of his term of office. The Romans too, as early as 
the time of the Republic, recognized the salutary distinction between the official who 
authorise or orders the revenue and expenditure and the official who has the duty of 
handling cash; they developed a elaborate system of checks and counter-checks 
among various financial officers. 

Chatfield en Vangermeersch (1996:226) onderskryf die siening deur aan te voer dat 'n stelsel 

van interne beheer deur die ou Egiptiese beskawings ingestel is. Met betrekking tot die ou 

Griekse beskawing verwys Chatfield en Vangermeersch (1996:287) na Aristoteles. Die ou 

Griekse wysgeer het die rol van 'n ouditeur in sekere van sy werke bespreek. Daarvolgens 

het die ouditeur aile openbare uitgawes geoudit. Hierdie taak het soveel aansien geniet dat 

die ouditeur van aile ander pligte onthef is. 

Defliese, Jaenicke, O'Reilly en Hirsch (1990:8) huldig dieselfde mening deur daarop te wys 

dat regerings sedert die vroegste tye met die verantwoording van hulle inkomstes, uitgawes 

en die invordering van belastings gemoeid was. 'n lntegrale deel van die rekordhouding was 

die daarstelling van beheermaatreels om bedrog en foute te voorkom. Verskeie voorbeelde 

van moderne interne beheermaatreels kan in die Bybel, wat die tydperk van ongeveer 1800 

v.C. tot 95 n.C. dek, gevind word. Defliese eta/ (1990:8) noem byvoorbeeld meervoudige 

beheer oor bates, die behoefte na bevoegde en eerlike werknemers, beperkte toegang tot 

bates en die verdeling van pligte. 

Alhoewel die rekordhouding van openbare fondse en die beheer daarvan direk met 

ouditkunde soos dit vandag bekend is verband hou, verwys Latham (1965:37) die eerste keer 

na die term 'Ouditkunde' in die jaar 1216 in die Latham's Revised Medieval Latin Word-Ust. 

Hierin verskyn die Latynse woord audire. Letterlik vertaal beteken die Latynse woord audire 

"om te hoar''. Anderson (1977:6) verduidelik die oorsprong van die woord "audit" soos volg: 

... the ancient records of auditing are chiefly confined to public accounts. Those 
required to account for their handling of public funds attended before a responsible 
official, known as the auditor, who listened to their accounting. 
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Defliese et a/ (1990:8) stem saam dat die letterlike interpretasie van die woord audit 

aanvanklik van toepassing was deur te verwys na audits wat alreeds in 1200 in die stad 

London uitgevoer is. Hiervolgens is audits in die openbaar voor die stadbewoners en die 

regeringsamptenare uitgevoer. Die rekeninge is gedurende so 'n audit deur die tesourier aan 

die ouditeur voorgelees. 

Chatfield en Vangermeerch (1996:399) verwys na die sogenaamde "manorial" of landheer

rekeningkunde. 'n Rentmeester was in beheer van 'n landgoed se bates. 'n Tesourier het die 

nodige rekords met betrekking tot die bates aangeteken. Hierdie rekords is deur die tesourier 

aan die ouditeur voorgelees wat op sy beurt weer die egtheid van die rekords bevestig het. 

(a) Die uitvoering van 'n antieke oudit 

Die wyse waarop audits in die antieke tye uitgevoer is, hou geensins verband met die huidige 

ouditproses nie. Die uitvoering van 'n moderne audit is ver van die letterlike uitleg van die 

oorspronklike woord audire verwyder. Ouditeure is tans gemoeid met 'n elektroniese data

omgewing waarin transaksies verantwoord word en finansiele state opgestel word. Dit verg 

van die ouditeur 'n mate van rekenaarvaardigheid ten einde 'n gepaste ouditbenadering te 

ontwikkel sodat 'n koste-effektiewe audit uitgevoer kan word. Finansiele state word nie soos 

in die anti eke tye voorgelees nie en word nie meer vanaf handgeskrewe rekords opgestel nie, 

maar elektronies verwerkte rekords word vir die doel aangewend wat gevolglik 'n bykans 

papierlose omgewing skep. 

Die omvang van die antieke audit verskil oak opvallend van die moderne audit omdat 

eersgenoemde hoofsaaklik tot owerheidsouditering beperk was (Swemmer 1987:32). Die 

omvang van 'n moderne audit verwys na die ouditprosedures wat in die omstandighede nodig 

geag word om die doelwit van die audit te bereik (SAIGR 1996:SAOS 200.07). 

Die doelwit van 'n hedendaagse audit is om die ouditeur in staat te stel om 'n mening oar die 

redelikheid van die finansiele state te kan uitspreek (SAIGR 1996:SAOS 200.02). In die 

antieke tye was audits op regeringsbates gerig. Die heersers het gemeenskaplike bates 

namens die bevolking bestuur en dit was die ouditeur se doelwit om hierdie gemeenskaplike 

bates te beskerm. Chatfield en Vangermeersch (1996:237) sien die basiese doel van die 
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antieke ouditeur as voorkomend en 'n opspoorder van bedrog wat met regeringsbates 

verband hou. Die aanvanklike doelwit van ouditering was verder om die eerlikheid van 

persona met fiskale verantwoordelikhede te bevestig (Anderson 1977:3). Hierdie tendens 

het volgens Swemmer (1987:32) voortgeduur tot en met die aanvang van die Renaissance 

aan die einde van die 15de eeu. Anderson (1977:6) bevestig dat ouditering op daardie 

stadium meestal gemoeid was met die opsporing van bedrog en dat rekeninge in geheel aan 

audits onderwerp was. Defliese eta/ (1990:9) voer verder aan dat die audits van die antieke 

tye op die ondersoek van die akkuraatheid van rekeninge gerig was in soverre dit tot die 

opsporing van bedrog kon lei. 

'n Ouditeur is aanvanklik nie op grand van sy professionele kwalifikasies aangestel nie en 

was ook nie lid van 'n erkende professie nie. Gloeck (1993:22) som die vereistes van 'n 

ouditeur as 'n professionele persoon, volgens die sienings van gesaghebbendes, soos volg 

op: 

0 Die lewering van dienste ingevolge 'n beroep, waarvan die funksies omskryf 

is; 

0 die bemeestering van toepaslike kennis; 

0 die handhawing van onafhanklikheid; 

0 die handhawing van standaarde en etiese reels; en 

0 die genot van openbare erkenning. 

Defliese eta/ (1990:52) onderskei die volgende kenmerke vir 'n professie: 

0 Die formele erkenning van professionele status deur 'n regeringsinstansie by 

wyse van die uitreiking van 'n lisensie; 

0 die bemeestering van teoretiese kennis deur formele opleiding; 

0 die handhawing van 'n afdwingbare etiese gedragskode; 

0 die informele erkenning en aanvaarding van die professionele status deur die 

algemene publiek; en 

0 die voorkoms van publieke belangstelling in die ouditeur se werk. 

Laasgenoemde kenmerk met betrekking tot 'n professie was die enigste wat in die antieke 
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tye van toepassing was. Die kennis en vaardighede van die destydse ouditeur is in 'n minder

waardige lig beskou. Woolf (1979: 1) verduidelik dat 'n ouditeur bloat op grand van 'n goeie 

reputasie as geskik beskou is. Mautz en Sharaf (1961 :242) ondersteun hierdie siening soos 

volg: "Auditors, of course, had no professional status although they were expected to 

discharge their duties honestly, skillfully and with due regard to their employer's interests". 

2.2.2 Die tydperk voor die industrU!Ie revolusie 

Die sestiende en sewentiende eeue het gepaard gegaan met talle ontdekkingsreise en 

internasionale handel. Volgens Woolf (1979:2) het die avonturiers meestal nie oar die 

finansiele vermoe beskik om hulle ontdekkingsreise te finansier nie. Hulle het gevolglik op 

ryk handelaars, bankiers of selfs die adel vir finansiele hulp gesteun, soos byvoorbeeld in die 

geval van Christopher Columbus. 

Woolf (1986:2) verduidelik soos volg: 

It became a common feature in the coffee-houses of the city of London for information 
on prospective foreign undertakings to be passed round, and syndicates formed with 
a view to providing the necessary funds. Information of this nature was usually 
embodied in a 'prospectus', to which the syndicate members and other 'backers' would 
append their names. As might be expected, prospectus details were often painted in 
terms more glowing than the circumstances genuinely justified, and several massive 
frauds- such as the famous 'South Sea Bubble'- drew attention to the need for some 
control. 

Gedurende die jare 1600 tot 1800 het ekonomiese veranderinge daartoe gelei dat stede en 

fabrieke in plaas van landgoedere en gildes tot stand gekom het. 

Hierdie tendens, gepaardgaande met die ontdekking van voorheen onbekende werelddele 

het tot wydyerspreide handelsvoering gelei. Dit het volgens Defliese eta/ (1990:9) tot nuwe 

rekeningkundige vraagstukke aanleiding gegee. Die besit van eiendom tesame met die 

erkenning van eiendomsreg, asook die berekening yan winste en verliese vir besigheids

doeleindes, kan as voorbeelde dien. Chatfield en Vangermeersch (1996: 171) verduidelik die 

ekonomiese evolusie aan die hand van die Oos-lndiese Kompanjie. Tussen 1600 en 1617 

het die maatskappy 113 ontdekkingseise gefinansier. Elk van hierdie reise het kapitaal vanuit 
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ander eksterne bronne verkry en is as 'n afsonderlike onderneming beskou. Na afloop van 

so 'n ontdekkingsreis is die onderneming gelikwideer om kapitaal aan diegene wat hulle wou 

onttrek uit te betaal en om kapitaal van nuwe beleggers te bekom. Die rol van die antieke 

ouditeur was besig om te verander na aanleiding van die behoefte van die gemeenskap: 

"Emphasis shifted from stewardship of manorial assets to the protection of corporate 

investors and problems of income funding and dividend payment" (Chatfield & Vanger

meersch 1996:414). Dit het meegebring dat oudit van 'n aanhoringsproses na 'n ondersoek 

van geskrewe rekords ontwikkel het (Defliese et a/1990:9). 

2.2.3 Die industriele revolusie 

Die ontwikkeling van die moderne ouditprofessie kan teruggevoer word na die lndustriele 

Revolusie, wat in die negentiende eeu in Engeland uitgebreek het. Anderson (1977:7) voer 

aan dat die lndustriele Revolusie groot kommersiele en gemeganiseerde nywerhede, in plaas 

van die tradisionele tuisfabrieke, tot gevolg gehad het. Hierdie tendens het noodwendig tot 

die aanwending van vreemde kapitaal gelei. Dit het die behoefte aan ouditering van ander 

fondse as openbare fondse laat ontstaan. Swemmer (1987:65) ondersteun die mening en 

verduidelik breedvoerig dat groot kapitaalintensiewe projekte tydens die lndustriele Revolusie 

van stapel gestuur is. lndiwiduele kapitaalbronne kon nie die vraag na finansiering bevredig 

nie. Ook kleiner besigheidsondernemings het finansiering vanuit eksterne bronne benodig. 

Dit het tot algemene kredietverskaffing gelei. Kredietverskaffers het dieselfde kommer as 

tans ervaar, naamlik om hulle beleggings en lenings te verseker. Die vraag na 'n onafhanklike 

ouditeur om hierdie versekering te bied, het ontstaan. 

Die toename in handel het in hierdie tydperk tot die totstandkoming van sogenaamde Joint 

Stock Companies gelei. Volgens Spicer en Pegler (1921 :3) was dit kenmerkend van hierdie 

maatskappye dat groot kapitaalinvesterings onder die bestuur van 'n paar indiwidue geval 

het. Gevolglik is dit duidelik dat die bestuur van hierdie korporatiewe entiteite wat na afloop 

van die lndustriele Revolusie tot stand gekom het, nie in aile gevalle by die eienaars berus 

het nie. Brown (1905:73) verduidelik: "As management passed from individual owners to 

hired professionals, the owners in absentia became concerned over the proper protection 

and growth of their capital investments." Die behoefte na 'n ordelike stelsel van 

rekeningkundige verantwoording wat akkurate rekordhouding verseker en bedrog voorkom, 
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het na vore getree. Die tyd was ryp vir die ontstaan van die moderne ouditprofessie. Taylor, 

Kritzinger en Puttick (1987:3) stem saam: 

... it was imperative that those directing a business should account clearly and honestly 
to the owners, that is to say, the shareholders. The employment of an auditor to act 
as agent for the shareholders became a necessity, and out of this need grew the 
profession of accounting and auditing as we know it today. 

Hierdie behoefte na 'n professionele ouditeur is in 1844 gemanifesteer deur die Joint Stock 

Companies Act van 1844 in Engel and, wat die bestaan van ouditeure erken het. lngevolge 

hierdie wetgewing is daar nie van ouditeure verwag om onafhanklik of professioneel op te 

tree nie (ACCA 1989:2). Verder is 'n oudit nie uitdruklik deur die wet vereis nie, maar bylaes 

tot die Joint Stock Companies Act het daarvoor voorsiening gemaak (Swemmer 1987:65). 

So 'n oudit was bloot op die balansstaat gerig en die ouditverslag het woorde "full and fair" 

gemeld (ACCA 1989:2). Gloeck en De Jager (1987:4) is van mening dat die woorde "full and 

fair" daarna verwys het of die maatskappy in die oe van bankiers en krediteure as solvent 

beskou is. Die ontdekking van bedrog en foute was op hierdie stadium 'n sterk sekondere 

ouditdoelstelling. Anderson (1977:7) stem saam en voer verder aan dat 'n ouditeur in die 

meeste gevalle 'n aandeelhouer was wat deur sy mede-aandeelhouers aangestel is. 

Chatfield en Vangermeersch (1996:137) beskou hierdie aandeelhouer wat as 'n ouditeur 

opgetree het se pligte as drieledig: 

0 Om die aksies van die direkteure van die maatskappy te bepaal; 

0 om vas te stel in hoe 'n mate die direkteure se aksies regverdigbaar is; en 

0 om die daaropvolgende optredes van die direkteure te be"invloed. 

Alhoewel die belangrikheid van die eerste wetgewing ten opsigte van 'n ouditeur nie misken 

word nie, was dit nie sonder leemtes nie. Die doelwit van die oudit was steeds op die 

tradisionele opvattinge gerig. 'n Oudit het die solvensie van die maatskappy en die integriteit 

van die bestuur verseker. Belangrike aspekte soos inkomste-erkenning en dividendbeleide, 

wat vir die aandeelhouers van daardie tyd beduidend was, is buite rekening gelaat (Chatfield 

& Vangermeersch 1996: 137). Hierdie wetgewing het wei 'n ouditeur vereis, maar het niks 

omtrent sy kwalifikasies, vergoeding of pligte gemeld nie. Geen formele openbaarmakings

vereistes is gestel nie. Die mening "waar en korrek" wat die ouditeur in sy verslag 

uitgespreek het, het geen ondersteuning van 'n professionele liggaam geniet nie. Die afwe-
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sigheid van so 'n professionele liggaam was juis die groat motivering vir die 1844/45-

wetgewing. Geen eenvormige standaarde is deur die ouditeure toegepas om hulle menings 

te vorm nie. 

Hierdie wetgewing het vereis dat van die aandeelhouers 'n komitee in die lewe sou roep wat 

die rekords van hulle maatskappy geoudit het. Die betrokke aandeelhouers het aan hulle 

mede-aandeelhouers verslag gedoen. Chatfield en Vangermeersch ( 1996: 137) spreek hulle 

soos volg oor hierdie praktyke uit: "This was nothing but the traditional stewardship audit in 

modern dress, with the shareholders taking the part of the manorial lords, and the company 

directors cast in the role of the medieval bailiffs". 

2.3 Die ontwikkeling van die ouditprofessie in die Verenigde Koninkryk na die afloop 

van die industriele revolusie 

2.3.1 Die tydperk voor die Tweede Wereldoorlog 

Skotland het die eerste inisiatiewe geneem om erkenning aan die ouditprofessie te verleen 

(Brown 1905:203). Dit word hoofsaaklik toegeskryf aan die Skotse wetgewing van daardie 

tyd. Wetgewing met betrekking tot insolvents en afgestorwe boedels het vinniger in Skotland 

as in Engeland ontwikkel. 'n Groep rekenmeesters in Edinburgh het 'n vereniging gestig wat 

vaste etiese beginsels in praktykvoering voorgestaan het. Hierdie groep rekenmeesters wou 

hulle sigbaar distansieer van enige negatiewe publisiteit wat onbevoegde of selfs oneerlike 

administrateurs van boedels uitgelok het (ACCA 1989:3). 

Op 31 Januarie 1853 het die Institute of Accountants hulle eerste vergadering in Edinburgh 

gehou. Tydens hierdie vergadering is eenstemmigheid oor lidmaatskap van hierdie instituut 

bereik. Dit sou uit gewone lede, aile praktiserende rekenmeesters in Edinburgh en erelede 

bestaan. Laasgenoemde het voormalige praktiserende rekenmeesters ingesluit, wat op 

daardie stadium by die bestuur van lewensversekeringsmaatskappye betrokke was of wat 

sekere aanstellings by die howe beklee het (Brown 1905:205). 

Later in 1853 het die Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow tot stand gekom. In 
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1867 is 'n soortgelyke vereniging in Aberdeen gestig (Brown 1905:211 ). In 1892 het aldie 

onderskeie verenigings van rekenmeesters in Skotland hulle bronne saamgesnoer om 'n 

eenvormige toelatingseksamen daar te stel. Hierdie assosiasie het volgens Brown (1905:212) 

tot voordeel van al die partye gestrek: 

The arrangement made under this agreement has worked admirably, and the step has 
brought about the practical affiliation, for all public purposes, of the Chartered 
Accountants of Scotland, while at the same time each Society is left free to administer 
its own funds and manage its own local affairs. 

In 1855 is beperkte aanspreeklikheid aan geregistreerde maatskappye in Engeland 

toegestaan. 'n Jaar daama is die Maatskappywet van 1856 in Engeland uitgereik. Dit het nie 

voorsiening gemaak vir die verpligte audit van maatskappye nie (Anderson 1977:7). Hierdie 

wetgewing het verder nie meer verpligte rekordhouding en verslagdoening vereis nie. 

Chatfield en Vangermeersch (1996:137) is van mening dat hierdie veranderinge in die 

Maatskappywet die belangrikheid van die ouditeur beklemtoon het. Dit het egter die idee dat 

aandeelhouers by inkorporasie 'n voorreg geniet, wat op sy beurt die verpligting van 

openbaarmaking vereis, teengestaan. 

Die ouditvereistes ingevolge hierdie wetgewing het in wese met die ouditvereistes soos 

vervat in die Joint Stock Companies Act van 1844 ooreengestem (ACCA 1989:2). Die audit 

was steeds op die balansstaat gerig en in die ouditverslag het die ouditeur homself oar die 

"full and fairness" van die balansstaat uitgespreek. 

In die daaropvolgende jare is daar vir 'n verpligte audit in die afsonderlike wetgewing van 

spesifieke nywerhede voorsiening gemaak. 'n Verpligte audit is byvoorbeeld in 1868 deur 

die Regulation of Railways Act vereis en in 1871, 1879 en 1882 het die gas-, bank- en 

elektrisiteitsnywerhede soortgelyke vereistes ingestel (ACCA 1989:2; Anderson 1977:7). 

Die Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) is op 11 Mei 1880 

gestig (ACCA 1989:3). Op 14 Mei 1888 het lerland hierdie voorbeeld nagevolg en is die 

Institute of Chartered Accountants in Ireland in die lewe geroep. Net soos in die geval van 

die Institute of Chartered Accountants in England and Wales is sekere voorskrifte met 

betrekking tot lidmaatskap daargestel. Lidmaatskap tot beide verenigings het onder andere 
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die volgende vereis: 

0 Die suksesvolle aflegging van 'n toelatingseksamen; 

0 die voltooiing van klerkskap vir 'n tydperk van vyf jaar by 'n reeds 

geregistreerde rekenmeester; en 

0 die betaling van voorgeskrewe gelde (Brown 1905:250). 

In 1891 het die Chartered Association of Certified Accountants tot stand gekom (ACCA 

1989:3). Met die wysiging van die Maatskappywet in Engeland in 1900 is die ouditering van 

geregistreerde maatskappye verpligtend gemaak. Die wetgewing het ook bepaal dat 'n direk

direkteur of beampte van 'n maatskappy nie ook as die ouditeur kan optree nie (ACCA 

1989:2; Anderson 1977:8; Gloeck & De Jager 1987:5). Dit was die eerste stap om die 

onafhanklikheid van 'n ouditeur te verseker. Hierdie ontwikkeling het die vereistes van die 

ouditprofessie van daardie dae meer in ooreenstemming met hedendaagse ouditpratyke 

gebring. Onafhanklikheid van 'n ouditeur is vandag een van die etiese beginsels waarop die 

ouditeur se professionele verantwoordelikhede berus. Dit vorm een van die hoekstene van 

die moderne audit wat meewerk om die aansien van die ouditprofessie te handhaaf. 

Anderson (1977:8) brei verder uit oor sekere bepalings van die 1900 Maatskappywet wat vir 

daardie tyd as uniek beskou is, naamlik die ouditeur se reg tot insae in die boeke, rekords 

en ander dokumente wat vir sy ouditwerk benodig word, en 'n ouditverslag in 'n gestan

daardiseerde vorm. 'n Ouditeur het in hierdie ouditverslag 'n mening oor die waarheid en 

korrektheid van die finansiele state uitgespreek (ACCA 1989:2). In daardie stadium was die 

ouditverslag nie aan die finansiele state geheg nie, maar was dit ter insae aan die 

aandeelhouers op die algemene jaarvergadering beskikbaar gestel. 

Die Maatskappywet van 1907 het vereis dat publieke maatskappye jaarliks geouditeerde 

balansstate by die Registrateur van Maatskappye moet indien. Hierdie vereiste verskil ooglo

pend van die huidige Maatskappywetvereistes in Suid-Afrika waarvolgens die finansiele state, 

insluitend 'n inkomstestaat, van 'n publieke maatskappy by die Registrateur van Maatskappye 

ingedien moet word (Maatskappywet 1973, art 302( 4) ). Die ouditeursverslag moes voortaan 

aan die balansstaat geheg word. Die verslag van die ouditeur se bewoording het duidelik 

gemeld dat die ondersoek deur die Maatskappywet vereis is en dat dit meer as die blote 

vergelyking van grootboeksaldo's met die balansstaatsyfers was (Chatfield & Vangermeersch 
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1996: 138). Soortgelyke besonderhede word oak in die hedendaagse ouditeursverslag 

gemeld, onder andere: 

0 Oat die ondersoek in terme van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer is; 

0 'n kart beskrywing van die ouditprosedures wat uitgevoer is om die nodige 

gerusstelling omtrent die redelike aanbieding van die finansiele state te verkry; 

en 

0 die verantwoordelikhede van die ouditeur en bestuur met betrekking tot die 

maatskappy se finansiele state (SAIGR 1997:SAAS 700.9, 12 & 14). 

Die ouditeur se onafhanklikheid is verder versterk deurdat twee weke kennis aan die 

aandeelhouers, die bestuur en die bestaande ouditeur gegee moes word indien 'n 

verandering van ouditeur in die vooruitsig gestel word. 

Anderson (1977:8) wys daarop dat die doelwit van 'n audit in 1905 drievoudig was, naamlik: 

0 Om bedrog op te spoor; 

0 om tegniese foute op te spoor; en 

0 laastens om beginselfoute op te spoor. 

Spicer en Pegler (1921 :5) stem saam dat die doelwit van 'n audit in daardie stadium die 

opsporing van bedrog en foute was. Volgens hulle dien 'n audit oak as 'n afskrikmiddel wat 

tot die voorkoming van bedrog en foute sal lei. Die moderne ouditeur se audit is daarop gerig 

om alleenlik wesenlike foute en onreelmatighede met inagneming van die inherente 

beperkings van 'n audit op te spoor. Die beperkings bestaan omdat die ouditeur nie aile 

transaksies bevestig nie en omdat die ouditeur bloat die interne beheermaatreels ondersoek 

waarop hy van plan is om te vertrou. Die huidige gebruikers van finansiele state beskou egter 

die opsporing en voorkoming van bedrog en foute as 'n integrale deel van die ouditeur se 

pligte. Hierdie tradisionele opvatting van die gebruikers van finansiele state het aanleiding 

tot die verwagtingsgaping gegee. Gloeck (1993:136) is van mening dat die hedendaagse 

ouditeur sy ingesteldheid sal moet verander en 'n grater aanspreeklikheid met betrekking tot 

die opsporing van bedrog sal moet aanvaar. Die mening word soos volg gemotiveer: " ... die 

standpunt van die ouditeur ten opsigte van bedrog word al hoe minder regverdigbaar, 

aangesien hulle primer opgelei word om onder andere die effektiwiteit van 'n stelsel om be-
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drog te voorkom, te kan beoordeel" (Gioeck 1993: 137). 

Die Maatskappywet van 1929 het vereis dat 'n inkomstestaat ook aan aandeelhouers 

voorgele word. In terme van hierdie wetgewing is die inkomstestaat nie deur die 

ouditeursverslag gedek nie en is dit ook nie by die Registrateur van Maatskappye ingedien 

nie (Chatfield & Vangermeersch 1996: 138). 

Voor die Tweede Wereldoorlog was dit standaard ouditpraktyk om interne beheer te ignoreer 

en bykans aile transaksies volledig te ondersoek. Chatfield en Vangermeersch (1996:238) 

som die ouditbenadering van daardie tyd soos volg op: " ... audit represents detailed reviews; 

the concepts of planning, internal control, audit risk management and cost-benefit 

measurement remained largely unrecognized". 

2.3.2 Die tydperk na die Tweede Wereldoorlog 

Die Tweede Wereldoorlog het 'n oplewing van handel in sekere nywerhede tot gevolg gehad. 

Daar is ook problema met die voorsiening van personeel ondervind (Gioeck & De Jager 

1987:5). Dit het meegebring dat die ondersoek en bevestiging van aile transaksies nie meer 

prakties uitvoerbaar was nie. Die selektering van transaksies wat aan ouditprosedures 

onderwerp was, was nou die reel eerder as die uitsondering. 

In 1948 is die Maatskappywet gewysig met die doel om aan die nuwe insigte van die 

ouditprofessie gehoor te gee. 'n Ouditeur moes voortaan 'n professioneel opgeleide persoon 

wees, wat oar beide die balansstaat en inkomstestaat verslag doen. In sy ouditverslag moes 

die ouditeur 'n mening oar die waarheid en redelikheid van die finansiele state uitspreek. Dit 

het gekonsolideerde state, waar van toepassing, ingesluit. (ACCA 1989:2; Gloeck & De Jager 

1987:5.) Die ouditeur se onafhanklikheid is verder bevorder deurdat hy die reg tot bywoning 

van aandeelhouersvergaderings verkry het en die ouditeur sy saak op 'n aandeelhouers

vergadering kon stel indian hy kennis ontvang het dat hy nie as ouditeur heraangestel word 

nie. Hierdie wetgewing is nou verwant aan die huidige Suid-Afrikaanse Maatskap

pywetvereistes. Die ouditeur spreek tans 'n mening uit oar die redelikheid van die finansiele 

state, wat oak 'n direkteursverslag, kontantvloeistaat en aantekeninge tot die finansiele state 

insluit. lngevolge die Maatskappywet van 1973 beskik die hedendaagse ouditeur oak oar die 

22 



reg om algemene vergaderings by te woon en kan die ouditeur vertoe aan die algemene 

vergadering rig indien sy afdanking ter sprake is. (Maatskappywet 1973, art 279 & 281.) 

In 1961 het die Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 'n eerste 

ouditstandpunt, U1 General Principles of Auditing uitgereik. Hierna het dit duidelik geword 

datal die professionele liggame in die Verenigde Koninkryk 'n eenvormige benadering ten 

opsigte van die regulering en standaardstelling van ouditering bepleit het (Page 1985:121 ). 

In 1974 is die Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB) gestig. Page 

(1985:121) beskryf die ontwikkeling van ouditstandaarde in die Verenigde Koninkryk soos 

volg: 

The wheels of professional regulation move slowly, however, and it took some rather 
strident criticism of auditors to force the CCAB to act in the area of auditing standards. 
In particular, the publication of the report of the inspectors into London and Counties 
Securities Ltd, stirred up a fury of critisism in the press and it was this that ultimately 
led to the establishment of the Auditing Practices Committee (APC) in March 1976. 

2.4 Die ontwikkeling van die ouditprofessie in die Verenigde State van Amerika 

2.4.1 Die tydperk voor die Tweede Wereldoorlog 

Aanvanklik het die ouditprofessie in die Verenigde State van Amerika stadig ontwikkel. 

Defliese eta/ (1990:9) skryf dit toe aan die afwesigheid van enige statutere vereistes en 

verder omdat die meeste ouditwerk in daardie tydperk deur Engelse kollegas uitgevoer is. 

In 1905 het Brown (1905:271) soos volg berig: "There is one gentleman still living, however, 

who commenced business in Boston in 1847, but for a year or two he was the sole 

representative of the profession in that city, and it was many years before it was regarded 

with much favour". Volgens Brown (1905:271) het die American Association of Public 

Accountants, wat in 1887 tot stand gekom het, slegs uit 25 lede en sewe medegenote 

bestaan. 

Wetlike erkenning het in 1896 in die staat New York gevolg toe die eerste Certified Public 

Accountants-wetsontwerp aangeneem is. Volgens hierdie wetgewing is vereistes gestel wie 

voortaan as 'n Certified Public Accountant sou mag praktiseer. Sodanige kandidaat moes 'n 
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burger van die Verenigde State van Amerika wees, of sy doelbewuste bedoeling om 'n 

Amerikaanse burger te word, openbaar. Die persoon moes in Amerika woonagtig wees of 

'n besigheid daar bedryf, meer as 21 jaar oud wees, van morele integriteit getuig en oor die 

geskikte akademiese kwalifikasies beskik. (Brown 1905:272.) Geen ander persoon was 

ingevolge hierdie wetgewing by magte om die titel Certified Public Accountant of die afkorting 

C.P.A. te gebruik nie. Teen 1923 het aldie ander Amerikaanse state dergelike wetsontwerpe 

aangeneem (Anderson 1977:9). Baie ander Iande het in hierdie voetspore gevolg en 

soortgelyke wetgewing die lig laat sien. 

In 1916 het die American Association of Public Accountants (AAPA) ontbind en is die 

American Institute of Accountants (AlA) in die lewe geroep. Die AlA het homself daarvoor 

beywer om 'n eenvormige toelatingseksamen daar te stel. In 1921 en 1922 het die AlA 

aansien verloor. Die AlA het die advertering en werwing vir ouditdienste teengestaan en 

ongeag vele probeerslae kon die AlA nie daarin slaag om die Amerikaanse Kongres ten 

gunste van 'n federale handves met betrekking tot ouditering te be"invloed nie. Dit het daartoe 

gelei dat 'n ander professionele vereniging, die American Society of Certified Public 

Accountants (ASCPA) se aansien gestyg het en aan die einde van 1936 met dieselfde ledetal 

as die van die AlA gespog het (Chatfield & Vangermeersch 1996:38). 

Die vinnige ontwikkeling van die Amerikaanse ekonomie aan die begin van die twintigste eeu 

het die ouditprofessie genoodsaak om nuwe terreine te betree. Ouditstrategiee is aangepas 

deur van detailtoetsing af te wyk en die waardasie van bates en laste is meer prominent 

onder die soeklig geplaas. Dit het gelei tot die verbreding van algemene ouditdoelwitte tot 

baie meer as die blote nagaan van klerikale akkuraatheid. "Independent auditing in the 

modern sense was emerging in the United States, motivated largely by the demands of 

creditors, especially banks, for reliable information on which to base credit decisions" 

(Defliese et al1990: 1 0). Waar die aanvanklike doelwit van audit op bedrog gerig was, het die 

doelwit verskuif na 'n meningsvorming oor die redelikheid van die finansiele state in geheel, 

wat die inkomstestaat insluit (Anderson 1977:9). Chatfield en Vangermeersch (1996:238) 

identifiseer die volgende aanpassings in die ouditering van daardie tyd: 

0 Die toepassing van statistiese steekproefnemingstegnieke; 

0 die navolging van 'n meer analitiese ouditbenadering wat op die balansstaat 

gerig is; en 
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0 die erkenning van die belangrikheid van die invloed van interne beheer op die 

betroubaarheid van rekeningkundige rekords. 

Die finansiele ineenstorting van 1929 se negatiewe effek op die ekonomie en die 

daaropvolgende depressie in die Verenigde State van Amerika het die ouditprofessie 

dramaties be"invloed. Anderson (1977:10) verduidelik dat die behoefte na redelike aanbieding 

van finansiele state beklemtoon is deur die bepalings van die Securities Act van 1933 en die 

Securities Exchange Act van 1934 waarvolgens 'n Securities and Exchange Commission 

(SEC) tot stand gekom het. 

Maatskappye wat by die SEC geregistreer was, moes voortaan geouditeerde finansiele state 

voorle, waarvolgens die ouditeur 'n mening oor beide die balansstaat en die inkomstestaat 

se redelikheid moes uitspreek. Die finansiele state het aan sekere openbaarmakingsvereistes 

voldoen sodat beleggers op grand daarvan besluite kon neem. Dit het die wetgewer in staat 

gestel om beleggers teen verliese weens vals of misleidende inligting te beskerm. 

Bogenoemde wetgewing het die behoefte aan eenvormigheid binne die professionele 

verenigings herbeklemtoon. In 1936 het die AlA en die ASCPA saamgesmelt, maar het die 

naam AlA behou. In 1959 is die naam na die American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) soos dit vandag nog bekend staan, verander. 

2.4.2 Die tydperk na die Tweede Wereldoorlog 

Die Maatskappywet van 1948 in Engeland het vereis dat die ouditeur 'n mening oor die 

inkomstestaat uitspreek. Die Verenigde State van Amerika het hierdie bepaling alreeds in die 

1934-wetgewing voorsien (sien 2.3.2 & 2.4.1). Die vinnige ontwikkeling van die ouditprofessie 

in die Verenigde State van Amerika het daartoe gelei dat onder andere Anderson (1977: 1 0) 

die Verenigde State van Amerika vanaf 1930 as die Ieier op die gebied van 

ouditontwikkelinge beskou het. Swemmer (1987:66) ondersteun hierdie mening soos volg: 

''The most notable feature of the accounting and auditing profession's development during 

this period (1900- 1950) was the tendency by the United States of America to take over from 

Britain as the leader in this field". 
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'n Verdere gebeurtenis wat die ontwikkeling van die ouditprofessie in die Verenigde State van 

Amerika be·invloed het, was die McKesson & Robbins-debakel van 1940. In hierdie 

bedrogsaak het die ouditeure op dokumentere bewyse vertrou en was hulle nie daarvan 

bewus dat " .. .the documents were an elaborate facade and that, out of assets of $87 million, 

$10 million of stock and $9 million of debtors did not exist, and merely served to cover up 

expropriations by the directors" (ACCA 1989:4). Volgens die uiteindelike bevinding van die 

Securities Exchange Commission was die ouditeure nie aan nalatigheid skuldig nie, maar 

moes die blaam op die heersende ouditprosedures geplaas word. Die gevolgtrekking is 

gemaak dat ouditprosedures om die bestaan van bates en laste te verifieer, voortaan meer 

as net die rekeningkundige rekords moes betrek; voorraad moes fisies ge·inspekteer word 

en debiteursirkulasies behoort uitgevoer te word. Chatfield en Vangermeersch (1996:410) 

som die invloed van hierdie saak op die Amerikaanse ouditprofessie op daardie tydstip soos 

volg op: 

The McKesson & Robbins fraud forced a long overdue appraisal of audit 
priorities ... Now the profession confronted a problem of finesse: to make an 
examination comprehensive enough to inform the public and protect the accountant, 
yet economical enough to justify its cost to the client. 

Hierdie visie is soortgelyk aan die dilemma van die hedendaagse ouditeur. 

In 1941 het die Securities Exchange Commission as kampvegter vir die verwysing na 

algemeen aanvaarbare ouditstandaarde in die ouditverslag na vore getree. Dit het die 

noodsaaklikheid vir die ontwikkeling van algemeen aanvaarde ouditstandaarde gemotiveer. 

Voordat hierdie verslag van die Securities Exchange Commission gepubliseer is, het die 

American Institute of Accountants (AlA) se Committee on Audit Procedure alreeds opgetree. 

Die eerste Statement on Auditing Procedure wat bekend gestaan het as SAP No. 1, is 

uitgereik. Dit het 'n nuwe formaat ouditverslag voorgestaan wat onder andere na interne 

beheer en algemeen aanvaarde ouditstandaarde verwys het (Chatfield & Vangermeerch 

1996:52). Tot 1972 is 54 sodanige ouditstandaarde uitgereik en is die naam van die komitee 

verander na die Auditing Standards Executive Committee (later die Auditing Standards Board 

genoem) (Defliese et a/1990: 1 0). Die vroeere Statements on Auditing Procedure (SAP) is 

later herklassifiseer as Statements on Auditing Standards (SAS). 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat die ontwikkeling van die Amerikaanse ouditprofessie 
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nie van verandering in wetgewing afhanklik was nie. Selfs vandag vereis wette van die 

Verenigde State van Amerika, waarvolgens maatskappye gestig word, nie in aile gevalle 

audits nie (Charmichael, Willingham & Schaller 1996:3). Ouditvereistes ontstaan weens 

effektebeursvereistes, die regulasies van die Securities and Exchange Commission en die 

waarde wat 'n ouditeur se meningsuiting aan finansiele inligting gee. 

Die aanwending van rekenaars in die ouditproses sedert die vyftigerjare, asook die gebruik 

van statistiese steekproeftegnieke vanaf die sestigerjare, het wei 'n beduidende invloed op 

ouditprosedures gehad, maar die ouditdoelwitte het relatief konstant gebly. Mautz en Sharaf 

(1961 :242) motiveer: 

If we compare the present audits with the earlier examinations of accounts, we find 
considerable change in methodology, but relatively little change in purpose or point 
of view. Substantial progress has been made in the adoption of sampling 
methods ... But the purpose of an audit still seem to be to provide certain interested 
parties with an attestation of the reliability of certain information supplied by those 
entrusted with the property of others. 

Volgens Defliese et a/ ( 1990:1 0 & 11) word die jare vanaf 1970 tot 1990 gekenmerk deur die 

publiek se belangstelling in die pligte, verantwoordelikhede en optredes van ouditeure. Dit 

het die sogenaamde verwagtingsgaping tussen die persepsies en verwagtinge van die 

gebruikers van finansiele state en die beperkinge van die ouditproses op die voorgrond 

geplaas. Die aspekte met betrekking tot hierdie navorsing wat op die verwagtingsgaping van 

toepassing is, word in hoofstuk 5 vervat. 

2.5 Die ontwikkeling van die ouditprofessie in Kanada 

2.5.1 Die tydperk voor die Tweede Wereldoorlog 

Die ontwikkeling van die ouditprofessie in Kanada is in 'n groat mate op die Engelse 

vooruitgang gebaseer. Anderson (1977:8) verduidelik dat hoofsaaklik Engelse en Skotse 

rekenmeesters in die vroee negentiende eeu ouditpraktyke in Kanada gevestig het. Volgens 

Brown (1905:253) was Kanada die eerste Britse kolonie waarin 'n vereniging van 

rekenmeesters tot stand gekom het. Lidmaatskap tot hierdie vereniging was beperk tot 

praktiserende rekenmeesters in die provinsie Quebec. Voornemende lede moes ten minste 
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een-en-twintig jaar oud wees, en 6f alreeds een jaar as rekenmeester gepraktiseer het, 6f 

'n tydperk van drie jaar as leerling-rekenmeester by 'n bestaande lid van die vereniging 

voltooi het. So 'n kandidaat moes hom verder aan 'n voorgeskrewe eksamen onderwerp wat 

onder andere wiskunde, algebra, insolvensiereg, boekhouding en die praktiese toepassing 

van insolvents boedels en trusts ingesluit het (Brown 1905:253-254). 

In 1902 is die Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) ingevolge federale oktrooi 

ge·inkorporeer. In 1908 is die Canadian Accountants' Association (CAA), wat later hernoem 

is as die Certified General Accountants' Association of Canada, gestig. Vol gens Chatfield en 

Vangermeersch (1996:89) was dit hoofsaaklik rekenmeesters uit die handel en regerings

instansies wat lede van die CAA was, terwyl die fokus van die CICA op praktiserende 

rekenmeesters gerig was. 

Die Kanadese lnkomstebelastingwet van 1917 het vereis dat besighede rekeningkundige 

rekords moet byhou en geouditeerde belastingaanslae moet indien. Chatfield en 

Vangermeersch (1996:90) is van mening dat baie maatskappye in Kanada, weens die 

betrokke wetsvereistes, die eerste keer volledige rekeningkundige rekords bygehou het. 

lngevolge hierdie wetgewing is die audit van 'n inkomstestaat nie vereis nie. Hierdie tendens, 

waarvolgens die ouditeur nie 'n mening oor die inkomstestaat in sy ouditverslag uitgespreek 

het nie, het vir die volgende twee dekades voortgeduur. Die ouditstrategiee wat in hierdie tyd 

in Kanada nagevolg is, het in 'n groat mate met die van die Britse eweknie ooreengestem. 

Dit het hoofsaaklik bestaan uit gedetailleerde toetsing van klerikale akkuraatheid en 'n 

ondersoek na verwante interne dokumentere bewyse (Anderson 1977:9). 

2.5.2 Die tydperk na die Tweede Wereldoorlog 

Kanada se besigheidsmilieu het soos in die ander werelddele na die Tweede Wereldoorlog 

aansienlik vergroot. Dit het meegebring dat gedetailleerde ondersoeke nie meer prakties 

moontlik was nie. Die neiging na selektiewe toetsing, soos in die Verenigde State van 

Amerika (sien 2.4.2), het gevolg. Teen 1930 is die ondersoek na die interne beheerstelsel 

van die klient by die ouditeur se ouditbenadering betrek. Anderson (1977:9) beweer voorts 

dat slegs beperkte hoeveelhede ouditbewyse in daardie tyd ekstern van aard was. 
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Sedert 1946 het die Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) publikasies oar 

rekeningkundige praktyke uitgereik (Chatfield & Vangermeersch 1996:92). In 1951 het die 

ouditering van 'n inkomstestaat ingevolge so 'n publikasie verpligtend geword. Hierdie 

beginsel het regserkenning in die Ontario Corporations Act van 1953 en die Federale 

Wetgewing van 1964 verkry (Anderson 1977:10). Anderson (1977:10) erken dat die 

Kanadese ouditprofessie die ontwikkelinge in die Verenigde State van Amerika, met 

betrekking tot die daarstelling van ouditstandaarde, nagevolg het. Desnieteenstaande is 

Kanada tans 'n belangrike rolspeler in die internasionale ouditmilieu. Chatfield en Vanger

meersch (1996:92) sam die ontwikkeling van die ouditprofessie in Kanada soos volg op: 

The development of the Canadian accounting profession reflects the institutional 
heritage of its colonial ties with Great Britain and its economic influence of the United 
States. In coming to grip with its own economic and cultural history, however, the 
profession has developed unique institutional arrangements that have allowed it to 
make international contributions in education and financial reporting. 

2.6 Die ontwikkeling van die ouditprofessie in Suid-Afrika 

Die eerste instituut van rekenmeesters het in 1894 in die Transvaal tot stand gekom. Dit het 

volgens Puttick en Van Esch (1992:4) bekend gestaan as The Institute of Accountants and 

Auditors in the South African Republic. Volgens Brown (1905:265) was daar aanvanklik 65 

lede. Vroeg reeds is pogings aangewend om statutere erkenning vir die rekenmeesters

professie te verkry. Na vele vertragings het die Volksraad in 1899 sodanige erkenning in 

beginsel goedgekeur en konsepwetgewing gepubliseer, maar met die uitbreek van die 

Tweede Vryheidsoorlog is aile verdere stappe in hierdie verband gestaak (Brown 1905:265). 

In 1895 volg Natal in die Transvaalse voetspore en stig The Institute of Accountants in Natal. 

Brown (1905:264) berig dat die ledetal van die vereniging teen Desember 1903 uit 24 

rekenmeesters en 12 medegenote bestaan het. 'n Toelatingseksamen is voorgeskryf, waar

volgens onder andere boekhouding, handel, ouditkunde, maatskappy- en insolvensiereg en 

'n bree algemene kennis oar handelspraktyke getoets is. 

Met die Tweede Britse besetting van 1902 is 'n ooreenkoms op 28 Augustus 1902 tussen die 

Institute of Accountants and Auditors in Transvaal en die Institute and the Society of Accoun-
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tants and Auditors (London) gesluit. Daarvolgens sou die Institute of Accountants and 

Auditors in Transvaal voortaan onder die Institute and Society of Accountants and Auditors 

(London) val (Brown 1905:265). In 1904 is 'n provinsiale ordonnansie aangeneem wat vir die 

totstandkoming van The Transvaal Society of Accountants voorsiening gemaak het. Brown 

(1905:266) verduidelik die bepalings van hierdie ordonnansie, met betrekking tot die gebruik 

van die titel rekenmeester, openbare rekenmeester of ouditeur, soos volg: 

... which is required to keep a register of public accountants, and no one who is not 
registered as such shall describe himself or hold himself out as an accountant, or as 
a public accountant, or as an auditor, or use the title letters, &c., indicating that he is 
so, under a penalty not exeeding 1 00 Pounds or three months' imprisonment, but a 
person employed exclusively at a salary on accounts may describe himself as an 
accountant in relation to his employment. 

Hierdie ordonnansie het verder bepaal dat lede van The Transvaal Society of Accountants 

in die Transvaal woonagtig moes wees, lede van 6f die Transvaal Branch of the Society 6f 

Accountants and Auditors of van enige van die vyf Chartered Societies of the United 

Kingdom moes wees en as openbare rekenmeesters in die Transvaal moes praktiseer 

(Brown 1905:268). 

In 1909 is Natal weereens die eerste provinsie wat die ontwikkelinge van die ouditprofessie 

in die Transvaal navolg. Die Natalse Vereniging van Rekenmeesters word in die betrokke 

jaar as gevolg van soortgelyke wetgewing gestig (Puttick & Van Esch 1992:4). In daardie 

stadium was daar geen soortgelyke wetgewing in die Kaapprovinsie of in die Oranje-Vrystaat 

nie. Nogtans het professionele verenigings spontaan ontstaan, soos byvoorbeeld die Cape 

Society of Accountants and Auditors in 1907 en die Society of Accountants and Auditors in 

the Orange Free State kart daarna (Taylor, Kritzinger & Puttick 1987:3). 

Sedert Uniewording in 1910 is verskeie pogings aangewend om eenvormige wetgewing met 

betrekking tot die ouditprofessie daar te stel. In 1911 het die vier erkende rekenmeesters

verenigings in die onderskeie provinsies samesprekings gevoer wat uiteindelik in 1912 tot die 

voorlegging van die sogenaamde Union Accountants Registration Bill gelei het. Hierdie 

wetgewing is nie aanvaar nie, omdat die meerderheid van die lede van die verenigings nie 

die beginsel van verpligte audit ondersteun het nie (Taylor et al1987:4). 
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Elf jaar later, in 1923, is 'n volgende wetsontwerp vir die konsolidering van aile openbare 

rekenmeesters onder 'n enkele liggaam ter tafel gele. Hierdie wetsontwerp is na 'n gekose 

komitee verwys wat dit in so 'n mate gewysig het dat die aanvanklike promoters hulle 

aansoek teruggetrek het (Puttick & Van Esch1992:5). Hierdie gebeurtenis het die strewe na 

statutere eenvormigheid van die vier professionele liggame in die destydse provinsies opnuut 

aangewakker. Taylor eta/ (1987:4) ondersteun hierdie siening soos volg: 

... the four South African bodies co-operated more closely and, following the 
Companies Act of 1926, promoted a Bill which was passed by Parliament as 'The 
Chartered Accountants' Designation Act (1927)' which authorized members to use the 
designation 'Chartered Accountant (South Africa)' or CA (SA). 

Aile verdere inisiatiewe in die verband is met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog in 

die wiele gery. Met die totstandkoming van die Joint Council of the Societies of Chartered 

Accountants of South Africa in 1945, is 'n stap nader beweeg aan eenheid binne die 

ouditprofessie in Suid-Afrika (Gioeck & De Jager 1987:7). Die statutere erkenning van die 

rekenmeestersprofessie in Suid-Afrika het binne ses jaar gevolg met die aanvaarding van die 

Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, Wet 51 van 1951. Voortaan moes 'n 

persoon wat as rekenmeester en ouditeur wou praktiseer, ingevolge hierdie wetgewing 

geregistreer wees. Sodanige persoon moes ten minste een-en-twintig jaar oud wees, die 

toepaslike eksamens geslaag het en die voorgeskrewe tydperk onder opleidingskontrak 

uitgedien het (Wet 51:1951 (22)). 

Die strewe na eenheid in die onderskeie provinsiale rekenmeestersverenigings het 

voortgeduur. In 1966 is die Joint Council hernoem na die National Council of Chartered 

Accountants (SA), maar dit het nie die status quo van vier afsonderlike provinsiale 

verenigings verander nie. In 1980 met die totstandkoming van die Nasionale lnstituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters het die proses tot eenwording gevorder. Die provinsiale 

verenigings is nie dadelik ontbind nie, maar het afsonderlike regstatus verkry (Taylor eta/ 

1987:5). 
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2. 7 Die ontwikkeling van die ouditprofessie met betrekking tot klein maatskappye 

2.7.1 Die ouditering van klein maatskappye in die Verenigde Koninkryk 

Die Maatskappywet van 1948 het voorsiening gemaak daarvoor dat sekere private 

maatskappye nie aan 'n professionele oudit onderhewig was nie. Met die uitreiking van die 

daaropvolgende Maatskappywet, 1967, is hierdie vrystelling van sekere private maatskappye 

herroep. Voortaan sou 'n oudit vir aile maatskappye verpligtend wees (ACCA 1989:3 & 255). 

Nege jaar later, in 1979, het die kwessie of 'n oudit van sekere private maatskappye 

verpligtend moet wees of nie, weer op die voorgrond getree: 

The issue first emerged in connection with proposed revisions to the Companies Act 
to bring the UK legislation in line with the EEC's Fourth Company Law Directive which 
allowed member States to dispense with the audit requirement for smaller companies 
if they wished (ACCA 1989:255). 

In 1979 het die Auditing Practices Committee 'n besprekingsdokument getiteld Small 

companies: the need for audit? uitgereik. Hierdie dokument is met baie gemengde gevoelens 

deur die professie ontvang. In 1979 het die regering 'n groenskrif uitgereik, getiteld Company 

Accounting and Disclosure -A Consultative Document. Hiervolgens wou vasgestel word of 

die voorstelle van die Vierde Maatskappywet Aanwysing van die Europese Ekonomiese 

Gemeenskap (EEG) aanvaar moes word (Page 1985:21 0). lngevolge hierdie voorstelle is 

minimum openbaarmakingsvereistes vir aile maatskappye in die EEG gestel en is 'n verpligte 

oudit van medium en groot maatskappye vereis. Die verpligte oudit van 'n klein maatskappy 

is opgehef. Volgens Page (1991 :211) is die volgende kriteria deur die Vierde Maatskappywet 

Aanwysing van die Europese Ekonomiese Gemeenskap, waarvan die nakoming van slegs 

twee van die drie kriteria vereis word, neergele om 'n klein maatskappy te identifiseer: 

0 Omset minder as 2 miljoen pond; 

0 totale bates (balansstaattotaal) wat nie 975 000 pond oorskry nie; en 

0 waar nie meer as 50 persone werksaam is nie. 

In 1980 het die Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) 'n 

duidelike stem teen die afskaffing van verpligte oudits vir klein maatskappye uitgebring. Pratt 

32 



(1983:338) voer aan dat die ICAEW die besluit geneem het omdat klein maatskappye in 

daardie stadium geen druk uitgeoefen het ten gunste van die afskaffing van 'n verpligte audit 

nie en omdat slegs sowat die helfte van die lede (wat vir die betrokke stemming geregistreer 

het) teen die afskaffing van 'n verpligte audit van klein maatskappye gestem het. In die 

verslag wat aan die regering in die verband voorgele is, is die moontlikheid om die besluit in 

die toekoms te hersien, gemeld. Hierdie reaksie van die professie het meegebring dat die 

Maatskappywet wat in 1981 gepromulgeer is en waarin ander voorstelle van hierdie Vierde 

Maatskappywet Aanwysing van die Europese Ekonomiese Gemeenskap (EEG) vervat is, 

die status quo bly handhaaf het. 'n Verpligte audit vir aile maatskappye is steeds vereis 

(ACCA 1989:255). Die Maatskappywet van 1981 het egter 'n toegewing met betrekking tot 

die openbaarmakingsvereistes van klein maatskappye gemaak: 

... the Companies Act 1981 permitted small companies to file with the Registar of 
Companies so-called 'modified' accounts which contained much less information than 
full accounts. Modified accounts comprise a balance sheet in abbreviated form, a 
statement of accounting policies and little else (Page 1985:209). 

In Maart 1981 het die regering 'n dokument getiteld A New Form of Incorporation for Small 

Firms gepubliseer. Hierdie dokument was hoofsaaklik op die denkrigting van Professor 

Gower, 'n erkende deskundige op die gebied van die maatskappyreg, gebaseer. Die 

dokument het die afskaffing van onnodige regsformaliteite van klein maatskappye 

voorgestaan. 

In 1985 het die Departement van Handel en Nywerheid 'n verslag getiteld Burdens on 

Business uitgereik. Dit het 'n afskaling van die administratiewe formaliteite wat maatskappye 

in terme van die Maatskappywet moet nakom, bepleit. Hierdie verslag is volgens Page 

(1991 :214) baie gunstiger as die Groenskrif van 1979 ontvang. Die verskillende professionele 

verenigings kon egter nie eenstemmigheid bereik nie. Die Association of Certified 

Accountants was ten gunste van die behoud van 'n verpligte audit, maar die Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) was van mening dat indien al die 

aandeelhouers hulle toestemming verleen het, 'n klein maatskappy van 'n verpligte audit 

vrygestel moes word. Page (1991:214) motiveer die besluit van die ICAEW soos volg: 

... the difficulty of framing appropriate auditing standards for large companies with the 
constraint that they needed to be applied to small companies was hindering the work 
of the APC. Further, such evidence as was available showed that the ICAEWs smaller 
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practitioner members had no shortage of work and that a majority felt they could 
spend time more profitably in advising clients rather than auditing their accounts. 

Op 11 Augustus 1994 het The Companies Act 1985 (Audit Exemption) Regulations 1994 in 

werking getree. Dit het gedifferensieerde verslagdoening vir private maatskappye daargestel. 

lngevolge hierdie regulasies is maatskappye met 'n jaarlikse omset van minder as 90 000 

pond, waarvan die totale bates van die balansstaat minder as 1 ,4 miljoen pond beloop, 

geheel van 'n verpligte audit vrygestel (Accountancy 1994: 129). 

Waar die maatskappy se omset tussen 90 000 en 350 000 pond beloop, die totale brute 

bates nie 1 ,4 miljoen pond oorskry nie en die maatskappy nie 'n publieke maatskappy of dee I 

van 'n groep maatskappye is nie, is 'n audit nie verpligtend nie. Die direkteure moet egter 

verseker dat 'n sogenaamde compilation report of samestellingsverslag uitgereik word. Dunn 

(1996:10) sien die compilation report of samestellingsverslag as 'n verslag waarin 'n 

rekenmeester verklaar of die finansiele state die rekeningkundige rekords van 'n klein 

maatskappy korrek weergee. Hurst (1994:107) bespreek die posisie van 'n ouditeur met 

betrekking tot hierdie verslagdoening soos volg: 

The compilation report has to be prepared by a suitably qualified accountant; he or 
she need not be a registered accountant, but must be a member of one of the 
chartered institutes, the ACCA or the Association of Authorised Public Accountants, 
who is entitled to engage in public practice and is independent of the company. In 
practice this will often be the accountant who prepares the company's accounts, but 
the two roles do not have to be combined. 

Die wetgewing maak egter daarvoor voorsiening dat aandeelhouer( s) wat meer as 1 0% van 

die uitgereikte ekwiteitsaandelekapitaal hou, op die uitvoering van 'n audit kan aandring. 

By die opstelling van 'n compilation report of samestellingsverslag word daar nie van die 

rekenmeester verwag om onafhanklike bewyse in te samel om as bewys vir die rekening

kundige rekords te dien nie. 

Die werk van die rekenmeester by die opstelling van 'n compilation report of 

samestellingsverslag sal gewoonlik die volgende insluit (APB 1994: 115) 

0 Voldoende beplanning sodat die werk behoorlik uitgevoer kan word; 

0 lewering van rekeningkundige dienste wat die opskryf van boeke, die opstel-
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ling van 'n proefbalans, teboekstelling van aansuiweringsjoernale en die 

opstelling van finansiele state insluit; en 

0 uitvoering van ondersoekwerk soos byvoorbeeld waar bepaal word of die 

finansiele state in ooreenstemming met die rekeningkundige rekords is, of die 

finansiele state volgens die wetlike vereistes opgestel is en of die maatskappy 

in terme van wetgewing van 'n verpligte audit vrygestel is maar nie algehele 

vrystelling geniet nie. 

Daar word nie van die rekenmeester by die opstelling van 'n compilation report of samestel

lingsverslag vereis om transaksies te bevestig, bates of laste te verifieer of die redelikheid 

van rekeningkundige ramings te beoordeel nie (APB 1994: 116). 

Die meningsuiting van die rekenmeester in 'n compilation report of samestellingsverslag sal 

die volgende insluit (Hurst 1994:1 07): 

0 Die maatskappy se rekeningkundige rekords is in ooreenstemming met die 

finansiele state; 

0 die finansiele state is ingevolge wetsvereistes opgestel; en 

0 die maatskappy voldoen aan die vereistes om van 'n verpligte audit vrygestel 

te word (omset tussen £90 000- 350 000). 

In 1997 is Britse wetgewing in verband met klein maatskappye gewysig. Daarvolgens is die 

beperking op omset vanaf 90 000 tot 350 000 pond verhoog, om 'n maatskappy ten valle van 

'n verpligte audit vry te stel (Mitchell 1997:88). Geen compilation report of samestel

lingsverslag word gevolglik meer vereis vir maatskappye met 'n omset tussen 90 000 pond 

en 350 000 pond en wie se jaareinde 15 Junie 1997 of daarna beloop nie (Gillard 1997:26). 

Volgens Perrin (1997:55) is hierdie stap onoordeelkundig omdat die tydperk so beperk is 

waartydens die wetgewing omtrent ouditvrystelling in werking was. 'n Toename in likwidasies 

van klein maatskappye word voorspel omdat besluitneming sal geskied op finansiele state 

waarvan die gehalte onder verdenking is (Perrin 1997:55): 

Directors are always optimistic ... without the auditor's input there will be no bad debt 
provision or stock writedowns. The balance sheet will contain more and more assets 
that aren't recoverable. 
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2.7.2 Die ouditering van klein maatskappye in die Verenigde State van Amerika 

'n Statutere oudit vir ongenoteerde maatskappye word nie in die Verenigde State van 

Amerika vereis nie (Pratt 1983:337). Volgens De Jager (1984:305) was klein maatskappye 

tot 1978 verplig om ouditeure aan te stel om 'n volledige oudit te doen indien die betrokke 

maatskappye finansiering vanaf banke wou bekom, of om aandelewaardasies vir 

voornemende kopers te bepaal. In daardie stadium was daar twee alternatiewe vir die 

ouditeure beskikbaar: om of 'n volledige oudit met 'n toepaslike ouditmening in 'n ouditverslag 

vervat, uit te voer, of om slegs die finansiele state op te stel vanaf inligting en verduidelikings 

ontvang. In laasgenoemde geval is geen ouditwerk uitgevoer nie en kon die ouditeur 

vervolgens nie 'n mening oor die redelikheid van die finansiele state onder oorsig uitspreek 

nie. Dit staan bekend as die sogenaamde compilation of samevoeging/samestelling. Defliese 

et a/ (1990:811) beskryf dit soos volg: "This service involves presenting information, 

consisting of management's representations in the form of financial statements, without 

expressing any assurance on them". 

Sedert Desember 1979 is die American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) se 

Statements on Standards for Accounting and Review Services no 1 (SSARS) in gebruik 

geneem (ACCA 1989:258). Hiervolgens word die sogenaamde Compilation and Review ten 

opsigte van nie-openbare entiteite verlang. Geen verslag met betrekking tot sodanige 

entiteite mag gelewer word indien dit nie aan die vereistes van hierdie standaard voldoen nie. 

Die onderskeid tussen 'n oorsig of review en 'n compilation of blote samestelling van 

finansiele inligting word duidelik getref. 

Volgens die SSARS nr 1 kan 'n ouditeur aangestel word om 'n oorsig (review), wat op 'n 

meningsvorming uitloop, uit te voer. De Jager (1984:305) is van mening dat die ouditeur se 

ouditprosedures by so 'n oorsigaanstelling beperk is om 'n bepaalde vlak van sekerheid oor 

die aanbieding van die finansiele state te verkry. Defliese eta/ (1990:812) beskryf hierdie 

prosedures wat die ouditeur moet uitvoer soos volg: 

... involves inquiry and analytical procedures intended to provide the acccountant with 
a reasonable basis for expressing limited assurance that there are no material 
modifications that should be made to the financial statements in order for them to be 
in conformity with GAAP or some other comprehensive basis of accounting. 
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Pratt (1983:337) is van mening dat alhoewel hierdie oorsigbenadering nie deur wetgewing 

vereis word nie, die meeste maatskappye tog daaraan onderwerp word. Dit is hoofsaaklik 

tot die voordeel van buitefinansierders. 

2.7.3 Die ouditering van klein maatskappye in Suid-Afrika 

In Suid-Afrika is die vraagstuk met betrekking tot die afskaffing van verpligte oudits van klein 

maatskappye prominent uitgelig met die aanbeveling in 1980 van die Kommissie van 

Ondersoek na die Rekenmeesterprofessie in Suid- Afrika. Hierdie aanbeveling lui (Pratt 

1981:17): 

... that National Council should make representations to the Standing Committee for 
Company Law for the removal, subject to certain criteria, of the audit requirement for 
private and incorporated companies where the shareholders unanimously agree, and 
shareholders do not include other limited companies or similar corporate entities. 

Hierdie aanbeveling het bekend gestaan as Aanbeveling 13. Dit is juis hierdie aanbeveling 

wat volgens Pratt (1981: 17) die meeste bekendheid verwerf het. Pratt (1981: 11) beskryf die 

reaksie wat bogenoemde aanbeveling uitgelok het, soos volg: "This proposal met fierce 

opposition from sections of the accounting profession, although no great interest was shown 

by the business community until the obvious schism in the profession became public". Na 

vele oorwegings en debatvoering het die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad 

tesame met die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 'n omsendbrief 

uitgereik. Hierdie omsendbrief het gemeld dat die meerderheid van die lede teen Aanbeveling 

13 gekant was en dat die kwessie eers weer na die lede vir goedkeuring terug verwys moes 

word. 

In Junie 1984 is die Wet op Beslote Korporasies, Nr. 69 van 1984, deur die Parlement 

aangeneem. Regulasies wat handel oor sekere administratiewe en ander sake is in die 

Staatskoerant nr. 9503 gepubliseer en moet saam met die Wet op Beslote Korporasies 

gelees word. Boonop is sekere wysigings kragtens die Wysigingswette op Beslote 

Korporasies, Nr. 38 van 1986, Nr. 64 van 1988 en Nr. 17 van 1990 aan die Hoofwet 

aangebring. Die oorheersende oogmerk vir die wetgewing met betrekking tot beslote 

korporasies word soos volg deur die Oudit- en Rekeningkundige riglyn, wat deur die Suid-
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Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters in Februarie 1991 hersien en 

uitgereik is (SAIGR 1991 :02), gedefinieer: 

... om 'n wyse van besigheidsbedryf te voorsien deur middel van 'n minder kompleksa 
en 'n makliker administreerbare regsentiteit, eerder deur as 'n beperkte maatskappy 
wat kragtens die Maatskappywet gestig is. Die administratiewe kompleksiteit wat 
verbind word met 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid word vermy en maak 
'n beslote korporasie eenvoudiger en makliker om te bedryf. 

lngevolge hierdie wetgewing word daar nie vereis dat die finansiele inligting van 'n beslote 

korporasie geoudit word nie. Die kenmerke van 'n beslote korporasie maak dit 'n geskikte 

besigheidsvorm vir klein eienaar/bestuurder besighede. 

In Maart 1994 is Besprekingsdokument 12, getiteld: Voldoening aan die finansiele verslag

doeningsbehoeftes van finansiele state in Suid-Afrika deur die Suid-Afrikaanse lnstituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters uitgereik. In paragraaf 30 van die betrokke dokument is 

verslagdoening met betrekking tot klein maatskappye bespreek. Hierin is die moontlikheid 

van gedifferensieerde verslagdoening en die afskaffing van 'n verpligte audit van klein 

maatskappye geopper (SAIGR 1994: BD12.30). In Augustus 1995 is 'n ouditriglyn oar klein 

entiteite deur die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters uitgereik. Die 

doel van hierdie riglyn was om Ieiding te verskaf oar die spesiale faktore wat oorweeg moet 

word en die toepassing van die algemeen aanvaarde ouditstandaarde by die audit van klein 

entiteite. Hierdie publikasie het geensins na die kwessie van 'n verpligte audit van klein 

maatskappye verwys nie. Tans is geen verdere standpunt deur die professie in hierdie 

verband uitgereik nie. 

2.8 Teoretiese raamwerk van 'n klein maatskappy-oudit 

In die voorafgaande gedeelte van die hoofstuk (verwys 2.2 tot 2.6) word aangetoon dat die 

ouditprofessie oar die jare ontwikkel het weens omstandighede wat verander het en ander 

behoeftes wat na vore getree het. Soos aangedui in paragraaf 2.2.3 word die hedendaagse 

ouditprofessie se voortbestaan aan regulering deur wetgewing toegeskryf. Hierdie 

pragmatiese oorsprong van ouditkunde het daartoe gelei dat die teorie, of grondreels van die 

ouditkunde wetenskap as onnodig en ongewens beskou is (Mautz & Sharaf 1961:1 ). De 
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Jager (1982:84) ondersteun die siening soos volg: "Getuienis wys ons egter daarop dat vir 

talle dit nie 'n vanselfsprekendheid is dat ouditkunde 'n teorie het nie". Ten einde hierdie 

leemte te oorkom het Mautz en Sharaf (1961 :42) agt postulate vir ouditkunde geformuleer 

om die grondslag neer te le waarvolgens 'n logiese, ge·integreerde teorie van ouditkunde 

ontwikkel kan word. 

'n Postulaat word in die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1988:852) 

soos volg omskryf: "('n) Onbewysbare stelling wat aanvaar moet word om bepaalde feite te 

kan begryp." Daar word verder na 'n postulaat verwys as 'n aksioma of 'n premisse. 

Laasgenoemde twee begrippe verteenwoordig 'n grondstelling of vooropgestelde stellings 

wat sander bewys aanvaar moet word. Lubbe (1981 :69) definieer postulate in sy ondersoek 

oor ouditgrondslae soos volg: "'n Onbewysbare stelling met ordeningswaarde en met 'n 

beperkte geldigheidstyd en geldigheidsgebied, wat aanvaar moet word om 'n bepaalde feit 

te verstaan". 

Postulate vorm die hoekstene van enige teorie en volgens De Jager (1982:91) mag postulate 

nooit teenstrydig wees nie, want geen stewige teoretiese struktuur kan op weersprekings 

gebou word nie. Mautz en Sharaf (1961 :63) beskou postulate soos volg: 

Postulates are few in number and are the basic assumptions on which principles rest. 
They necessarily are derived from the economic and political environment and from 
the modes of thought and customs of all segments of the business community. 

Krogstad (1975:95) motiveer die daarstelling van postulate in ouditkunde soos volg: "These 

postulates, once identified, provide a critical perspective for the further systematization of 

auditing". Volgens Flint (1988:20) is die primere doelwit van die postulate om die grondreels 

van die ouditkunde wetenskap daar te stel, maar dit beskryf vervolgens oak die intrinsieke 

eienskappe van 'n audit en verskaf 'n model waarteen situasies in 'n potensiele audit 

gemeet kan word (Flint 1988:20). Krogstad (1975:23) voer aan dat die postulate in 

ouditkunde daartoe bydra dat die bestaande ouditkunde teorie met die praktyk, asook 

toekomstige ontwikkelinge in die dinamiese veld van ouditkunde ge·integreer word. De Jager 

(1982:91) sam die daarstelling van postulate in ouditkunde soos volg op: "Die postulate gee 

dus 'n verwysingsraamwerk wat dien as basis vir die benadering van probleme om 

oplossings te bekom." Gesien in die lig van die voorgenoemde is dit noodsaaklik om die 

uitvoering van 'n klein maatskappy-oudit aan die hand van die postulate in ouditkunde te 
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beoordeel. 

lndien die voorwaardes van die basiese postulate bevredig word, betaken dit nie noodwendig 

dat 'n klein maatskappy-oudit uitgevoer sal word nie. In so 'n geval is dit wei moontlik om 'n 

klein maatskappy-oudit uit te voer, as die behoefte daarvoor bestaan. Flint (1988:21) voer 

aan dat waar slegs sekere van die voorwaardes van die postulate nagekom kan word, dit 

waarskynlik nie voldoende sal wees om 'n audit uit te voer nie, selfs al bestaan daar 'n 

openbare vraag dat die rekenpligtigheid van 'n beampte(s) deur 'n audit gekontroleer word. 

Flint (1988:21 & 22) bepleit voorts die nougesette toepassing van die postulate, want 

sodoende word verseker dat 'n audit se waarde behoue bly. 

2.8.1 Postulate in ouditkunde soos ge"identifiseer deur Mautz en Sharaf 

Die volgende postulate in ouditkunde word deur Mautz en Sharaf (1961 :42) onderskei: 

Postulaat 1: Die finansiele state en finansiele inligting is verifieerbaar. 

Hierdie postulaat stel die basis waarop die teorie van bewyslewering gebaseer word. Die 

argument word dikwels aangevoer dat klein maatskappye onouditeerbaar is, omdat 

voldoende, aanvaarbare bewyse nie bekombaar is om die volledigheid van inkomste van 

sodanige maatskappy te bevestig nie (verwys ook na 3.5). lndien dit die geval is, sal die 

finansiele state van 'n klein maatskappy nie verifieerbaar wees nie en sal die eerste postulaat 

nie geld nie. 

Verskeie teenargumente word in hierdie verband geopper, soos byvoorbeeld dat enige 

onderneming oor 'n aanvanklike rekord beskik waarvolgens inkomste aangeteken word, al 

is dit in die vorm van 'n register, lys of skedule wat wei verifieerbaar is, omdat enige 

onderneming wil verseker dat aile inkomste wat hom toekom wei verkry word. Die 

aanvanklike rekord van vaslegging behoort dus vir die ouditeur van 'n klein maatskappy-oudit 

as bron te dien om die volledigheid van inkomste te kan bevestig. Alhoewel die ouditeur 

meestal by klein maatskappye uitgebreide stawingsprosedures aanwend, is die finansiele 

inligting, soos vervat in die finansiele state van 'n klein maatskappy, steeds verifieerbaar. 
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Postulaat 2: Daar bestaan nie 'n botsing van belange tussen die ouditeur en die bestuur van 

die onderneming wat geoudit word nie. 

Beide die ouditeur en die bestuur van 'n onderneming behoort die redelike aanbieding van 

die finansiele state te bepleit. Taylor en Glezen (1991 :7) motiveer die voorafgaande stalling 

soos volg: " ... because in the long run society benefits from informed investment decisions 

and efficient allocation of resources". Oudits word uitgevoer om 'n mate van gerusstelling te 

bied oor die redelikheid van 'n onderneming se finansiele state. Die moontlikheid bestaan 

egter dat die ouditeur van 'n klein maatskappy oor die kort termyn met die direkteure van 

sodanige maatskappy kan verskil. Dit kan byvoorbeeld die geval wees waar die direkteure 

van 'n klein maatskappy nie aile inkomste wil verantwoord nie, omdat die belasting

aanspreeklikheid van die betrokke maatskappy sodoende beperk word. Volgens Lubbe 

(1981 :87) kom hierdie konflik van belange tussen die bestuur van 'n onderneming en die 

ouditeur na vore waar bestuur hulle eie belange eerste stel. Gevolglik moet die ouditeur sy 

oudit met 'n houding van professionele skeptisisme beplan en uitvoer (SAIGR 1997:SAOS 

240.15). 

Postulaat 3: Die finansiele state en ander inligting wat geverifieer word, is vry van enige 

ongewone onreelmatighede en onwettighede. 

Die bogenoemde postulaat impliseer glad nie dat die ouditeur vrygestel word van enige 

verantwoordelikhede om onreelmatighede tydens 'n oudit op te spoor nie. Volgens postulaat 

3 moet die aanwesigheid van onreelmatighede egter nie as die vertrekpunt van 'n oudit 

beskou word nie. Daar word weliswaar van die ouditeur verwag om tydens die beplanning 

en uitvoering van die ouditprosedures en by die evaluasie en verslagdoening van die 

resultate van sodanige oudit die risiko van wesenlike wanvoorstellings in die finansiele state 

te oorweeg wat uit bedrog en foute kan ontstaan (SAIGR 1997:240.02). Die ouditeur behoort 

gevolglik sy ouditprosedures te antwerp om redelike gerusstelling te verkry dat 

wanvoorstelling opgespoor word wat vanuit bedrog en foute voortspruit en wat vir die 

finansiele state in geheel wesenlik is. 

Indian die besturende direkteur byvoorbeeld in die geval van 'n klein maatskappy as 

dominerend beskou kan word, verhoog die risiko van bedrog en foute in die klein maatskappy 

se finansiele state as so 'n besturende direkteur se integriteit of bevoegdheid kommer-
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wekkend is. Die teendeel is egter oak waar, byvoorbeeld waar die dominerende besturende 

direkteur van 'n klein maatskappy oar onbesproke integriteit beskik en in staat is om sy pligte 

uit te voer, sal dit noodwendig tot 'n beperking in die voorkoms van bedrog en foute lei. 

Hierdie aspek word in hoofstuk 4 (verwys 4.2. 7) bespreek. 

Postulaat 4: Die bestaan van 'n bevredigende stelsel van interne beheer skakel die 

waarskynlikheid van onreelmatighede uit. 

Sander 'n toereikende interne beheerstelsel kan bedrog en foute makliker voorkom, bates 

wederregtelik toegeeien word en word die daarstelling van finansiele state en finansiele 

inligting wat bevestig kan word, bemoeilik. Die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy 

is gewoonlik nie toereikend nie. Gevolglik kan die ouditeur nie daarop vertrou om die 

voorkoms van onreelmatighede te elimineer nie. Op die oog af blyk dit dat postulaat 4 

gevolglik nie by 'n klein maatskappy-oudit geld nie. Lubbe (1981 :97) verwerp hierdie 

postulaat as 'n veronderstelling vir 'n audit, omdat interne beheer volgens hom slegs die 

moontlikheid van bedrog gedeeltelik verminder want bedrog wat deur die bestuur gepleeg 

word, word nie deur goeie interne beheer beperk nie. Die argument kon maklik verder vir 'n 

klein maatskappy-oudit uitgebrei word, want bestuur is gewoonlik dominerend by sodanige 

maatskappye (verwys 3.2.2). Die dominerende houding van bestuur kan daartoe meewerk 

dat die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy ontoereikend is om bedrog op te spoor. 

Die postulaat stel dit egter nie as 'n vereiste dat 'n bevredigende interne beheerstelsel in 

werking moet wees nie. Die veronderstelling word bloat gestel dat indian s6 'n interne 

beheerstelsel ge·implementeer word en in stand gehou word, dan sal dit die waarskynlikheid 

van onreelmatighede uitskakel. Selfs in die geval van 'n klein maatskappy-oudit sal die 

ouditeur sy ouditbenadering aanpas indian die betrokke klein maatskappy-klient oar 'n 

toereikende interne beheerstelsel beskik, want die veronderstelling bestaan dat 'n 

toereikende interne beheerstelsel foute, bedrog en ander onreelmatighede sal voorkom en 

opspoor. By klein maatskappy-oudits, waar die ouditeur geen vertroue op die interne 

beheerstelsel plaas nie, sal die ouditeur se ouditbenadering voorsiening maak vir uitgebreide 

stawingsprosedures om sodoende die ouditrisiko te verlaag. 

Postulaat 5: Konsekwente toepassing van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk 

lei tot die redelike aanbieding van die finansiele state van die finansiele stand en die resultate 
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van die bedrywighede. 

Algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk is die standaard waarteen finansiele state 

gemeet word om te bepaal of dit redelik aangebied word. Daar word volgens postulaat 5 

aanvaar dat hierdie rekeningkundige beginsels die toepaslike standaarde en riglyne verskaf. 

Dit dien voorts as maatstaf waarteen die redelikheid van finansiele state deur die ouditeur 

gemeet word. 

Die vraag ontstaan of algemeen aanvaarde rekeningkundige vereistes as 'n gewensde 

maatstaf vir 'n klein maatskappy-oudit kan dien. In hoofstuk 5 (verwys 5.3.2.4 & 5.4.3.4) word 

die toepaslikheid van heersende openbaarmakingsvereistes ingevolge algemeen aanvaarde 

rekeningkundige praktyk op die finansiele state van 'n klein maatskappy geevalueer. 

Postulaat 6: In die afwesigheid van enige duidelike bewyse tot die teendeel word dit wat in 

die verlede gegeld het, oak as geldig vir die toekoms beskou. 

lndien 'n ontoereikende interne beheerstelsel byvoorbeeld tydens vorige audits van 'n klein 

maatskappy onder die aandag van die ouditeur gekom het, sal so 'n ouditeur aanneem dat 

die interne beheerstelsel steeds die betrokke leemtes openbaar, behalwe as bewyse tot die 

teendeel anders dui. In die geval van 'n klein maatskappy-oudit kan die ouditeur moontlik in 

'n meer gunstige posisie verkeer om bewyse tot die teendeel te identifiseer, omdat so 'n 

ouditeur gewoonlik baie betrokke by sy klein maatskappy-klient is en op 'n gereelde 

grondslag met sy klein maatskappy-klient kommunikeer. 

Vol gens Lubbe ( 1981:1 00) dui hierdie postulaat op een van die grondliggende 

rekeningkundige veronderstellings, naamlik konsekwentheid. Dit sluit oak die konsekwente 

toepassing van die ouditeur se oordeel in wat onontbeerlik is by die uitvoering van 'n audit 

(Lubbe 1981:101 ). 

Postulaat 7: Die ouditeur tree uitsluitlik in die hoedanigheid van ouditeur op, wanneer 

finansiele inligting ondersoek word om 'n onafhanklike mening daaroor uit te spreek. 

Volgens Taylor en Glezen (1991 :9) verhoed hierdie postulaat nie 'n ouditeur om sy 

rekeningkundige kennis aan te wend en sodoende oak ander dienste aan sy klient te verskaf 
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nie. Die volgende waarskuwing word egter in die verband deur Taylor en Glezen (1991 :9) 

gerig: 

The postulate does imply that other services rendered during the course of an audit 
engagement must be regarded as of secondary importance and could be harmful if 
such services interfere with duties as an auditor. 

Die ouditeur van 'n klein maatskappy lewer gewoonlik ook ander dienste aan 'n klein 

maatskappy-klient (verwys ook 3.2. 7). Gevolglik handhaaf so 'n ouditeur 'n baie nou 

verbintenis met sy klein maatskappy-klient, omdat die ouditeur gewoonlik ook as finansiele 

raadgewer optree, die belastingsake van sy klient hanteer en die rekeningkundige rekords 

van die klein maatskappy-klient byhou. Hierdie betrokkenheid van die ouditeur kan sy 

onafhanklikheid aantas (verwys ook 3.2.7). 

lndien 'n klein maatskappy-ouditeur in ooreenstemming met die professionele gedragskode, 

die dissiplinere reels, ouditstandaarde en wetsvereistes optree, behoort hy in aile gevalle sy 

onafhanklikheid te bly behou en sal geen botsing van belang tussen die ouditeur en ·die 

bestuur van 'n klein maatskappy bestaan nie. 

Postulaat 8: Die professionele status van die ouditeur le professionele verpligtinge op wat 

gelyke afmetings aanneem. 

Die status wat die ouditeur as 'n professionele persoon geniet bring verpligtinge mee wat van 

die ouditeur vereis om homself op 'n agtingswaardige wyse te gedra. Daar is geen verskil 

tussen die professionele status van 'n ouditeur wat hoofsaaklik groat maatskappy-oudits 

uitvoer en die ouditeur wat slegs klein maatskappye audit nie. Gevolglik dra aile ouditeure 

dieselfde professionele verpligtinge om dieselfde professionele status te kan handhaaf. 

2.8.2 Postulate in ouditkunde soos ge"identifiseer deur Flint 

Volgens Mautz en Sharaf (1961 :42) is die postulate tentatief. Dit moet op 'n deurlopende 

grondslag hersien word omdat van die postulate ongeldig kan raak indien nuwe getuienis 

aan die lig kom (Mautz & Sharaf 1961 :39). Dertig jaar later voer Taylor en Glezen (1991 :9) 

steeds aan dat die rol van die bogenoemde postulate nie uitgedien is nie: "Taken together 
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these postulates, written many years ago but still largely valid, form the theoretical foundation 

for a discussion of audits, particularly financial statements audits". Flint (1988:21-41) verskil 

egter en onderskei in 1980, tydens die derde jaarkongres van die European Accounting 

Association in Amsterdam, die volgende postulate: 

Postulaat 1: Die primere voorwaarde van 'n oudit is dat daar 'n verwantskap van 

rekenpligtigheid of 'n situasie van openbare rekenpligtigheid moet bestaan. 

Die mees algemene vorm van rekenpligtigheid by statutere audits kom voor wanneer 

direkteure van 'n maatskappy rekenpligtig is teenoor die lede van die betrokke maatskappy. 

Die lede van 'n maatskappy vereis dat die direkteure verantwoording doen vir die geldelike 

beheer wat oor die maatskappy se hulpbronne uitgeoefen word. Die direkteure en 

aandeelhouers by klein maatskappye is gewoonlik dieselfde persona (verwys ook na 3.2.2). 

Die direkteure se verpligting om verantwoording te doen aan die lede van 'n klein 

maatskappy bestaan nie, omdat die direkteure in wese rekenpligtig is teenoor hulleself. 

Die eerste postulaat maak egter ook voorsiening vir situasies waar openbare rekenpligtigheid 

bestaan. Dit kom voor waar die finansiele state van 'n klein maatskappy deur ander 

gebruikers as die lede van sodanige maatskappy aangewend word. Finansiele instellings 

gebruik byvoorbeeld die finansiele state om 'n klein maatskappy se kredietwaardigheid te 

bepaal voordat krediet verleen word; net so word dit deur die Suid-Afrikaanse lnkomstediens 

aangewend om die belasbare inkomste van die klein maatskappy te bereken. Die 

noodsaaklikheid van betroubare en geloofwaardige inligting in 'n klein maatskappy se 

finansiele state verteenwoordig 'n primere voorwaarde vir 'n oudit. 

Postulaat 2: Die onderwerp is te afgesonder, te ingewikkeld en/of van te groot belang om 

vrygestel te word van die plig van rekenpligtigheid waar 'n oudit nie vereis word nie. 

Postulaat 2 bepaal dat 'n oudit in sekere gevalle deur die gemeenskap as nodig geag word. 

Volgens hierdie postulaat neem die afgesonderdheid, ingewikkeldheid en/of gewigtigheid 

sodanige afmetings aan dat 'n audit vereis word om rekenpligtigheid te verseker. 

In die geval van 'n klein maatskappy-oudit kan die lede van die maatskappy hulleself op 

hoogte te hou oar aile aspekte van rekenpligtigheid, omdat die betrokke lede gewoonlik oak 
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as die ~lein maats~appy se dire~teure optree. Gevolgli~ is die voorwaarde van afge

sonderdheid nie by ~lein maats~appy-oudits ter spra~e nie (verwys oo~ 3.4.2.1 ). Vanwee die 

feit dat die lede van 'n ~lein maats~appy gewoonli~ op 'n gereelde grondslag by die bestuur 

van sodanige maats~appy betro~~e is en oo~ die verantwoordeli~heid vir die aanbieding van 

die finansiele state dra, bestaan die moontli~heid verder dat die lede bereid is om op 

ongeouditeerde finansiele state te vertrou. 

Die dire~teure van 'n ~lein maats~appy bes~i~ gewoonli~ oor beper~te re~ening~undige 

~ennis (verwys oo~ 3.2.4 & 3.3.3) en vanwee geringe hulpbronne is die tegniese vaardigheid 

en ~ennis van die personeellede van 'n ~lein maats~appy meermale oo~ betre~li~ min. Ten 

einde die finansiele state van 'n ~lein maats~appy ooreen~omstig algemeen aanvaarde 

re~ening~undige vereistes op te stel, word spesialis~ennis geverg. Die verpligting om 

verantwoording te doen oor die bedrywighede wat ondersoe~ word, verg voorts die 

aanwending van vers~eie hulpbronne. Die ingewi~~eldheid van verslagdoening oor en 

ondersoe~ na 'n ~lein maats~appy se finansiele state vereis re~enpligtigheid wat deur 'n audit 

ge~ontroleer word. 

lndien die finansiele state van 'n ~lein maats~appy deur gebrui~ers aangewend word by die 

uitvoering van hulle pligte of tydens besluitneming, is dit beduidend. Die gehalte van 

verslagdoening en die omvang van die inligting wat geopenbaar word, verteenwoordig 

byvoorbeeld aspe~te wat in ag geneem word as finansiele instellings ~rediet verleen of indien 

die Suid-Afri~aanse ln~omstediens die belastingaanspree~li~heid van 'n ~lein maats~appy 

bere~en. Die inligting in die finansiele state van 'n ~lein maats~appy is gevolgli~ so belangri~. 

dat die betroubaarheid en geloofwaardigheid daarvan sander voorbehoud en met 

onafhan~li~e magtiging bepaalbaar moet wees. 

Postulaat 3: Die onafhan~li~e status en ongebondenheid aan beper~ings ten opsigte van die 

ondersoe~ en verslagdoening, is noodsaa~li~e. onders~eibare eiens~appe van 'n audit. 

Volgens Flint (1988:29) geniet 'n audit slegs aansien en aanvaarding indien dit onafhan~li~ 

uitgevoer word. Dit vereis obje~tiewe oordeel wat vry is van be lange ~onfli~te, vooroordeel 

en partydigheid (OROR 1998:5.1 ). Die doelwit van 'n audit is om re~enpligtigheid te verse~er 

en moet juis daarom volgens Flint (1988:29) onafhan~li~ ges~ied: 
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It is essential that the audit should be able to disarm the public's natural scepticism 
about the impartiality of information prepared by the accountable on their own 
accountability. To secure accountability and reassure the relevant public the audit 
must be completely independent of those whose conduct, etc. is being monitored. 

Hierdie postulaat stem in wese met die tweede postulaat van Mautz en Sharaf ooreen 

(verwys 2.8.1 ). Gevolglik word die invloed van hierdie postulaat op 'n klein maatskappy-oudit 

nie weer breedvoerig bespreek nie. 

Postulaat 4: Verifikasie van bewyse word aangewend om die onderwerp van 'n audit (soos 

die gedrag, werkverrigting, prestasie, stand van bedrywighede of 'n verslag wat daarop 

betrekking het) te bevestig. 

Die enigste wyse waarop die ouditeur die nodige versekering verkry oor redelikheid van die 

stellings waaroor 'n mening in 'n ouditeursverslag uitgespreek word, is om die stellings te 

bewys. Sender die voldoende, toereikende bewyse kan 'n audit nie plaasvind nie. 

Die eerste postulaat wat deur Mautz en Sharaf ge"identifiseer is vereis ook dat die finansiele 

state, rekords en inligting verifieerbaar moet wees. Die toepaslikheid van die veronderstelling 

op 'n klein maatskappy-oudit is alreeds by bogenoemde bespreking ingesluit (verwys 2.8.1 ). 

Postulaat 5: Standaarde van rekenpligtigheid kan vir rekenpligtiges gestel word waarteen 

en waarmee die optredes gemeet en vergelyk word. Die meting en vergelyking verg spesiale 

vaardighede en die uitoefening van oordeel. 

Die postulaat verg dat 'n vaste standaard ten opsigte van gedrag, werkverrigting of prestasie 

vir die rekenpligtiges gestel word. Rekenpligtiges behoort kennis te dra van die betrokke 

standaarde, omdat die partye aan wie verantwoording gedoen moet word 'n sekere 

verwagting oor hierdie standaarde koester. Dit is belangrik dat die standaarde wat vir die 

rekenpligtiges gestel word en die verwagtinge omtrent die standaarde van die partye aan wie 

verantwoording gedoen word, met mekaar ooreenstem. 

Die partye aan wie direkteure verantwoording oor 'n maatskappy se sake doen sluit 

aandeelhouers van die betrokke maatskappy in. Vanwee die feit dat die aandeelhouers en 

direkteure by klein maatskappye gewoonlik dieselfde persone is, spreek dit vanself dat die 
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aandeelhouers se verwagtinge geensins van die optredes van direkteure sal verskil nie. Die 

meting en vergelyking van die optredes van die direkteure teenoor neergelegde standaarde 

hou by klein maatskappy-oudits min waarde in, omdat die afwykings ten opsigte van die 

standaarde van rekenpligtigheid aan die direkteure self geskied. 

Daar is egter ander gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state, soos finansiele 

instellings en die Suid-Afrikaanse lnkomstediens. Hierdie partye koester beslis verwagtinge 

oor die direkteure se optredes. 'n Finansiele installing wil byvoor-beeld die versekering he 

dat 'n klein maatskappydirekteur roekelose besluite sal voorkom, om sodoende die 

vereffening van 'n banklening te verseker. Die klein maatskappy-ouditeur beskik oor die 

vaardigheid en oordeel om die direkteure se optredes aan voortgesette standaarde te meet. 

Postulaat 6: Die betekenis, belangrikheid en bedoeling van finansiele en ander state en 

inligting wat geoudit word, is duidelik genoeg sodat die geloofwaardigheid wat daaraan as 

gevolg van 'n audit gegee word, op 'n duidelike wyse gelewer en gekommunikeer kan word. 

Finansiele en ander inligting beskik oor 'n sekere waarde (information value) wat na afloop 

van 'n audit behoort toe te neem. Die meningsuiting in die ouditeur se verslag verhoog die 

geloofwaardigheid, betekenis, belangrikheid, betroubaarheid, regsgel-digheid en egtheid van 

sodanige inligting (Flint 1988:38). Vol gens Defliese eta/ (1990: 11) verhoog 'n audit die 

geloofwaardigheid van finansiele state wat noodwendig tot 'n verlaging in inigtingsrisiko 

(information risk) sal lei. 

Die bogenoemde postulaat veronderstel dus dat die waarde van die inligting wat in die 

finansiele state openbaar word, sal verhoog indian die finansiele state geoudit word. Die 

veronderstelling sal by groat en klein maatskappy-oudits vanself spreek omdat daar geen 

verskil bestaan tussen die standaarde en ander vereistes wat by groat en klein maatskappy

oudits van toepassing is nie. 

Indian die geouditeerde finansiele state van 'n klein maatskappy, met die gepaardgaande 

geloofwaardigheid wat daaraan geheg word, egter nooit deur die gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state aangewend word nie, word die waarde van sodanige audit 

bevraagteken. In hoofstuk 3 (verwys 3.4.2.1) word die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

op die keper beskou. 
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Postulaat 7: 'n Oudit lewer 'n ekonomiese en sosiale voordeel. 

Volgens hierdie postulaat is 'n oudit slegs sosiaal regverdigbaar indien die voordele daarvan 

die koste (of opofferinge) daaraan verbonde oorskry. Flint (1988:39) is van mening dat dit 

baie moeilik is om die voordele van 'n oudit te meet: "The audit benefit is frequently 

intangible. Attempts to measure it have so far been unsuccessful". 

'n Argument wat dikwels teen 'n klein maatskappy-oudit geopper word, is dat die koste van 

so 'n oudit meer is as die voordele daarvan. Die argument berus op die veronderstelling dat 

'n klein maatskappy-oudit nie waarde toevoeg nie. Die doel van hierdie studie is juis om die 

waarde van 'n klein maatskappy-oudit te beoordeel en om op grond daarvan 'n geskikte 

hervormingstrategie vir klein maatskappy-oudit te formuleer. Die belangrikheid van hierdie 

postulaat in 'n klein maatskappy-omgewing word gevolglik in elk van die volgende hoof

stukke in hierdie studie ge"illustreer. 

2.9 Samevatting en gevolgtrekkings 

Tekens van ouditering is alreeds sedert die antieke beskawings sigbaar. Oudits was in die 

antieke tye hoofsaaklik op openbare fondse gerig met die doel om bedrog en foute op te 

spoor. 'n Ouditeur het geen professionele status geniet nie en sy ouditbenadering, asook die 

wyse waarop die oudits uitgevoer is, hou geen verband met die moderne ouditeur en sy 

professie nie. 

Met die opbloei van die internasionale handel en gepaardgaande ontdekkingsreise in die 

sestiende en sewentiende eeue is met fondse vanuit ander bronne gewoeker. Dit het die 

behoefte aan 'n onafhanklike ouditeur laat ontstaan, wat die redelikheid van die finansiele 

inligting kon verseker sodat buitefinansierders hulle beleggings met vertroue op akkurate 

syfers kon waardeer. 

Die lndustriele Revolusie kan as die waterskeiding tussen die vroeere en die moderne 

ouditprofessie gesien word. Die sogenaamde Joint Stock Companies het in hierdie tyd tot 

stand gekom. Dit het 'n skeiding tussen eienaarskap en die bestuur van 'n besigheid 

meegebring, wat die behoefte na 'n ouditeur op die voorgrond geplaas het. 
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In die Verenigde Koninkryk het wysigings aan wetgewing tot die ontwikkeling van die 

ouditprofessie gelei. In die Verenigde State van Amerika daarenteen het eksterne faktore 

hierdie ontwikkeling be·invloed: 

0 Die snelle vooruitgang van die Amerikaanse ekonomie; 

0 die finansiele ineenstorting van 1929; 

0 die McKesson & Robbins-bedrogsaak; 

0 die invloed van die Securities Exchange Commission;, 

0 die veranderinge in ouditstrategie weens tegnologiese ontwikkelinge van 

rekenaars of statistiese steekproeftegnieke; en 

0 die verwagtingsgaping wat alreeds in 'n groat mate in Amerika aangespreek is. 

Die ontwikkeling van die ouditprofessie in Kanada het in 'n groat mate die tendens in die 

Verenigde State van Amerika nagevolg. In Suid-Afrika het die ouditprofessie grootliks die 

ontwikkeling in die Verenigde Koninkryk nagestreef. Statutere audits word in Suid-Afrika inge

volge die Maatskappywet van 1973 uitgevoer. Hierdie wet is hoofsaaklik op die 

maatskappywetgewing van 1948 en 1967 van die Verenigde Koninkryk gebaseer. Die invloed 

van die lede van die ouditprofessie self, het wereldwyd die ontwikkelingsproses van hierdie 

professie be·invloed. Die historiese ontwikkeling van die ouditprofessie is deurvleg met die 

lede se strewe na eenvormigheid binne die professie, statutere erkenning vir die 

ouditprofessie en die handhawing van algemeen aanvaarde standaarde. 

Ongeag hoe verskillend die ouditprofessies in die wereld ontwikkel het, bly die doelwit van 

die hedendaagse ouditeur eenvormig, naamlik om 'n mening oar die redelike aanbieding van 

die finansiele toestand op 'n gegewe datum, en die resultate van bedrywighede en 

kontantvloei-inligting vir die tydperk waarmee dit verband hou, uit te spreek. 

Die posisie met betrekking tot die audit van klein maatskappye verskil egter. In beide die 

Verenigde State van Amerika en die Verenigde Koninkryk is 'n audit vir sodanige 

maatskappye nie verpligtend nie. In die geval van die Verenigde Koninkryk word sekere 

voorbehoude in die verband gestel. In Amerika was 'n audit vir klein maatskappye nag nooit 

in terme van statutere vereistes verpligtend nie. In die Verenigde Koninkryk is hierdie 

vrystelling eers in 1994 verleen. Hierdie vrystelling het gevolg op die druk van eksterne 

faktore soos die EEG se aanbevelings. 
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Waar die ontwikkeling van die ouditprofessie in Suid-Afrika in die verlede die tendens in die 

Verenigde Koninkryk gevolg het, is dit buitengewoon dat klein maatskappye in Suid-Afrika 

nag steeds aan 'n verpligte audit onderwerp word. Hierdie argument word verder versterk 

indien in ag geneem word dat die Verenigde State van Amerika, die wereldleier op die gebied 

van ouditering, nag nooit 'n verpligte audit van klein maatskappye vereis het nie. 

Aangesien die rol wat die ouditprofessie vervul nie staties is nie, sal die professie na 

aanleiding van die verskillende behoeftes ontwikkel. Oudithervorming het deur die eeue heen 

ontwikkel as gevolg van die wysiging van statutere vereistes, eksterne faktore soos die 

persepsies of verwagtinge van gebruikers en die mening van lede van die ouditprofessie. Ten 

einde te bepaal of oudithervorming van klein maatskappye in Suid-Afrika gewens is, word die 

faktore wat tot oudithervorming deur die eeue bygedra het, ondersoek. Die resultate daarvan 

word in hoofstukke 6 en 7 bespreek en uiteengesit. Dit vorm die perspektief waaruit die 

oudithervorming van klein maatskappye in hierdie studie beskou word. 
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HOOFSTUK 3 

DIE AARD VAN KLEIN MAATSKAPPYE 

3.1 lnleiding 

Die Maatskappywet (Wet 61 van 1973) maak daarvoor voorsiening dat aile maatskappye wat 

in terme van hierdie wetgewing geregistreer is, aan 'n statutere oudit onderhewig is. 

lngevolge die Maatskappywet kan twee tipes maatskappye ingelyf word, naamlik 'n 

maatskappy met 'n aandelekapitaal en 'n maatskappy daarsonder. Laasgenoemde staan 

bekend as 'n maatskappy beperk deur garansie (Maatskappywet 1973: artikel 19(1)(a) & 

(b)). 

'n Maatskappy met 'n aandelekapitaal kan 'n publieke of 'n private maatskappy wees 

(Maatskappywet 1973: artikel 19(2)). In die geval van 'n private maatskappy is die reg om die 

maatskappy se aandele oor te dra beperk, sy ledetal is met sekere voorbehoude jeens 

voormalige werknemers van die betrokke maatskappy beperk tot 50 lede en is 'n aanbod 

aan die publiek vir die inskrywing op aandele van 'n private maatskappy verbode 

(Maatskappywet 1973: artikel 20(1 )). 'n Private maatskappy hoef nie finansiele jaarstate, 

tussentydse verslae of voorlopige finansiele state by die Registrateur van Maatskappye in 

te dien nie (Maatskappywet 1973: artikel 302(4)). 

Die ledetal van 'n publieke maatskappy is daarenteen onbeperk en die aandele kan sonder 

enige beperkings aan die publiek oorgedra word. 'n Publieke maatskappy moet egter 'n 

afskrif van sy finansiele jaarstate by die Registrateur van Maatskappye indien,.w~ar dit vir 

algemene inspeksie beskikbaar is. 

Die huidige Maatskappywet (Wet 61 van 1973) maak geen onderskeid tussen 'n klein en 'n 

groot maatskappy nie. Die vereistes met betrekking tot die ouditering van maatskappy 

finansiele jaarstate, ingevolge hierdie wetgewing, is gevolglik vir beide klein en groot 

maatskappye identies. In die praktyk is die oudit van klein en groot maatskappye duidelik 

onderskeibaar. 
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Page (1985:206) verduidelik: 

However, in practice, there may be differences between the audits of large and small 
companies. In general, the audit of small companies bear very little resemblance in 
scope, conduct and purpose to the audit of their larger counterparts, other than in the 
production of an audit report to the same legal requirements. 

Hierdie tendens is op eie bodem deur die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters (SAIGR) erken met die publikasie van 'n ouditriglyn oar klein entiteite. Hierin 

word onder andere gemeld dat die aard van ouditering van klein entiteite in wese van grater 

maatskappye verskil, omdat die ouditeur dikwels oak rekeningkundige funksies uitvoer en 

die finansiele state benewens die uitvoering van sy ouditverantwoordelikhede opstel (SAIGR 

1995:12). 

Hierdie hoofstuk word daaraan gewy om klein maatskappye, wat aan moontlike 

oudithervormingstrategiee onderhewig kan wees, te identifiseer. Kenmerke eie aan klein 

maatskappye word ondersoek ten einde objektiewe kriteria neer te le vir die identifisering 

van 'n klein maatskappy. Vervolgens word die argumente wat verband hou met die 

eienskappe van klein entiteite, vir of teen die verpligte audit van klein maatskappye, 

beredeneer. Die term klein maatskappy verwys oak na 'n klein entiteit. 

3.2 Eienskappe van 'n klein maatskappy uit 'n ouditkundige perspektief 

3.2.1 Algemeen 

Die Maatskappywet (Wet 61 van 1973) maak 'n onderskeid tussen private en publieke 

maatskappye. Hierdie onderskeid dra geensins daartoe by om 'n klein of groat maatskappy 

te identifiseer nie. Raiborn (1982:8) stem saam: "The nonpublic-versus-public delineation 

primarily classifies an entity according to the distribution of its securities, which fails to 

address internal characteristics of different-sized entities". 

In die Ouditriglyn oor klein entiteite, wat in Augustus 1995 deur die Suid-Afrikaanse lnstituut 

van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) uitgereik is, word 'n klein entiteit soos volg in 

paragraaf 03 beskryf (SAIGR 1995:03): "Die term 'klein entiteit' word in hierdie riglyn gebruik 
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om te verwys na entiteite met klein getalle werknemers of 'n lae vlak van omset in verhouding 

tot totale bates". 

In hierdie hoofstuk word beoog om klein maatskappye volgens hulle eiesoortige kenmerke 

te identifiseer om sodoende 'n objektiewe definisie van klein maatskappye te kan formuleer. 

Trites (1994:2) stem saam met hierdie beskouing: "Another reason for considering the 

characteristics of a small business is that the term 'small business' is best defined by its 

characteristics, rather than by size or volume". 

3.2.2 Dominering van senior bestuur en/of eienaar 

Die bestuur van 'n klein entiteit word dikwels deur 'n individu gedomineer. Raiborn (1982:76) · 

het tydens sy navorsing tot die gevolgtrekking gekom dat meer as 90% van aile klein entiteite 

oor hierdie eienskap beskik. 

Die bestuur is in baie gevalle oak die eienaars van die entiteit. In geval van 'n klein 

maatskappy is die direksie en aandeelhouers gewoonlik dieselfde of nou verwant aan 

mekaar. Pratt (1981 :33) stem saam en beskryf die noue verwantskap tussen die bestuur en 

eienaars van 'n klein maatskappy as gewoonlik 'n familia verbintenis of 'n lank reeds 

bestaande betrokkenheid wat tot algehele vertroue in die bestuur lei. 

Juis vanwee hierdie noue verwantskap is 'n middelbestuursvlak gewoonlik nie by klein 

maatskappye aanwesig nie. Besluitneming berus hoofsaaklik by die eienaar, wat in wese oak 

die bestuur verteenwoordig. Raiborn ( 1982:1 0) beskryf die eienaar/bestuurder se bestuurstyl 

van 'n tipiese klein entiteit gepas soos volg: 

The owner/manager's personality is often inseparable from the operations of the 
business. His leadership style is the leadership style of the entire company, not just 
a unit within the company. His knowledge of business is the knowledge the business 
posesses. 

Lynas en Dorrian (1987:6) beskou 'n klein entiteit as sogenaamd power-based juis vanwee 

hierdie kenmerk. Hierdie magsvertoon ontwikkel omdat die eienaar/bestuurder oak die 

verantwoordelikheid van operasionele funksies dra. Ondergeskiktes wat deur die eienaar/ 
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bestuurder in diens geneem word, beskik nie oar uitvoerende magte of verantwoordelikhede 

nie en tree bloat as 'n verlengstuk van die eienaar/bestuurder op. 

The Chartered Association of Certified Accountants het in sy publikasie Auditing and 

Investigations (ACCA 1989:241) tot die gevolgtrekking gekom dat die eienaar en/of bestuur 

van 'n klein besigheid nie noodwendig oar die nodige bestuursvaardighede beskik nie. 

Volgens Trites (1994:3) lei hierdie leemte in die bestuurstyl van die eienaar/ bestuurder tot 

selfbestuur deur die eienaar/bestuurder waar die advies van buitestaanders selde ingewin 

word. Dit sal noodwendig negatiewe implikasies op die prestasie van die klein entiteit 

meebring. Aan die ander kant hou hierdie omstandighede positiewe implikasies in. Die 

eienaar/bestuurder het 'n persoonlike belang by die beveiliging van die onderneming se 

bates, die beheer van die ondernemingsaktiwiteite en die meting van die onderneming se 

resultate wat sorgsaamheid kan verseker. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die 

genoemde aspekte soveel tyd van die eienaar/bestuurder kan opneem dat ander 

aangeleenthede soos formele interne beheerprosedures en die versekering van 'n behoorlike 

rekeningkundige stelsel, moontlik nie voldoende aandag van die eienaar/bestuurder sal 

geniet nie. 

Hierdie noue verwantskap tussen die eienaars en bestuur van 'n entiteit kan tot 'n 

onbehoorlike samevoeging van persoonlike en maatskappy-eiendom lei. Die eienaar/ 

bestuurder van die klein maatskappy beheer sy persoonlike en die maatskappy se bates. 

Laasgenoemde kan deur die eienaar/bestuurder misbruik word en tot sy eie voordeel 

aangewend word. Seide die maatskappy se bates en die persoonlike bates van die 

eienaar/bestuurder kan in die maatskappy se finansiele state verantwoord word as die 

eiendom van die betrokke klein maatskappy. Dit sal noodwendig tot foute en 

wanvoorstellings van die finansiele state van die klein maatskappy lei, wat verwarring vir 

belastingowerhede sal skep (Chidgey 1990:1 ). 

3.2.3 Beperkte skeiding van pligte 

Klein entiteite beskik gewoonlik oar 'n beperkte aantal werknemers. Die rekeningkundige 

funksies is gevolglik oak beperk tot enkele indiwidue. Klein entiteite wys tipies minder middele 

aan die rekeningkundige funksies toe as grater besighede (SAIGR 1995:04). Waar die pligte 
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van 'n indiwidu nie deur 'n ander nagegaan word vir onder andere akkuraatheid, korrektheid 

en egtheid nie sal dit noodwendig 'n grater moontlikheid van foute of wanvoorstellings, hetsy 

toevallig of doelbewus, tot gevolg he. 

Lynas en Dorrian (1987:5) is van mening dat klein besighede groat problema ondervind om 

geskikte personeellede aan te stel. Dit is toeskryfbaar daaraan dat die bestuur van hierdie 

besighede geen benul oor die spesifisering of identifisering van geskikte kandidate het nie. 

Die eienaar/bestuurder is ook so nou betrokke by die bestuur van 'n klein entiteit dat hy/sy 

waarskynlik nie sy/haar bestuursmagte en -voorregte aan ander wil delegeer nie. 

De Jager (1984:247) illustreer hierdie kenmerk soos volg: 

... die beheer in so 'n klein maatskappy is gesentreer in die direkteur wat ook 
aandeelhouer is. Hierdie beheer kan baie doeltreffend wees; die direkteur aileen teken 
die tjeks, hy kontroleer byvoorbeeld die kontant saam met die kassiere elke dag; hy 
bank die kontant daagliks; hy hanteer aile navrae oor debiteure; hy aileen reik 
kredietnotas uit, ensovoorts. Terselfdertyd moet egter opgemerk word dat die 
direkteur/aandeelhouer wat die sentrale kontrolerende figuur is, net so maklik die 
kontroles wat hy veronderstel is om toe te pas tot voordeel van die maatskappy, kan 
misbruik om homself te bevoordeel. 

Baie skrywers soos Trites (1994:4) erken dat dit onprakties vir 'n klein besigheid is om 'n 

skeiding van pligte te implementeer. Dit is nie koste-effektief om addisionele personeellede 

aan te stel wat interne beheermaatreels sal opskerp, indian die volume transaksies dit nie 

regverdig nie. In sekere gevalle is dit moontlik om 'n mate van skeiding van pligte in 

sleutelposisies te verseker. 'n Ander kompenserende interne beheermaatreel wat aangewend 

kan word, is toesighoudende kontroles. Sodanige beheermaatreels word uitgevoer indian een 

persoon toesig hou oor 'n ander persoon tydens die uitvoering van sy pligte. In die geval van 

'n klein maatskappy berus hierdie beheer hoofsaaklik by die eienaar/bestuurder wat op 'n 

dag-tot-dag basis toesighoudende kontroles uitvoer (CICA 1988:3). Die eienaar/bestuurder 

van 'n klein maatskappy kan byvoorbeeld die bankrekonsiliasie maandeliks nagaan ten einde 

te bepaal of die rekeningkundige beampte sy plig akkuraat uitvoer om die saldo volgens die 

rekeningkundige rekords en bankstaatsaldo te rekonsilieer. 

Die beperkte skeiding van pligte het tot gevolg dat die meerderheid van beheer deur die 

eienaar/bestuur uitgeoefen word (Trites 1994:39). Die eienaar/bestuurder is meestal in be-
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beheer van al die belangrike besluite en beskik oor die geleentheid om persoanlik in te gryp 

indien 'n aksie hom nie aanstaan nie. Hierdie voorreg kan egter oak deur die eienaar/bestuur 

misbruik word (sien 3.2.2). 

Raiborn (1982:76) het met sy navorsing tot die slotsom gekom dat oak 90% van klein 

entiteite oar 'n beperkte skeiding van pligte beskik en dat 'n ouditeur meestal nie op die 

interne beheermaatreels van 'n klein entiteit kan steun nie. Chidgey ( 1990: 1) beweer dat 

hierdie kenmerk juis die risiko vir bedrog en foute vergroot. 

3.2.4 Beperkte rekeningkundige kennis 

Raiborn (1982:10) beskou dit as kenmerkend van klein besighede dat eienaars, die bestuur 

en ander werknemers oar 'n beperkte rekeningkundige kennis beskik. Juis omdat 'n klein 

entiteit minder personeellede het, is dit logies dat hierdie tipe besigheid nie rekeningkundige 

kennis vanuit 'n gemeenskaplike bran of poel kan benut nie, soos die geval by grater 

besighede is nie. Die klein sakeman se fokus is verder hoofsaaklik op die vervaardiging en 

bemarking van sy produk gerig (ACCA 1989:243). 

The Chartered Association of Certified Accountants het in 1989 die volgende mening omtrent 

hierdie eienskap in sy publikasie Auditing and Investigations gehuldig: "Small business 

managers are also often incurable optimists, and the auditor has great difficulty in persuading 

them to recognise the uncollectability of debtors or the unsaleability of stocks" (ACCA 

1989:243). Chidgey ( 1990:1) voer verder a an dat hierdie leemte dikwels tot ontoereikende 

rekeningkundige rekards lei. Op sy beurt het dit dikwels tot gevolg dat die ouditeur 

bykomende dienste, om hierdie leemte te oarkom, aan die klein entiteit bied. Dit bring mee 

dat die eienaars en/of bestuur van klein maatskappye die rol van 'n audit nie na behore 

begryp nie en oningeligte persepsies en verwagtinge jeens 'n audit koester. 

3.2.5 Onaktiewe of oneffektiewe besluitnemingsliggaam 

Klein entiteite beskik gewoonlik nie oar 'n aktiewe besluitnemingsliggaam soos 'n direksie nie 
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(Raiborn 1982:12). Die eienaars van klein entiteite bestuur hoofsaaklik self die onderneming 

(SAIGR 1995:07). Trites (1994:3) is van mening dat hierdie leemte in 'n groat mate deur die 

bekwaamheid en vermoens van die bestuur/eienaars oorkom kan word. 

Raiborn (1982:13) verduidelik dat waar so 'n besluitnemingsliggaam wei by 'n klein entiteit 

voorkom, sy bydrae beperk is. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die besluit

nemingsliggaam se beperkte finansiele agtergrond en ander praktiese oorwegings. Hierdie 

besluitnemingsliggaam is so betrokke by die daaglikse bestuur van die besighede dat dit nie 

oor die tyd beskik om hierdie rol te vervul nie. Die besluitnemingsliggaam besef in baie 

gevalle nie die waarde van toesig en beheer oor die bestuur en/of eienaars nie. 

Waar 'n ingeligte besluitnemingsliggaam nie bestaan nie, is die formulering van 'n 

wanpersepsie oor die doelwit van 'n audit vanselfsprekend. Die besluitnemingsliggaam is 

dikwels nie bewus wat 'n audit behels of waarom dit noodsaaklik is nie. Chidgey (1990:1) 

huldig verder die mening dat indien die besluitnemingsliggaam wei oor ouditering ingelig is, 

die waarde van 'n audit steeds bevraagteken word. By 'n klein entiteit is die 

besluitnemingsliggaam en die eienaars dieselfde persona of nou verwant aan mekaar. Die 

audit voeg geen waarde toe deur die redelikheid van finansiele state aan die onderlinge 

partye te verseker nie. 

3.2.6 Ongekompliseerde rekeningkundige stelsels 

Oor die algemeen is die rekeningkundige stelsels van klein entiteite ongekompliseerd en in 

'n groat mate informeel (SAIGR 1995:09). lngewikkelde rekeningkundige stelsels vereis 

gespesialiseerde kennis en 'n toereikende skeiding van pligte. Die struktuur van klein entiteite 

maak nie vir laasgenoemde voorsiening nie. Hierdie tendens lei volgens Lynas en Dorrian 

(1987:7) tot onoordeelkundige besluitneming van die bestuur: "A general lack of 

systems ... and control data may force continued reliance on 'blind' decisionmaking". 

Trites (1994:3) beskryf 'n klein entiteit se rekeningkundige stelsel soos volg: 

Generally, most small businesses are less complex in organization, operations and 
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activities than larger businesses. Moreover, the population of accounting data is 
smaller, variables such as product mix are limited ... On the other hand, the availability 
of increasingly sophisticated technology at lower costs has led to some increased 
complexity in small businesses. 

Trites (1994:3) motiveer sy siening deur te verwys na die groat tegnologiese vooruitgang 

met betrekking tot rekenaars. Dit het klein besighede in staat gestel om sekere toepassings 

wat voorheen hoofsaaklik tot groat gesofistikeerde netwerkstelsels beperk was, nou te kan 

aanwend. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die toepassing van die sogenaamde point-of-sale

stelsel wat selfs vir klein besighede beskikbaar is. 

3.2. 7 Klient-ouditeur-verhouding 

Aile maatskappye is in terme van die Maatskappywet (Wet 61 van 1973) verplig om 'n 

ouditeur aan te stel. Die verpligting by klein maatskappye sal nie noodwendig die verhouding 

tussen die ouditeur en die bestuur en/of eienaar negatief be"invloed nie: 

While the owner-managers of such businesses might resent the need to pay audit 
fees they soon realise that the auditor is a professional they can turn to for advice on 
many business problems (ACCA 1989:242). 

Trites (1994:7) beweer voorts dat die eienaars en/of bestuur die verhouding tussen die 

ouditeur en die klient vestig. Die eienaar/bestuurder van 'n klein entiteit versoek dikwels die 

ouditeur om benewens 'n audit ook ander rekeningkundige of verwante dienste te lewer. Dit 

is gevolglik algemeen dat die ouditeur se dienste nie slegs tot 'n audit beperk sal wees nie. 

Die ouditeur kan gemoeid wees met (SAIGR 1995:11 ): 

0 Die instandhouding van rekeningkundige rekords; 

0 die opstelling van die finansiele state; 

0 die verskaffing van belastingadvies; 

0 die indiening van belastingopgawes; en 

0 om raad met betrekking tot besigheidspraktyke te voorsien. 

Volgens Chidgey (1990:2) is dit hierdie betrokkenheid van die ouditeur by sy klient, wat in 
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ooreenstemming met die klient se verwagting is, wat 'n oudit van 'n klein maatskappy in 

hoofsaak van 'n oudit van groot entiteite onderskei. Die ouditeur kan selfs as 'n rustende 

vennoot of 'n nie-uitvoerende direkteur gesien word (ACCA 1989:242). 

3.2.8 Bestuursomseiling 

Een aspek van die algehele beheeromgewing wat van belang by klein entiteite is, is die 

uitwerking van bestuursomseiling (SAIGR 1995:4). Trites (1994:4) brei uit: 

While the involvement of management in running a small business can strengthen 
internal controls by offsetting a lack of segregation of duties, management 
involvement can also have a negative side if it is used to override established internal 
control policies and procedures. 

Die bestuur/eienaars beskik gewoonlik oor die magtiging om die interne beheermaatreels te 

omseil deur interne beheermaatreels self te verontagsaam of ander te be"invloed om interne 

beheermaatreels te ignoreer. Hierdie probleem is egter nie net tot klein entiteite beperk nie. 

Daar word beweer dat bedrog in groot besighede ook aan die oorheersing van 'n hoof 

uitvoerende beampte wat die neergelegde interne beheermaatreels omseil, toegeskryf kan 

word. Bestuursomseiling word veral by besighede met sekere tipes transaksies aangetref. 

Daar word verwys na transaksies wat te ongereeld voorkom om die daarstelling van interne 

beheermaatreels te regverdig, soos byvoorbeeld in die geval van beleggingstransaksies 

(ACCA 1989:245). 

3.2.9 Bron van inkomste en gepaardgaande risiko 

'n Klein entiteit verkry gewoonlik sy inkomste vanuit 'n enkele besigheidsaktiwiteit (SAIGR 

1995:08). Dit is ook kenmerkend van 'n klein entiteit om in 'n enkele aktiwiteit te spesialiseer 

wat sal meebring dat aile ander aktiwiteite daaraan verwant is. So 'n maatskappy bedryf 

gewoonlik sy besigheid vanuit 'n spesifieke werkplek. 

Sodanige ongekompliseerde aktiwiteite maak dit eenvoudig vir die ouditeur om die nodige 

kennis van die besigheid te verkry. Volgens Lynas en Dorrian (1987:6) be"invloed die bestaan 
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van 'n enkele besigheidsaktiwiteit op sy beurt die bestuurstyl van die eienaar en/of 

bestuurders: 

Production or service operation is the primary concern. Whereas every attempt should 
be made to conserve the positive features of such a bias as the firm grows, the 
negative effects are that management becomes too involved in technical details at the 
expense of developing an effective management system. 

Verder bestaan daar onomkeerbare bewyse dat 'n klein besigheid 'n grater risiko loop om 

onsuksesvol te wees (ACCA 1989:243). Hiermee is Lynas en Dorrian eens, maar voer aan 

dat die afwesigheid van behoorlike beheer hierdie risiko vergroot. Die mislukkings van klein 

besighede word verder hoofsaaklik toegeskryf aan faktore wat met die eienskappe van klein 

entiteite verband hou. Tabel 3.1 toon oorsake van besigheidsmislukkings (ACCA 1989:243): 
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TABEL 3.1 

Bestuursgebreke 

Een persoon neem besluite. 

Nie-deelnemende raad van 

direkteure. 

Ongebalanseerde topvlak. 

Swak finansiele funksies. 

Geen diepte in bestuur. 

Onvoldoende rekeningkundige inligting 

Swak begrotingsbeheer. 

Geen kontantvloeiprojeksies of 

onopgedateer. 

Swak kosteberekeningstelsels. 

Onakkurate waardasie van bates. 

GEVOLGE VAN GEBREKE 

(A) VERHOOGDE VOORKOMS VAN FOUTE 

Poog om omset te verhoog ten koste van winsmarges. 

Onderneem meer as wat die maatskappy kan hanteer. 

Betekenisvolle berekeningsfoute weens onkundigheid. 

Swak finansiele beplanning. 

Swak hefboomfinansiering. 

(B) IDENTIFISERING VAN SIMPTOME DEUR FINANSieLE TEKENS 

Onmoontlik om waar te neem. 

Vertraag publikasie van resultate. 

Kapitaliseer navorsingskoste. 

Terugsny van instandhoudingskoste. 

Toepassing van rekeningkundige beginsels om winste te verhoog. 

(Bron: Argenti, John. 1976. Corporate Collapse - The Causes and Symptoms. United 

Kingdom: McGraw-Hill.) (soos aangehaal deur ACCA 1989:243) 

67 



3.3 Die invloed van ge"identifiseerde kenmerke op 'n audit 

3.3.1 Oorheersing deur senior bestuur of eienaar 

Vanwee die eienaar en/of senior bestuur se groot inspraak in die besigheid, sal die ouditeur 

tydens die uitvoering van die oudit van 'n klein onderneming homself dikwels op uitsprake 

van die eienaar/bestuurder verlaat. Die ingesteldheid van die bestuur/eienaars kan gevolglik 

'n beduidende invloed op die ouditeur se ouditstrategie uitoefen. lndien die ouditeur 

byvoorbeeld van mening is dat die eienaar/bestuurder se integriteit twyfelagtig is, sal die 

ouditeur genoodsaak wees om die meerderheid ouditbewyse vanaf eksterne partye in te win. 

Die riglyn oar klein entiteite, wat in Augustus 1995 deur die SAIGR uitgereik is, identifiseer 

die volgende omstandighede waar hierdie eienaars- of bestuursbetrokkenheid by klein 

entiteite na vore tree: 

0 Daaglikse betrokkenheid by die inisiering, hantering, verwerking en/of 

teboekstelling van transaksies; 

0 volledige beheer oor die stelsels en bedrywighede van die besigheid; en 

0 die afwesigheid van bestuur of personeel aan wie beheer- of beleids

besluite gedelegeer kan word. 

Trites (1994:3) voer aan dat die ouditeur hierdie noue betrokkenheid van die eienaar/bestuur 

tot sy voordeel tydens die uitvoering van sy oudit kan aanwend. Dit kan die ouditeur in staat 

stel om moeiteloos voldoende kennis van die besigheid in te win. 

Hierdie betrokkenheid van die bestuur/eienaars sal 'n direkte invloed op die interne 

beheerstelsel van die entiteit he. Die bestuur kan die interne beheermaatreels omseil deur 

aan sy ondergeskiktes die opdrag te gee om sodanige maatreels te verontagsaam. Raiborn 

(1982:11) illustreer die bestuursoptrede by wyse van 'n voorbeeld. Die eienaar kan aan die 

boekhouer 'n opdrag gee om 'n tjek aan 'n onbekende krediteur voor te berei en daarna die 

tjek self wissel. Die boekhouer sal oor die algemeen oor geen magtiging beskik om die 

afwesigheid van stawende dokumentasie te bevraagteken nie. Hierdie noue betrokkenheid 

van die eienaar/bestuurder kan aan die ander kant ook meewerk as 'n kompenserende 

interne beheermaatreel. Laasgenoemde geval sal voorkom indien die bestuur die entiteit se 
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interne beheerstelsel met erns bejeen. Raiborn (1982: 11) illustreer weer eens met behulp 

van 'n praktiese voorbeeld deur te verwys na 'n debiteureklerk wat aile funksies met 

betrekking tot die kontantontvangstes vanaf debiteure verrig. Waar die eienaar/bestuur van 

die klein entiteit sekere van die pligte heruitvoer of nagaan, sal dit tot 'n skeiding van 

onversoenbare pligte lei. Dit verteenwoordig weer 'n grondbeginsel van 'n goeie stelsel van 

interne beheer. 

3.3.2 Beperkte skeiding van pligte 

Die skeiding van onversoenbare pligte vorm 'n integrale deel van enige interne beheerstelsel. 

Raiborn (1982: 12) voer aan dat 'n beperkte skeiding van pligte gewoonlik as die swakheid 

gesien kan word wat die ouditeur oortuig om slegs 'n beperkte mate van vertroue op die 

interne beheerstelsel te plaas. Dit word toegeskryf aan die feit dat die afwesigheid van 'n 

toereikende skeiding van onversoenbare pligte 'n persoon in 'n gunstige posisie plaas om 

foute en onreelmatighede te pleeg asook om dit te verberg. 

Indian 'n geringe of selfs geen skeiding van pligte voorkom nie kan die ouditeur nie enige 

vertroue op die interne beheerstelsel plaas nie. Dit sal die ouditeur noodsaak om uitgebreide 

stawingstoetse uit te voer om die redelikheid van die finansiele state te kan vasstel. 

In die Ouditriglyn oor klein entiteite, uitgereik in Augustus 1995 deur die SAIGR, word beweer 

dat, weens 'n beperkte skeiding van pligte, dit dalk nie moontlik is om op die interne 

beheermaatreels staat te maak vir die opsporing van bedrog en foute nie (SAIGR 1995:04). 

Net so bestaan die waarskynlikheid dat wanneer daar min werknemers is, dit nie moontlik 

is om 'n stelsel van onafhanklike kontrolering van hulle werk in te stel nie. Dit sal die risiko 

met betrekking tot die nie-opsporing van bedrog en foute verder vergroot. 

'n Beperkte skeiding van pligte lei dikwels daartoe dat klerikale of administratiewe personeel 

toegang tot finansiele rekords en/offisiese bates verkry. Raiborn (1982:17) dui die praktiese 

implikasies hiervan soos volg aan: 

Many companies can not afford to hire, or do not believe it is cost-beneficial to hire, 
the personnel necessary to separate the handling and recording of cash receipts or 
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disbursements ... Prevention of perpetration and concealment of irregularities involves 
assignment of asset custody, recordkeeping and authorization of transactions to 
different employees. 

Volgens Trites (1994:4) hoef hierdie kenmerk nie noodwendig 'n negatiewe uitwerking op die 

interne beheerstelsel van 'n klein entiteit te he nie. Goeie toesighoudende beheer deur die 

eienaar/bestuurder is kenmerkend van 'n klein entiteit. lndien ook in ag geneem word dat die 

eienaar/bestuurder oor direkte persoonlike kennis van die onderneming se bedrywighede 

beskik, kan dit die tekortkoming van die bestaan van 'n beperkte skeiding van pligte 

teenwerk. 

Rolleri (1985:150) voer aan dat die ouditeur by die beoordeling van die interne beheerstelsel 

'n ondersoek na die integriteit en reputasie van die eienaars/bestuur moet insluit. Die bestuur 

se integriteit sal die redelikheid en volledigheid van die finansiele state direk be"invloed. lndien 

die eienaar/bestuurder byvoorbeeld fiktiewe uitgawes in die inkomstestaat wil toon om 

sodoende die belasbare winste te verminder, sal dit die redelikheid van die finansiele state 

affekteer. Hierdie kwessie bly gevolglik 'n primere oorweging van die ouditeur in sy besluit 

om 'n aanstelling te aanvaar. 

3.3.3 Beperkte rekeningkundige kennis 

Waar die eienaars, bestuur of ander werknemers van 'n klein entiteit oor beperkte rekening

kundige kennis beskik, sal dit noodwendig 'n uitwerking op die aktiwiteite van die besigheid 

he. Raiborn (1982:10) huldig dieselfde mening: 

The small businessman may be complacent regarding financial matters or may have 
an inadequate knowledge of significant internal controls. Complacency or inadequate 
accounting knowledge may lead to financial decisions that are detrimental to small 
business. 

Die beperkte rekeningkundige kennis kan addisionele verwagtinge jeens die ouditeur skep. 

Daar sal onder andere van die ouditeur verwag word om met die uitvoering van 

rekeningkundige funksies soos die byhou van rekeningkundige rekords, die opstelling van 

die finansiele state en die voorlegging van bestuurstate en ander finansiele inligting bystand 
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te verleen. 

Chidgey (1990:2) is van mening dat die klein maatskappyklient 'n grater mate van 

noukeurigheid met betrekking tot die bogenoemde rekeningkundige funksies verlang as in 

die geval van 'n gewone audit. Dit sal noodwendig die verhouding tussen die ouditeur en sy 

klein maatskappyklient beinvloed (sien 3.3.6). 

Raiborn (1982:10) voer verder aan dat baie klein besighede onsuksesvol is omdat die 

bestuur beheer oor uitgawes en kapitale verpligtinge verontagsaam. Dit kan toegeskryf word 

aan die informele prosedures wat met betrekking tot begrotings en finansiele beplanning by 

klein entiteite bestaan. 

3.3.4 Onaktiewe besluitnemingsliggaam 

Vanwee die beperkte finansiele agtergrond van die besluitnemingsliggaam van 'n klein 

entiteit, word die ouditeur gewoonlik in hierdie verband geraadpleeg. Daar word van die 

ouditeur verwag om raad oor aile finansiele en die meeste besigheidsverwante 

aangeleenthede te verskaf (SAIGR 1995:11 ). Hierdie verwagtinge kan die onafhanklikheid 

van die ouditeur be'invloed. 'n Ouditeur kan so gemoeid wees met die klein entiteit se sake 

dat hy nie meer onpartydig of objektief sal kan optree nie. 

Aan die ander kant kan die verhouding meewerk om die ouditrisiko tot 'n aanvaarbare peil 

te verlaag (SAIGR 1995: 12). Die ouditeur sal noodwendig so betrokke wees by die 

verklarings van die bestuur wat in die finansiele state vervat word: "This reluctance to change 

from a doer to an administrator results in a poor control environment and a need for the 

auditor to place reliance on representations of management" (ACCA 1989:242). Dit sal die 

evaluasie van ouditrisiko met betrekking tot elke stalling in die finansiele state vereenvoudig. 

Hierdie inligting sal dit vir die ouditeur moontlik maak om 'n toepaslike ouditbenadering te 

ontwikkel, wat hom met die voltooiing van sy ondersoek in staat sal stel om 'n mening oor die 

finansiele inligting as geheel, teen 'n aanvaarbare vlak van ouditrisiko, uit te spreek (SAIGR 

1996:SAOS 400.39). 
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3.3.5 Ongekompliseerde rekeningkundige stelsels 

Klein entiteite het gewoonlik 'n beperkte aantal werknemers wat uitsluitlik met die 

rekordhouding gemoeid is. Daarom is die teboekstellings- en rekordhoudingsprosedures 

eenvoudig en informeel. Dit is ook algemeen dat die ouditeur se hulp ingeroep word om 'n 

klein entiteit byte staan by die ontwerp en implementering van sy rekeningkundige stelsel. 

Tans word rekenaarsagteware wat spesifiek op rekeningkundige funksies gerig is en 

behoorlik getoets is, algemeen toegepas. Rekenaarpakkette wat alreeds behoorlik getoets 

is en op 'n wye basis aangewend word, sal 'n bekostigbare, betroubare rekeningkundige 

stelsel verseker. Die aanvanklike besluit om 'n sekere rekenaarpakket bo 'n ander te verkies 

en die implementering van die betrokke rekenaarpakket behoort egter oordeelkundig te 

geskied (IFA 1997:09). 

In sy ondersoek na die oudits van klein besighede, het die American Institute of Certified 

Public Accountants in 1985 'n dokument Audits of Small Businesses uitgereik. Hierin word 

soos volg oor die invloed van ongekompliseerde rekeningkundige stelsels op 'n oudit 

gerapporteer: 

Informal record-keeping does not necessarily lead to inadequate records, but it does 
increase the potential for errors and fraud- especially when there is a lack of checks 
and balances because of inadequate segregation of duties. Adequate financial 
records are essential to the auditability of financial statements (AI CPA 1985:3). 

Daar word verder aangevoer dat 'n swak interne beheerstelsel wei die ouditeur se 

benadering tot die oudit sal be"invloed, maar dat die entiteit nog steeds aan 'n oudit 

onderwerp sal kan word. In die geval van geen of geheel ontoereikende rekeningkundige 

rekords, kan dit die uitvoering van 'n oudit verhinder. Raiborn (1982:76) het na afloop van sy 

navorsing tot die gevolgtrekking gekom dat ouditeure dikwels bestuursverklarings as 

ouditbewyse aanvaar waar die volledigheid van transaksies nie ingevolge die bestaande 

rekeningkundige stelsels verifieerbaar is nie (sien 3.5). 

3.3.6 Klient en ouditeur se verhouding 

Die invloed van hierdie besondere verhouding op 'n ouditomgewing is alreeds oorsigtelik in 
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paragraaf 3.3.4 bespreek. Die eienaar/bestuurder van 'n klein entiteit benodig dikwels 

ondersteuning op die gebied van rekeningkunde en ander verwante finansiele en besigheids

aangeleenthede. lndien 'n ouditeur hierdie behoefte bevredig kan dit sy objektiwiteit by die 

beoordeling van die finansiele state skaad. 'n Ouditeur wat rekeningkundige rekords audit wat 

hyself opgestel het, sal met 'n mate van vooroordeel en partydigheid moet rekening hou. Dit 

opsigself kan die waarde van so 'n audit bevraagteken. Die teendeel is egter ook waar, want 

die byhou van 'n klein maatskappyklient se rekeningkundige rekords kan die ouditeur se 

agtergrondkennis oor die besigheid uitbrei. Dit sal die ouditeur in staat stel om aile risiko

areas vroegtydig te identifiseer en sy audit behoorlik te beplan. Hierdie agtergrondkennis van 

die klein entiteit kan gevolglik ook daartoe meewerk dat die ouditeur 'n doeltreffende audit 

sal uitvoer. 

Daar is verder daarop gewys dat hierdie verhouding ook die onafhanklikheid van die ouditeur 

kan be'invloed. Onafhanklikheid hang nou saam met integriteit en objektiwiteit. 

Onafhanklikheid is die eienskap wat die ouditeur in staat stel om onbevooroordeelde oordeel 

aan die dag te le en objektiewe oorwegings toe te pas om feite te staaf. So 'n ouditeur moet 

vry wees van enige verpligting teenoor, of belang in sy klient, die bestuur of eienaars. 

Die professionele gedragskode, waaraan aile praktiserende ouditeure moet voldoen, spreek 

hierdie dilemma in paragraaf 7.17 Verskaffing van ander dienste aan ouditkliente, aan. 

Hiervolgens word 'n ouditeur belet om in so 'n geval aan die bestuursfunksie deel te neem 

of om enige bestuursbesluite te neem (OROR 1998:ET.7.17). Aile bestuursbesluite bly die 

verantwoordelikheid van die direkteure en die bestuur. Dit moet in gedagte gehou word dat 

die ouditeur se onafhanklikheid ook by die audit van groat maatskappye, waar raadgewende 

bestuursdienste verskaf word, in gedrang kan kom (ACCA 1989:242). 

Hierdie verhouding sal op sy beurt die ouditbenadering van die ouditeur be'invloed. Die 

ouditeur sal 'n goeie agtergrondkennis oor die besigheid van die onderneming he wat tot die 

uitvoering van 'n effektiewe en doeltreffende audit kan meewerk: 

The auditor becomes privy to intimate details of the business, its problems and its 
successes. No matter how informal the accounting system may be, he has an in-
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stinctive feel for the business and the fairness of the accounts. He knows intuitively 
whether the information provided is the truth. This closeness means that analytical 
review rather than tests of detail are likely to be more revealing, since any unreason
able relationship would be immediately apparent. The alert auditor of a small business 
is unlikely to be hoodwinked on a massive scale although he may fail to detect many 
trivial errors (ACCA 1989:242). 

Chidgey (1990:2) is van mening dat tydens so 'n audit die ouditpersoneel meer tyd aan die 

aanvanklike rekordhouding en teboekstelling van transaksies en gebeure sal bestee, omdat 

dit prakties uitvoerbaar is om die dienste op dieselfde tydstip as die audit uit te voer. Dit kan 

die ouditeur in staat stel om van die inligting wat tydens hierdie proses ingewin word in sy 

ouditwerk aan te wend. 

Waar die ouditeur ander dienste as net die blote uitvoering van 'n audit verrig, sal dit 

noodwendig sy ouditwerk be·invloed. Trites (1994:7) voer aan dat die ouditeur se kennis met 

betrekking tot sy klient, die besigheidsaktiwiteite en bestuurspraktyke, met die uitvoering van 

addisionele dienste sal toeneem. Volgens Trites (1994:8) sal die ouditeur op 'n meer 

gereelde basis met sy klient gemoeid wees. Dit sal die ouditeur in staat stel om aile inligting 

en verduidelikings vir ouditdoeleindes maklik te bekom. Deur die aanwending van hierdie 

binnekennis sal die ouditeur vertroud raak met die aktiwiteite van die onderneming. Dit sal 

hom in staat stel om 'n aanvoeling te ontwikkel vir die resultate wat in die finansiele state 

geopenbaar behoort te word. Sodoende kan die afhandeling van die audit moeiteloos 

uitgevoer word. 

3.3. 7 Bestuursomseiling 

Die risiko vir wanvoorstelling kan toeneem indian die geleentheid vir bestuursomseiling 

bestaan (Trites 1994:4). Die omvang van hierdie risiko hang af van die eienaar/bestuurder 

se integriteit, sienswyses en beweegredes. Dit is 'n belangrike faktor wat deur die ouditeur 

by die beoordeling van ouditrisiko, die beplanning van die aard en omvang van die ouditwerk, 

die evaluering van ouditbewyse en die vasstelling van die betroubaarheid van 

bestuursverklarings oorweeg moet word. 

Raiborn (1982: 11) is van mening dat die eienaar/bestuurder van 'n klein entiteit aan niemand 
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verantwoording moet doen nie. Dit kan bestuursomseiling meewerk: 

There is often no review of management performance since many small businesses 
have no supervisory level above management. The higher potential for management 
override of internal accounting controls is a recognized limitation in the small business 
environment. 

3.3.8 Bron van inkomste en gepaardgaande risiko 

Waar 'n klein besigheid 'n grater gevaar vir mislukking loop, plaas dit die ouditeur in 'n 

dilemma. Hy kan so gemoeid wees met die besigheid dat dit sy onafhanklikheid sal skaad 

(verwys 3.3.4 en 3.3.6). Die ouditeur se aanspreeklikheid kan andersyds verhoog indien so 

'n klein besigheid ten grande gaan (ACCA 1989:243). 

lndien die inkomste van 'n klein entiteit hoofsaaklik vanuit 'n enkele bran voortspruit, sal die 

aktiwiteite van die onderneming redelik eenvoudig voorkom. Dit sal die ouditeur in staat stel 

om maklik agtergrondkennis met betrekking tot die besigheid te bekom. Die omvang van 

transaksies is gewoonlik beperk en die transaksies is oak redelik verwant aan mekaar. Dit 

sal die ontleding van populasies vergemaklik, wat op sy beurt die toepassing van eenvoudige 

statistiese steekproefnemingstegnieke en analitiese oorsigte verseker. 

3.4 Die toepaslikheid van 'n oudit vir klein maatskappye 

3.4.1 Algemeen 

In 1976 is 'n Kommissie van Ondersoek deur die Openbare Rekenmeesters- en 

Ouditeursraad en (toe) Nasionale Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters in Suid-Afrika 

aangestel. Hierdie kommissie moes 'n ondersoek na die ontwikkeling van die ouditprofessie 

in Suid-Afrika loads. (Pratt 1981:17.) 

Die aanbeveling van die Kommissie van Ondersoek wat die meeste reaksie uitgelok het, het 

bekend gestaan as Aanbeveling 13 (Pratt 1981: 18). Hierdie aanbeveling kan soos volg 

saamgevat word: Die Nasionale Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters in Suid-Afrika 
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moet aanbevelings omtrent die volgende maak aan die Staande Komitee wat die maatskap

pyereg ondersoek (Pratt 1981:17, 18 & 19): 

0 Die afskaffing van 'n verpligte oudit van private maatskappye, indien dit die 

aandeelhouers se goedkeuring wegdra en die aandeelhouers sluit nie beperkte 

maatskappye of ander soortgelyke korporatiewe entiteite in nie; 

0 die kriteria vir die identifisering van 'n private maatskappy wat van 'n verpligte 

oudit vrygestel is, op grond van minimum omset, aantal werknemers en netto 

batewaarde; 

0 die ondergeskiktheid van die bedrae wat aan aandeelhouers verskuldig is aan 

ander krediteure-eise indien 'n maatskappy wat nie aan 'n oudit onderwerp was 

nie, gelikwideer word; 

0 die ondertekening van die finansiele state vir belastingdoeleindes deur twee 

direkteure (in geval· van 'n enkele direkteur, deur homself), asook die 

gesamentlike en afsonderlike aanspreeklikheid van die betrokke direkteur(e) 

vir die akkuraatheid en volledigheid van die finansiele state; 

0 die ondertekening van 'n verslag deur die opsteller van die finansiele state, 

waarin die werk uitgevoer en die mate van vertroue op bestuursverklarings, 

uiteengesit is; 

0 die handhawing van al die ander vereistes van die Maatskappyewet; en 

0 die indiening van aile private maatskappye se finansiele state by die 

registrateur van maatskappye, indien nie van 'n verpligte oudit vrygestel nie. 

Hierdie aanbeveling het die debat omtrent die afskaffing van 'n verpligte oudit van klein 

maatskappye in Suid-Afrika van stapel gestuur. Die argumente ten gunste van of teen 'n 

verpligte oudit is op die eienskappe, asook hulle gepaardgaande invloed op die oudit, van 

klein .maatskappye gebaseer. 
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3.4.2 Argumente ten gunste van die afskaffing van 'n verpligte audit van klein maat

skappye 

3.4.2.1 Die waarde van 'n audit 

(a) Algemeen 

Eienaars en/of die bestuur benodig finansiele dienste soos boekhouding, belastingadvies, 

invul van belastingopgawes en andere van rekenmeesters. Hulle beskou die koste wat 

aangegaan word vir 'n audit, as die prys wat vir die voordeel van inkorporasie betaal word 

(Woolf 1979:13). Singleton-Green (1995:76) voer aan dat 'n audit van 'n klein maatskappy 

net nie die onkoste werd is nie. Hy motiveer hierdie stalling deur daarop te wys dat die 

eienaars en bestuur dieselfde by klein maatskappye is. Die ouditeur se taak is om aan die 

lede verslag te doen oar die bestuur se eerlikheid. Singleton-Green (1995:76) is van mening 

dat dit voor die handliggend is dat waar die bestuur en eienaars dieselfde persona is, 'n audit 

'n vermorsing van geld is. 

Hierdie argument word verder gevoer in die verslag van die Kommissie van Ondersoek wat 

die ontwikkeling van die ouditprofessie in Suid-Afrika ondersoek het. Daar word aangevoer 

dat die Maatskappywet vele openbaarmakingsvereistes stel. Dit is hoofsaaklik om die 

aandeelhouers se belange te beskerm, maar wat onnodig is in die geval van klein 

maatskappye waar die eienaars en bestuur dikwels dieselfde is. Derhalwe kom die 

kommissie tot die gevolgtrekking dat die inligting wat deur 'n klein maatskappy geopenbaar 

moet word tesame met die statutere vereistes waarvolgens sodanige maatskappye geoudit 

moet word, 'n betekenisvolle bydrae tot die kostes maak om klein maatskappye in stand te 

hou (Pratt 1981 :20). 

Die vraag kan nou geopper word of 'n audit wei waarde toevoeg? Dit wil se, of die ouditkoste 

vir 'n klein maatskappy bloat 'n uitgawe op sy inkomstestaat verteenwoordig wat geen 

voordeel inhou nie. Om die vraag te kan beantwoord, is dit nodig om die toegevoegde 

waarde van 'n audit aan die hand van verskillende benaderings te ondersoek. 
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(b) Waardebepaling- volgens die faktore wat tot 'n oudit aanleiding gegee het 

Alastair Robertson (1986:53) verwys na die American Accounting Association's Committee 

on Basic Auditing Concepts, waarvolgens vier toestande of faktore die behoefte na ouditering 

skep: afgesonderdheid (remoteness), konflik van belange (conflict of interest), 

ingewikkeldheid (complexity) en die gevolge van foute (consequence). 

Hierdie faktore wat tot 'n oudit aanleiding gee, word deur verskeie skrywers erken (vergelyk 

Holmes & Burns 1979:4 & 5; Arens & Loebbecke 1997:8; Woolf 1986: 1-7; Taylor & Glezen 

1991:1-10; Anderson 1977:4). 

Afgesonderdheid is die skeiding, fisies asook wetlik, tussen die gebruiker van die finansiele 

state en die persoon wat dit voorberei het. Gloeck ( 1993: 19) voer a an dat selfs in gevalle 

waar toegang wei moontlik is, tydsaspekte en ander praktiese beperkings 'n sinvolle 

ondersoek verhoed. In die geval van 'n klein maatskappy heers hierdie toestand nie. 

Robertson (1986:53) verduidelik dat in die geval van 'n klein maatskappy die aandeelhouers 

so betrokke by die bestuur van die maatskappy is dat die voorwaarde van afgesonderdheid 

so gering raak omdat die eienaar/bestuur soms self die finansiele inligting voorberei of 

andersins daarmee gemoeid is. 

Met konflik van belange word bedoel dat die opstellers van die finansiele inligting se belange 

dikwels van die gebruikers van hierdie inligting verskil, byvoorbeeld waar die bestuur hulle 

winste hoer wit toon om hulle bestuursvernuf te onderstreep en die eienaars winste laer wit 

toon om minder belasting te betaal. In die geval van 'n klein maatskappy is die bestuur en 

eienaars dieselfde of nou verwant, wat hierdie konflik van belange atwater (Robertson 

1986:53). 

Klein maatskappye se rekeningkundige stelsels is meestal eenvoudiger. Gloeck en De Jager 

(1987:80) is van mening dat die moontlikheid van foute sal toeneem indien die ingewikkeld

heidsgraad van rekeningkundige stelsels grater is. Robertson (1986:53) motiveer dat hierdie 

toestand by klein maatskappye die vraag na 'n oudit sal laat afneeni omdat spesialiskennis 

nie verlang word nie. 

lndien 'n gebruiker van die finansiele inligting op foutiewe stallings reageer, het dit meestal 
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finansiele implikasies (Gioeck & De Jager 1987:80). Dit skep noodwendig die behoefte na 

betroubare inligting. In klein maatskappye is die opstellers en gebruikers van finansiele 

inligting dieselfde, of nou verwant aan mekaar. Dit stel die eienaar/bestuur in staat om 

besluite volgens hulle dag-tot-dag betrokkenheid by die maatskappy te neem. Robertson 

(1986:53) voer verder aan dat min besluite deur die eienaars/bestuur van 'n klein maatskappy 

op grand van geopenbaarde inligting in die finansiele state geneem word omdat die eienaar/ 

bestuur toegang tot aile ander bronne met betrekking tot die klein maatskappy se finansiele 

toestand het. 

Hierdie vier toestande of faktore, wat tot die behoefte van 'n audit aanleiding gegee het, word 

soos volg deur Taylor en Glezen (1991 :10) opgesom: 

Together these conditions essentially say that, if there is conflict between owner, 
creditors and other groups using financial statements and the company managers who 
prepare them, such financial statements could be biased. 

Daar kan geargumenteer word dat waar die eienaars en bestuur dieselfde is, of nou verwant 

is aan mekaar, hierdie toestande nie meer nie of slegs in 'n beperkte mate sal geld. Dit sal 

die waarde van 'n audit vir klein maatskappye bevraagteken. Gloeck (1993:20) ondersteun 

hierdie siening soos volg: 

In omstandighede byvoorbeeld waar die gebruikers van finansiele state ook dieselfde 
persona is wat die finansiele state voorberei, is die faktor 'konflik van belange 'feitlik 
irrelevant. In hierdie omstandighede speel'afgesonderdheid' en 'ingewikkeldheid' ook 
nie 'n rol nie. Dit is byna die voorspelbare reaksie dat aandeelhouers (wat ook 
direkteure is) van kleiner eienaar-bestuurde maatskappye die rol van die ouditeur van 
so 'n maatskappy in twyfel sal trek. 

(c) Waardebepaling- volgens verskillende teoriee oor die rol van die ouditeur 

Volgens Gloeck (1993:24) bestaan daar verskillende teoriee oor die rol van die ouditeur. 

Taylor en Glezen (1991 :10, 11 & 12) tref die volgende onderskeid tussen hierdie teoriee op 

grand van die voordeel wat 'n audit in terme van die betrokke siening inhou: 

0 Die behoeftes van huidige en potensiele beleggers, volgens Gloeck (1993:24) ook 
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bekend as die sogenaamde teorie van geloofwaardigheidsverlening. Taylor en 

Glezen ( 1991 :11) beskou dit as die plig van die ouditeur om potensiele beleggers van 

'n objektiewe, deskundige mening omtrent die redelikheid van die maatskappy se 

finansiele state te voorsien. Die wydverspreide aandeelhouding in die heersende tye 

het daartoe gelei dat aandeelhouers as afwesig beskou kan word omdat hulle so min 

kontak met die bestuur van 'n maatskappy se bedrywighede het. Dit het meegewerk 

dat die gebruikers van die bestuur se finansiele state daarvan afhanklik is om besluite 

te kan neem. Huidige en potensiele beleggers moet gevolglik 'n mate van vertroue op 

die ouditeur plaas. Volgens Gloeck (1993:24) postuleer hierdie teorie dat beleggers 

hul beleggingsbesluite op geouditeerde finansiele inligting wil uitoefen. In die geval 

van klein private maatskappye, waar die eienaars en bestuur dieselfde of nou verwant 

is aan mekaar, kan die voordeel van 'n audit met betrekking tot huidige en potensiele 

beleggers bevraagteken word. Die beleggers van 'n klein private maatskappy is 

hoofsaaklik die eienaar en/of bestuur, wat nou gemoeid met die dag-tot-dag bestuur 

van die maatskappy is. Hulle besluite sal nie op grand van geouditeerde state aileen 

geneem word nie; 

0 die agentskapteorie: Hierdie teorie word deur Gloeck (1993:27) verduidelik waar 

aandeelhouers die 'prinsipale' verteenwoordig en 'agente', dit wil se direkteure, aanstel 

om maatskappye te bestuur. Die direkteure wil graag rekenskap van hulle optrede gee 

ten einde hulle posisie te behou en te verseker dat hulle vergoeding nie verminder 

word nie. Dit is in hierdie konteks dat die direksie 'n moniteringfunksie benodig om 

daardeur aanvaarbare rekenskap te verseker. In die geval van 'n klein maatskappy, 

waar geen onderskeid tussen die aandeelhouers en die bestuur van die maatskappy 

bestaan nie, gee die direkteure nie aan aandeelhouers rekenskap nie. Hulle is tog 

immers die aandeelhouers en hoef nie daama te street om hulle bestuursposisies te 

behou nie. Die waarde van 'n audit van 'n klein maatskappy in terme van hierdie teorie 

is weer eens irrelevant; en 

0 die motiveringsteorie: Taylor en Glezen ( 1991 : 11) voer aan dat 'n audit in terme van 

hierdie teorie ook waarde tot die finansiele inligting byvoeg, omdat dit 

aansporingsoorwegings tot gevolg het. Daar word geredeneer dat die opstellers van 

die finansiele state aangespoor word om beter werk te lewer omdat hulle weet dat 

80 



hulle werk aan 'n audit onderhewig sal wees. By 'n klein maatskappy is die opstellers 

van die finansiele state ook die eienaar en/of bestuur. Weens die afwesigheid of die 

onbevoegdheid van 'n besluitnemingsliggaam wat op die resultate van 'n audit kan 

reageer, verloor 'n audit sy aansporingsoorweging by 'n klein maatskappy. 

(d) Waardebepaling - volgens die verlening van beheer en geloofwaardigheid 

Anderson (1977:5) voer aan dat die waarde van 'n audit aan die hand van die beheer wat 

daaruit voortspruit en die toegevoegde geloofwaardigheid vanwee ouditprosedures, gemeet 

moet word. Anderson (1977:5) identifiseer voorts drie wyses waarop 'n audit beheer kan 

bewerkstellig, naamlik: 

0 Voorkomende beheer- waar die opstellers van finansiele state hulle take met meer 

sorg uitvoer omdat die finansiele state aan 'n audit onderwerp sal word. Hierdie 

siening is nou verwant aan die motiveringsteorie wat hierbo in (c) bespreek is. 

Dieselfde argument kan gevolglik aangevoer word naamlik dat 'n klein maatskappy 

nie oor 'n gesaghebbende besluitnemingsliggaam beskik nie, wat meebring dat die 

resultate van 'n audit bloat aan die opstellers daarvan, wat ook die eienaars van die 

maatskappy is, gelewer word; 

0 opsporende beheer- waar foute nie deur die bestuur opgespoor is nie, of waar die 

bestuur doelbewus die foute gemaak het, behoort 'n audit tot die ontdekking van die 

foute te lei. Die sienswyse is op die sogenaamde 'polisieman'- of 'waghondteorie' 

gebaseer (Gioeck, 1993:24). In geval van 'n klein entiteit vervul 'n ouditeur dikwels 

ook die rol van rekenmeester. Oorsigtelike foute wat gevolglik deur 'n audit uitgewys 

behoort te word, sal onder sulke omstandighede die ouditeur se eie 

rekenmeesterswerk insluit. Wanneer die bestuur doelbewus foute in die finansiele 

state wil insluit, soos byvoorbeeld die onderstatering van verkope om belastingaan

spreeklikheid te verminder, kom die bestuur en/of eienaars se integriteit in gedrang. 

In sulke omstandighede sal die ouditeur sy verhouding met so 'n klient in 

heroorweging moet neem. 'n Oudit wat foute opspoor, voeg geen waarde toe vir die 

bestuur wat ook die eienaars van 'n klein maatskappy is nie, indien die bestuur 

daardie foute doelbewus maak; 
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0 verslagdoeningsbeheer - waar wesenlike foute, wat deur die oudit opgespoor is, 

maar wat nie in die finansiele state aangesuiwer is nie, voorkom, sal die ouditeur 'n 

mening in sy ouditverslag dienooreenkomstig uitspreek. Die mening is in 

ooreenstemming met die teorie van geloofwaardigheidsverlening wat in (c) hierbo 

toegelig is. lndien vanuit die veronderstelling gegaan word dat die primere gebruikers 

van 'n klein maatskappy se finansiele state die eienaars/bestuur is, dan sal 

verslagdoeningsbeheer geen verdere waarde toevoeg nie; en 

0 verhoogde geloofwaardigheid - weens die voorkomings-, opsporings- en 

verslagdoeningsbeheer, wat die gevolg van 'n oudit is, sal die finansiele inligting se 

geloofwaardigheid verhoog. Anderson (1977:5) verduidelik dat die gebruiker meer 

vertroue op geouditeerde finansiele inligting sal plaas as op ongeouditeerde finansiele 

inligting. Die waarde van die finansiele inligting neem volgens die gebruiker toe deur 

die gepaardgaande ouditverslag en die mate van beheer wat daardeur verseker word. 

Hierdie mening vorm die basis van al die argumente teen die afskaffing van 'n 

verpligte oudit van 'n klein maatskappy. Dit word verder in 3.4.3 onder die soeklig 

geplaas. Pratt (1981 :37) is egter van mening dat die aard van 'n klein maatskappy 

dikwels tot gevolg het dat opsetlike foute nie opgespoor sal kan word nie. Hierdie 

sienswyse bevraagteken die kredietwaardigheid van 'n oudit. Byvoorbeeld, in die 

geval waar die volledigheid van inkomste nie bevestig kan word nie, sal die ouditeur 

noodwendig sy mening omtrent die redelikheid van die finansiele inligting moet 

weerhou. Volgens Pratt (1983:37) hou die oudit van 'n klein maatskappy in sulke 

omstandighede in wese geen voordeel in nie en daarom kan dit ook nie as 'n oudit 

gesien word nie. Die enigste voordeel wat so 'n oudit inhou, is aan die praktisyn omdat 

ouditeursvergoeding aan hom toeval. 

3.4.2.2 Onderskeid tussen eienaar en bestuur 

In die geval van 'n klein maatskappy is die eienaars en bestuur gewoonlik dieselfde partye. 

Reinecke (1994:3) voer aan dat hierdie verwantskap daartoe meewerk dat die eienaarskap 

ten volle van die finansiele en operasionele stand van die maatskappy bewus is. Die 

ouditproses, insluitende die bykomende koste wat deur die maatskappy aangegaan word, 

is daarom waardeloos. 
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Die noue verwantskap tussen eienaars en die bestuur van 'n klein maatskappy maak 'n audit 

bespotlik in die oe van Woolf (1979:13): 

Since the shareholder and the directors are the same people, there is something 
ludicrous about the spectacle of 'directors' supplying information to the auditor so that 
the latter is then in a position to report back to them with their 'shareholder hats' on. 

Pratt (1981:34) erken hierdie sinneloosheid. Volgens hom het die maatskappyereg histories 

ontwikkel om aandeelhouers te beskerm. Maatskappye is nie oorspronklik gestig as 

ondernemingsvorm vir een of twee individue waarin hulle 'n besigheid kan bedryf nie. Die 

volgende redes vir die totstandkoming van klein maatskappye kan aangevoer word: 

0 Die soeke na status gelykstaande aan die status van 'n direkteur van 'n maatskappy; 

0 belastingvoordele wat gedurende die tagtigerjare ter sprake was. Gedurende die 

tydperk was daar 'n aansienlike verskil tussen die belastingkoers van individue en die 

maatskappybelastingkoers. Hierdie verskil is met die verloop van tyd uitgefaseer. 

Vol gens die 1997 -belastingwetgewing word maatskappye teen 'n koers van 35% bel as 

en 'n verdere 12,5% sekondere belasting is betaalbaar deur maatskappye (SBM) op 

dividende wat verklaar is. lndiwidue word ingevolge 'n glyskaal van 17% (op die 

eerste R15 000) tot 45% indien die belasbare bedrag R100 000 oorskry, belas 

(Huxam & Haupt 1997:252 & 600). Gevolglik is dit duidelik dat 'n maatskappy se 

belastingposisie nie meer gunstig as die van 'n individu sal wees nie en sal 'n klein 

maatskappy nie tans gestig word om belastingvoordele te bekom nie; 

0 die soeke na die ontstaan en beskerming van 'n korporatiewe naam; 

0 die eenvoud om 'n maatskappy, in teenstelling met 'n vennootskap, van die hand te 

sit; 

0 die vermoe om regsaksies in die korporatiewe naam aan te gaan; 

0 aaneenlopende opvolging met 'n onbeperkte leeftyd; 

0 die eenvoud vir die toelating van lede en die uittreding van lede, in vergelyking met 

'n venootskapsbepaling in hierdie verband; en 

0 die beperkte aanspreeklikheid wat die aandeelhouers van 'n maatskappy geniet. 

Laasgenoemde ses aspekte is in 'n groat mate deur die Wet op Beslote Korporasies, Nr 69 

van 1984, aangespreek. In Hoofstuk 5 word die beslote korporasie, as 'n ondernemingsvorm 

in plaas van 'n klein maatskappy verder onder die soeklig gewerp (verwys 5.4.3.1 (iv)). 

83 



3.4.2.3 Ander gebruikers van klein maatskappy finansiEUe state 

Daar bestaan geen wetlike vereistes waarvolgens 'n audit die belange van ander gebruikers 

moet beskerm nie. Woolf (1979:13) ondersteun die siening en voer verder aan dat hierdie 

ander gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state ook geen bydrae tot die 

ouditfooi maak nie. 

Page ( 1985:211) huldig die mening dat die ouditeursverslag van 'n klein maatskappy oor die 

algemeen gekwalifiseer word. Dit word nie aileen toegeskryf aan die afwesigheid van interne 

beheermaatreels nie, maar ook aan die tekort van onafhanklike bewyse met betrekking tot 

die volledigheid van rekords (Page 1985:211 ). Pratt (1983:8ylaag 2) sluit nou by die eersge

noemde redenasie aan en voer aan dat die ouditeur by die audit van 'n klein maatskappy 

homself hoofsaaklik op bestuursverklarings verlaat en dat dit sal meebring dat die ouditeur 

sy mening in sy ouditeursverslag sal weerhou. Dit sal daartoe bydra dat ander gebruikers 

met huiwering op die finansiele state van 'n klein maatskapppy sal vertrou. Hierdie sienings 

blyk 'n growwe veralgemening te wees, want die ouditeur behoort uitgebreide stawings

prosedures uit te voer om die nodige gerusstelling te verkry indien die ouditeur nie op die 

interne beheerstelsel van die klein maatskappy vertrou nie. Verder behoort die ouditeur nie 

bloat op bestuursverklarings te vertrou as voldoende ouditbewyse nie, maar behoort dit 

aangevul te word deur ouditbewyse wat vanuit uitgebreide stawingsprosedures verkry word. 

Die uitvoering van uitgebreide stawingsprosedures en gevolglike verkryging van voldoende 

en toepaslike ouditbewyse behoort die ouditeur in staat te stel om 'n toepaslike ouditmening 

uit te spreek. Sodanige ouditmening sal op die resultate van die ouditeur se uitgebreide 

stawingsprosedures gebaseer word en 'n veralgemening in die verband is onvanpas. 

3.4.2.4 Bestaande risiko vir ander gebruikers 

Ander gebruikers van finansiele state se vertroue met betrekking tot die finansiele state 

neem toe indien dit geoudit word. In geval van klein maatskappye is banke gewoonlik egter 

tot so 'n mate beskerm deur persoonlike waarborge van direkteure dat 'n audit vir hulle geen 

addisionele beskerming bied nie (Woolf 1979: 13). 
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In sy verslag oor die ontwikkeling van die ouditprofessie in Suid-Afrika, het die Kommissie 

van Ondersoek aangevoer dat banke, kredietburo's en ander krediteure gewoonlik hulle eie 

metodes vir die vasstelling van 'n maatskappy se kredietwaardigheid navolg. Daar word 

verder beweer dat hierdie partye selde op grand van 'n maatskappy se finansiele state aileen 

'n besluit sal neem (Pratt 1981 :21 ). Kontantvloeiprojeksies word normaalweg vereis alvorens 

krediet verskaf word. Daarvolgens kan die moontlike terugbetaling van die skuld beoordeel 

word. Ander aanwysers waarop gelet word, is die bedrytstak waarin die onderneming sy 

besigheid bedryf, die gehalte van die bestuur van die onderneming en ander risiko's wat aan 

die bedrywighede van die onderneming verwant is. Dit sluit onder andere die moontlikheid 

van arbeidsprobleme, buitelandse markte en die effek van inflasie en rentekoersveranderinge 

op die bedrywighede in. 

3.4.2.5 Interne beheertekortkominge 

Verskeie interne beheertekortkominge, wat eie aan 'n klein entiteit is, soos byvoorbeeld die 

moontlike omseiling van interne beheermaatreels deur die bestuur, die beperkte skeiding van 

pligte en dominering van senior bestuur en/of eienaars is alreeds noukeurig beskou. In sy 

ouditriglyn oor klein entiteite het die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Reken

meesters homself soos volg hieroor uitgespreek: 

Interne beheer is waarskynlik minder betroubaar in 'n kleiner onderneming as 'n grater 
onderneming as gevolg van die eenvoudige rekeningkundige stelsel, min mense 
betrokke by die rekeningkundige funksie en die werksmetode van die besigheid. 

In sodanige omstandighede sal die ouditeur moontlik genoodsaak wees om sy ouditverslag 

te kwalifiseer of om homself van 'n ouditmening te weerhou. Pratt (1981 :22) betwyfel die 

waarde van so 'n ouditverslag. 

Pratt (1983:333) voer verder aan dat interne beheertekortkominge dikwels daartoe lei dat die 

ouditeur homself op bestuursverklarings as ouditbewyse sal moet verlaat. Bestuurs

verklarings vorm gewoonlik deel van toereikende bewyse om die oorstatering van bates, 

laste en inkomste by klein entiteite te verseker. Waar die redelikheid van finansiele inligting 

bloat op grand van bestuursverklarings beoordeel word, sal sodanige inligting alleenlik waar 

wees as die bestuur die waarheid praat. 
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3.4.2.6 lndiening van finansiele state by die registrateur van maatskappye 

Klein maatskappye is nie ingevolge die Maatskappywet verplig om hulle finansiele jaarstate 

by die Registrateur van Maatskappye in te dien nie. Volgens Pratt (1981 :21) het dit tot gevolg 

dat klein maatskappye nie aan algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk voldoen nie, 

omdat hierdie finansiele state met die oog op belastingpraktyke opgestel word. Juis omdat 

die finansiele state nie by die Registrateur van Maatskappye ingedien word r:tie, word 

sodanige openbaarmakingspraktyke nie ge"identifisee_r nie. 

Mellor (1997:12) voer aan dat hierdie indieningsvereistes van klein maatskappye se 

finansiele state in die yerenigde Koninkryk die volgende voordele inhou: 

0 Dit gee die publiek die reg tot insae in die finansiele state wat daartoe lei 

dat ten minste drie jare se finansiele resultate vir besluitnemings

doeleindes beskikbaar is; 

0 dit vereis dat die direkteure hulle pligte met betrekking tot verslagdoening 

van die klein maatskappy se resultate gestand doen; en 

0 dit verseker 'n mate van dissipline en regulering. 

3.4.2.7 Toepaslikheid van algemeen aanvaarbare ouditstandaarde 

Met betrekking tot etiese standaarde is Pratt (1983:333) van mening dat 'n ouditeur 

onmoontlik 'n onafhanklike mening oar finansiele state, wat deur homself opgestel word, kan 

uitspreek. In 'n klein maatskappy-omgewing tree die ouditeur dikwels ook as rekenmeester 

op omdat dit onprakties is om die ouditfunksie van die rekeningkundige funksie en die 

verskaffing van gepaardgaande advies te skei. Dit sal tot 'n styging in kostes lei en die 

kwaliteit van dienslewering kan oak daal omdat die ouditeur nie met die geheelbeeld van die 

onderneming gemoeid is nie. Die toepaslikheid van algemeen aanvaarde ouditstandaarde 

op die klein maatskappy word in hoofstuk 4 beoordeel. 
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3.4.3 Argumente teen die afskaffing van 'n verpligte audit van klein maatskappye 

3.4.3.1 Algemeen 

In Oktober 1979 het die Auditing Practices Committee of the Consultative Committee of 

Accounting Bodies in die Verenigde Koningkryk 'n dokument uitgereik waarin die argumente 

ten gunste van en teen 'n verpligte audit beredeneer word. Die titel van hierdie dokument was 

Small companies: the need for audit? Hierin is die volgende as gebruikers van klein 

maatskappy finansiele state ge"identifiseer: aandeelhouers, banke en ander finansiele 

instellings, handelskrediteure, belastingowerhede, werknemers en bestuur. Die gebruikers 

van finansiele state ingevolge die rekenmeestersprofessie in Suid-Afrika bestaan uit: huidige 

en potensiele beleggers, werknemers, kredietverskaffers, leweransiers en ander 

handelskrediteure, kliente/klante, regeringsinstellings en die algemene publiek (SAIGR 

1990:RE 000.09). lngevolge die hedendaagse beleid waarvolgens meer deursigtigheid van 

'n maatskappy se finansiele posisie as geheel aan aile belanghebbendes verseker word, 

word belanghebbendes in drie kategoriee onderskei: 

0 Aandeelhouers of die eienaars van die maatskappy; 

0 partye wat oor 'n kontraktuele verhouding met die maatskappy beskik, soos 

werknemers, leweransiers en klante/kliente; en 

0 partye wat nie 'n kontraktuele verhouding met die maatskappy het nie soos 

die regering, plaaslike besture, ander verteenwoordigende liggame en 

vakbonde. 

In hoofsaak wentel die argumente teen die afskaffing van 'n verpligte audit van klein 

maatskappye om die belange na te street van die ander gebruikers as die eienaar/ 

bestuurders van 'n klein maatskappy. 

3.4.3.2 Beperkte aanspreeklikheid 

'n Oudit word oor die algemeen beskou as die prys wat die aandeelhouers moet betaal vir 

hulle beperkte aanspreeklikheid. Woolf (1979: 13) brei hierdie stelling nog verder uit deur te 
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wys op die moontlike uitbuiting van hierdie voordeel deur aandeelhouers. Volgens hom kan 

aandeelhouers, sander veel moeite of onkoste, die tydstip kies om hulle maatskappy in 

likwidasie te plaas. Dit kan tot groot verliese vir die krediteure van die maatskappy lei. De 

Jager ( 1984:248) beskou 'n verpligte oudit as 'n beskermingsmaatreel teen hierdie soort 

handeling. Page (1985:213) is dit eens met die siening maar betrek ook ander gebruikers en 

maak die volgende uitlating: 

... audit is the price of limited liability, that is, that only by offering reliable accounts to 
the public may potential creditors be safeguarded; or on grounds of equity - because 
many small companies would continue to have their accounts audited to satisfy the 
requirements of banks or to facilitate acceptance of tax computations, they should all 
do so. 

3.4.3.3 Ander gebruikers van finansiele state 

Volgens hierdie argument voeg 'n oudit wei waarde toe, maar vanuit die oogpunt van ander 

gebruikers as die van eienaars en/of die bestuur gesien. Woolf (1979:14) verduidelik: 

It is the audit presence which imposes a major discipline on corporate conduct, and 
which constitutes one of the most significant safeguards of interests of all those who 
do business with incorporated entities. It is therefore likely that delinquency and 
mismanagement would, to an unquantifiable degree, result from the complete removal 
of the audit discipline. 

Chidgey (1990:3) stem saam en voer aan dat 'n oudit nie aileen die waarde van finansiele 

state verhoog nie, maar dat aile finansiele inligting (interne en ekstern) wat direkteure aan 

leweransiers, ander gebruikers en die publiek voorhou in kwaliteit sal verhoog. Woolf 

(1995:142) het sy kommer uitgespreek nadat die verpligte oudit van klein maatskappye in 

Engeland opgehef is, dat banke die reg in hulle eie hande sal neem en 'n oudit 

ooreenkomstig die bank se eie behoeftes kan vereis vir die verskaffing van krediet. Vir die 

doel kan ouditeure genomineerword. Kinney en Martin (1994:149-156) het in 'n onlangse 

ondersoek na die positiewe uitwerking van oudit in die Verenigde State van Amerika bevind 

dat indian audits nie uitgevoer word nie dit tot oorgestateerde verdienste- en batesyfers sal 

lei. 

Die volgende kan as tiperende ander gebruikers, met die onderskeidelike gebruik van 'n 
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klein maatskappy se finansiele state, dien: 

0 Die Suid-Afrikaanse lnkomstediens: Waar die finansiele state van 'n maatskappy 

aan 'n audit onderwerp word, verkry die Suid-Afrikaanse lnkomstediens 'n mate van 

gerusstelling. Tydens sy navorsing het die ontvanger van inkomste aan Pratt 

(1981 :43) aangedui dat 'n metode om die Fiskus te beskerm ingevoer sal moet word 

indien die verpligte audit van klein maatskappye afgestel word. Pratt het hierdie 

siening met simpatie bejeen, maar daarop gewys dat alleeneienaars of 

vennootskappe se state nie geoudit hoef te word nie en nogtans slaag die Fiskus 

daarin om die verskuldigde belastings in te vorder. Pratt (1981 :43) kom tot die 

gevolgtrekking dat indien die regverdiging van 'n verpligte audit van 'n klein 

maatskappy op die voordeel wat dit vir die Suid-Afrikaanse lnkomstediens inhou 

berus, dan moet die ouditverslag oak aan hom gerig word; 

0 banke en finansiEUe instellings: Gevalle kan voorkom waar 'n entiteit geouditeerde 

finansiele state voorle om vir kredietverlening aansoek te doen. Die persepsie bestaan 

dat die banke en ander finansiele instansies vertroue op die geouditeerde finansiele 

state sal plaas en gevolglik die leningsaansoek daarop sal baseer. Daar behoort 

egter in ag geneem te word dat banke en ander finansiele instellings nie statutere 

beskerming benodig om krediet toe te staan nie. Hulle beskik oor hul eie praktyke om 

die kredietwaardigheid van 'n voornemende lener te bepaal. Verder beskerm banke 

en ander finansiele instellings hulleself deur op genoegsame sekuriteite aan te dring. 

Waar banke en ander finansiele instellings wel'n audit vereis kan dit as 'n voorwaarde 

tot die kredietverskaffing gestel word; en 

0 ander krediteure: Die audit van 'n klein maatskappy se finansiele state hou nie 

noodwendig voordeel vir ander krediteure in nie. Dit kan toegeskryf word aan twee 

redes: Eerstens word klein maatskappye se finansiele state nie by die Registrateur 

van Maatskappye ingedien nie. Dit bring mee dat hierdie finansiele inligting nie vir 

ander krediteure beskikbaar is nie. Tweedens is daar 'n lang verloop van tyd tussen 

die datum van die jaareinde en die datum waarop hierdie finansiele state uitgereik 

word. Voorts word erken dat kredietkontroleurs hulle eie metodes vir die bepaling van 

kredietwaardigheid toepas omdat die finansiele state van klein maatskappye moontlik 

nie op die stadium wat die betrokke maatskappy vir 'n lening aansoek doen, 

beskikbaar is nie. 
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3.4.3.4 Waarde van 'n audit 

Daar word geargumenteer dat die audit van finansiele state die geloofwaardigheid van die 

finansiele state verhoog. Die eienskappe van 'n klein maatskappy het egter tot gevolg dat 

in bykans aile gevalle geen waarde toegevoeg word nie. 'n Oudit verhoog wei die 

geloofwaardigheid van die finansiele state waar ander gebruikers op die finansiele state wil 

staatmaak omdat meer vertroue deur ander gebruikers op geouditeerde finansiele state 

geplaas word. Pratt (1981 :48) spreek homself soos volg oar hierdie standpunt uit: 

The argument that the audit acts as a means of policing the complex business 
environment, is a valid one, and many believe that the removal of the audit 
requirement would open floodgates of business fraud. 

In sy publikasie Small Companies: the need for audit ?(1979:67) huldig die Auditing Practices 

Committee of the Consultative Committee of Accounting Bodies dieselfde mening. Daar word 

aangevoer dat waar die aandeelhouers nie aan die bestuur van 'n klein maatskappy verwant 

is nie, hulle die versekering benodig dat hul belange behoorlik beskerm word. Waar 'n klein 

maatskappy minderheidsaandeelhouers het wat nie aan die bestuur verwant is nie, verseker 

'n audit dat die meerderheidsaandeelhouers nie die maatskappy se eiendom tot hulle eie 

voordeel sal aanwend nie en word die belange van die minderheidsaandeelhouers ooreen

komstig beskerm. Daar word verder erken dat aandeelhouers hoofsaaklik die finansiele state 

van klein maatskappye gebruik om hulle aandele te waardeer. Dit is gevolglik belangrik dat 

hierdie finansiele inligting redelik moet wees en 'n audit lewer redelike versekering in die 

verband. Vanuit 'n audit spruit oak aanbevelings omtrent verbeteringe in interne 

beheerstelsels om foute en bedrog te voorkom en tydig op te spoor, wat selfs in die geval van 

klein maatskappye waardevol sal wees. 

Mellor (1997:12) verwys na vele navorsing wat deur Dunn & Bradstreet uitgevoerword en 

voer aan dat onnodige administratiewe rompslomp die tweede grootste rede is wat vir die 

mislukking van 'n klein besigheidsonderneming aangevoer word. Kontantvloeiprobleme word 

as die hoofrede aangevoer vir die mislukking van klein maatskappye. lndien 'n klein 

maatskappy sy jaarlikse audit as blote administratiewe rompslomp sien, sal dit beslis min 

waarde inhou. 
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3.5 Die ouditering van klein maatskappye 

3.5.1 Algemeen 

Daar word somtyds geargumenteer dat die eienskappe van 'n klein maatskappy dit 

onmoontlik maak om die finansiele rekords van so 'n onderneming aan ouditering te 

onderwerp. Hierdie argument sluit nou aan met die argumente wat teen die verpligte audit 

van 'n klein maatskappy geopper word. In wese vorm die moontlikheid dat klein maatskappye 

nie geoudit kan word nie 'n samevoeging van die kardinale eienskappe van 'n klein 

maatskappy en die argumente teen 'n verpligte audit van so 'n onderneming. Volgens Bryan 

en Rouse (1984:13) behoort die moontlikheid dat 'n klein maatskappy nie aan 'n audit 

onderhewig kan wees nie eers goed beredeneer te word. Weens die invloed van hierdie 

argument op die ondersoek in geheel is dit noodsaaklik om hierdie siening te ondersoek. 

In hoofsaak is hierdie siening op twee struikelblokke wat die ouditeur by die uitvoering van 

'n klein entiteit se audit ondervind, gegrond. In geval van 'n klein maatskappy kan die ouditeur 

probleme ondervind om genoegsame ouditgerusstelling oor die volledigheid van stallings 

soos vervat in die lynitems van die finansiele state te verkry. Die ouditeur van 'n klein 

maatskappy is ook gekonfronteer met die risiko dat die bestuur die interne beheermaatreels 

kan omverwerp. (SAIGR 1995:5.) 

Daar word erken dat sekere omstandighede die uitvoering van 'n audit kan be Iemmer en tot 

gevolg sal he dat so 'n onderneming geensins aan 'n audit onderwerp kan word nie, soos 

byvoorbeeld waar die rekeningkundige rekords so ontoereikend is dat die aangetekende 

transaksies nie deur brondokumente gestaaf word nie of waar brondokumente glad nie 

aangeteken word nie. 'n Oudit sal onmoontlik wees in die geval waar geen beheermaatreels 

in werking is nie en waar gesonde besigheidspraktyke nie nagestreef word nie. lndien die 

bestuur se integriteit betwyfel word sal die moontlikheid van 'n audit ook bevraagteken word 

(CICA 1988:9). 

3.5.2 Volledigheid 

Interne beheermaatreels wat op volledigheid gerig is se oogmerk sluit die identifisering van 
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transaksies wat deur die maatskappy uitgevoer word in, asook die versekering dat al die 

ge·identifiseerde transaksies verantwoord is. Hierdie interne beheermaatreels is nie altyd in 

die geval van klein maatskappye toereikend nie. Die eienaar/bestuurder kan so nou by die 

transaksies betrokke wees dat hy/sy die volledigheid van die rekeningkundige rekords kan 

manipuleer. 'n Tekort aan personeel kan tot ontoereikende toesig lei (SAIGR 1995:7). 

Sekere ouditeure is van mening dat die ouditeur op die interne beheer van die onderneming 

moet steun om die volledigheidsstelling behoorlik te audit. Stawingsprosedures word nie as 

effektief genoeg geag om volledigheid te toets nie: 

In particular, it is contended that controls are needed to provide assurance to the 
auditor that all transactions that should be recorded are, in fact, recorded and that the 
lack of segregation of incompatible functions precludes testing controls that provide 
reasonable assurance that the accounting system captured all transactions (CICA 
1988:10). 

Hierdie siening word deur Trites (1994:13) weerle. Volgens hom is die beskouing 'n growwe 

veralgemening. In aile besighede word een of ander metode om inkomste aanvanklik vas te 

le, aangewend. Dit kan by wyse van kasregisters, aktiwiteitsverslae of afspraak rekords 

wees, want geen besigheid wil die risiko loop om inkomste te ontbeer nie. Om die 

volledigheid van inkomste te bevestig moet die ouditeur oar genoegsame kennis met 

betrekking tot die prosedures van die aanvanklike vaslegging van inkomste beskik. Daarna 

moet die ouditeur oorweeg welke ouditbewyse beskikbaar is ten opsigte van die volledigheid 

van 'n populasie. Hierdie ouditbewyse kan vanuit die werking van interne beheermaatreels 

beskikbaar wees of vanuit suiwer stawingsprosedures verkry word (SAIGR 1995:7). 

Daar word erken dat die antwerp van sodanige stawingstoetse insig verg. Dit sluit die 

selektering van bewyse in wat aandui dat 'n item by 'n spesifieke bedrag op die finansiele 

state ingesluit moes wees en die ondersoek dat so 'n item wei daarby ingeslote is. Die 

volgende kan as voorbeelde dien om die volledigheid van 'n populasie te bevestig: 

0 Direkte bevestiging vanaf derdepartye soos in die geval van debiteure- en 

krediteuresirkulasies; 

0 rekonsiliasies tussen die totale hoeveelheid goedere wat aangekoop en 

verkoop word en die bewegings in die fisiese voorraad; 
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0 toepaslike analitiese oorsigbewyse wat die ouditeur in staat is om te verkry, 

waar minstens een veranderlike onafhanklik bewys kan word; 

0 'n oorsig van transaksies na die jaareinddatum; 

0 bevestiging van transaksies of data wat onafhanklik van die populasie 

geoudit word, maar wat die saldo van die populasie be·invloed soos in die 

geval waar die audit van die bestaan van beleggings sal meewerk om die 

volledigheid van beleggingsinkomste te verifieer; en 

0 verkryging van bestuursverklarings, maar dit bied slegs 'n beperkte gerus

stelling en behoort deur ander bewyse ondersteun te word. 

Die ouditeur sal ook die bestaande interne beheermaatreels oorweeg alvorens hy sy 

professionele oordeel moet uitoefen om te bepaal of die onsekerheid oor die volledigheid van 

enige populasie voortbestaan. lndien dit wei die geval is, sal die ouditeur sy ouditverslag op 

'n toepaslike wyse moet kwalifiseer (SAIGR 1995:8; CICA 1988: 12; Trites 1994: 13). 

Raiborn, Guy en Zulinski (1983:52) kom na afloop van hulle navorsing tot die gevolgtrekking 

dat 45% van die respondents bestuursverklarings aanvaar as voldoende aanvaarbare 

ouditbewyse vir die volledigheid van 'n populasie. Soos in hoofstuk 4 aangedui (sien 4.2.17), 

kan slegs bestuursverklarings nie as voldoende ouditbewyse aanvaar word nie. 

3.5.3 Bestuursomseiling 

Een aspek van die algehele beheeromgewing wat van besondere belang by 'n klein entiteit 

is, is die uitwerking van bestuursomseiling. Die noue betrokkenheid van die eienaar/ 

bestuurder en die afwesigheid van doeltreffende interne beheermaatreels skep 'n gunstige 

klimaat vir bestuursomseiling. Die dominansie van die eienaar/bestuur het tot gevolg dat sy 

besluite voorrang geniet. Dit kan spesifieke vrae by die ouditeur laat ontstaan soos 

byvoorbeeld oor die volledigheid van transaksies, winserkennig, egtheid van uitgawes en 

besit van bates. 

Die omvang en aard van die eienaar se betrokkenheid asook sy gepaardgaande houding 

sal die risiko dat wesenlike wanvoorstelling in die state aanwesig is regstreeks be·invloed 

(SAIGR 1995:5). Eksterne faktore kan die eienaar/bestuurder se houding be·invloed soos 
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byvoorbeeld om inkomste te onderstateer om minder belasting te betaal. Trites ( 1994:13) is 

van mening dat hierdie kwessie nou aan die eienaarlbestuurder se integriteit verwant is. Die 

ouditeur moet, net soos in die geval van groot entiteite, die integriteit van die bestuur 

evalueer en daarvolgens besluit of hy met die betrokke klient geassosieer wil word. In geval 

van 'n klein entiteit het die ouditeur gewoonlik 'n baie nouer verbintenis met sy klient en dit 

sal die ouditeur in staat stel om die bestuur se integriteit moeiteloos te evalueer. 

Alhoewel die moontlikheid van bestuursomseiling by aile grootte besighede voorkom omdat 

dit van die bestuur se integriteit afhang, spreek Trites (1994:13) kommer uit oor die bestaan 

en opsporing van bestuursomseiling·by klein entiteite. Vanwee die dominerende invloed van 

die eienaar/bestuurder kan bestuursomseiling makliker van stapel gestuur word, maar 

moeiliker opgespoor word omdat slegs 'n beperkte aantal personeellede in diens van 'n klein 

entiteit is. 

3.5.4 Ouditeerbaarheid van 'n klein maatskappy 

Uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat 'n klein maatskappy wei aan 'n oudit onderwerp 

kan word. Omstandighede is gewoonlik van so 'n aard dat die uitgebreide stawingstoetse 

uitgevoer kan word om die volledigheid van geopenbaarde finansiele staat items te verseker. 

Die ouditeur sal die moontlikheid van bestuursomseiling beoordeel. Dit sal'n ondersoek na 

die integriteit van die bestuur vereis. Die ouditeur bly steeds op die algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde aangewese (sien hoofstuk 4). Anderson, Dycus en Welker (1982:20) sam 

ouditering van 'n klein entiteit soos volg op: 

The small business presents an audit environment that is a challenge to the 
imagination and creativeness of the CPA The typical characteristics of the small entity 
- weak or ineffective internal controls, lack of accounting expertise by employees, 
owner/manager dominance of operations, and the constant potential for management 
override of internal controls- combine to make it necessary for the auditor to institute 
or create compensating auditing procedures. 
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3.6 Definiering van klein maatskappye in terme van wetgewing 

3.6.1 Algemeen 

Waar 'n klein maatskappy aan die hand van bepaalde kenmerke omskryf kan word, bly 'n 

subjektiewe element steeds teenwoordig. Daar kan byvoorbeeld gevra word: In hoe 'n mate 

moet eienaars of die bestuur wat nou verwant is aanmekaar die besluitneming van die 

maatskappy domineer alvorens dit as klein beskou word of, in welke mate moet die skeiding 

van pligte beperk wees vir die maatskappy om as klein ge"identifiseer te word. Ten einde 

hierdie probleem aan te spreek het wetgewers oar die wereld sekere objektiewe kriteria 

neergele om klein maatskappye te identifiseer. In die meeste van die gevalle word die totale 

bates, omset en getal werknemers as aanwysers gebruik. 

3.6.2 Objektiewe kriteria om klein maatskappye te identifiseer 

Die volgende inligting is verkry uit 'n dokument Private Corporations and Public 

Accountability- The Audit and Filing Requirements under the CBCA, uitgereik in Mei 1994 

deur die Canadian Institute of Chartered Accountants. Dit is bevestig deur te verwys na die 

International Accounting Summaries, Coopers & Lybrand (International) wat in 1993 deur 

John Wiley & Sons Inc. uitgereik is. 

3.6.2.1 Australia 

Geen onderskeid word tussen 'n groat en klein maatskappy gemaak nie. 'n Oudit word in aile 

gevalle vereis behalwe indien al die aandeelhouers instem om geen ouditeur aan te stel nie. 

3.6.2.2 Oostenryk 

Klein maatskappye moet aan enige twee van die volgende drie kriteria voldoen: 

0 Omset minder as 300 miljoen AS; 
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0 totale bates minder as 150 miljoen AS; en 

0 minder as 300 werknemers. 

3.6.2.3 Belgie 

Klein maatskappye moet aan enige twee van die volgende drie kriteria voldoen: 

0 Jaarlikse verkope minder as 170 miljoen BEF; 

0 totale bates minder as 85 miljoen BEF; en 

0 gemiddelde aantal werknemers minder as 50. 

3.6.2.4 Denemarke 

'n Maatskappy word as klein beskou indien dit nie vir twee agtereenvolgende jare enige twee 

van die volgende kriteria oorskry nie: 

0 Totale bates van 50 miljoen DKK; 

0 omset van 1 00 miljoen DKK; en 

0 gemiddelde aantal werknemers - 250. 

3.6.2.5 Finland 

'n Klein maatskappy, wie se state nie by die registrasiekantoor van maatskappye ingedien 

hoef te word nie, moet aan een van die volgende kriteria voldoen: 

0 Omset minder as 4 miljoen FIM; en 

0 totale bates kleiner as 2 miljoen FIM. 
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3.6.2.6 Frankryk 

'n Maatskappy waar die bestuur en eienaars nou verwant is, word as klein beskou indien 

enige twee van die volgende drie kriteria nagekom word: 

0 Totale bates minder as 10 miljoen FRF; 

0 omset minder as 20 miljoen FRF; en 

0 gemiddeld minder as 50 werknemers. 

3.6.2. 7 Duitsland 

'n Groot of medium maatskappy word onderskei. 'n Medium maatskappy moet aan twee 

van die volgende drie kriteria voldoen: 

0 Totale bates meer as 3,9 miljoen OEM; 

0 omset meer as 8 miljoen OEM; en 

0 meer as 50 werknemers. 

'n Klein maatskappy sal gevolglik van nul tot die bogenoemde OEM-waardes strek. 

3.6.2.8 Griekeland 

'n Klein maatskappy is 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid, wat aan enige twee 

van die volgende drie vereistes voldoen: 

0 Totale bates minder as 400 miljoen GRO; 

0 omset minder as 800 miljoen GRO; en 

0 gemiddeld 50 werknemers. 
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3.6.2.9 Republiek van lerland 

Klein maatskappye is daardie maatskappye wat nie twee van die volgende drie kriteria 

oorskry nie: 

0 Totale bates van 1,25 miljoen IEP; 

0 omset van 5 miljoen IEP; en 

0 50 werknemers. 

3.6.2.1 o ltalie 

lndien die beperkte maatskappy se kapitaal nie 200 miljoen ITL oorskry nie, word dit as 'n 

klein maatskappy geag. 

3.6.2.11 Japan 

Klein korporasies se kapitaal oorskry nie 500 miljoen JPY en totale verpligtinge oorskry nie 

20 biljoen JPY nie. 

3.6.2.12 Luxemburg 

'n Maatskappy is klein indien twee van die volgende drie kriteria nagekom word: 

0 Totale bates minder as 77 miljoen LUF; 

0 omset minder as 160 miljoen LUF; en 

0 gemiddeld 50 werknemers. 
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3.6.2.13 Mexiko 

lndien 'n maatskappy aan enige van die volgende kriteria voldoen, is dit klein: 

0 Kumulatiewe inkomste minder as 5,85 miljoen MXP; 

0 bates minder as 11,7 miljoen MXP; en 

0 minder as 300 werknemers in diens elke maand van die jaar. 

3.6.2.14 Nederland 

'n Maatskappy is klein indien dit aan ten minste twee van die volgende vereistes voldoen: 

0 Totale bates oorskry nie 5 miljoen NLG; 

0 omset vir die jaar oorskry nie 1 0 miljoen NLG; en 

0 gemiddelde aantal werknemers in die jaar is minder as 50. 

3.6.2.15 Nieu-Seeland 

Private maatskappye wat nie deur buitelandse aandeelhouding beheer word nie, kan van 'n 

verpligte audit, mits al die aandeelhouers toestem, vrygestel word. Die aandeelhouding van 

so 'n private maatskappy is beperk tot 25 aandeelhouers en die totale buitelandse 

aandeelhouding mag slegs 25% van die totale aandeelhouding beloop. 

3.6.2.16 Noorwee 

Groot maatskappye het meer as 200 werknemers. Klein maatskappy se omset is minder as 

2 miljoen NOK. 
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3.6.2.17 Swede en Switserland 

Geen onderskeid word getref nie. 

3.6.2.18 Verenigde Koninkryk 

'n Maatskappy is klein indien dit aan die volgende twee kriteria voldoen: 

0 Jaarlikse omset minder as 350 000 GBP; en 

0 totale bates minder as 1,4 miljoen GBP. 

3.6.2.19 Verenigde State van Amerika 

Geen onderskeid word gemaak nie. 

3.6.2.20 Kanada 

Ontario is die enigste provinsie wat klein maatskappye identifiseer: Totale bates minder as 

2,5 miljoen Kanadese dollars en verkope minder as 5 miljoen Kanadese dollars. 

3.6.2.21 Portugal 

'n Maatskappy moet aan enige twee van die volgende drie kriteria voldoen vir twee 

opeenvolgende jare: 

0 Totale bates minder as 180 miljoen PTE; 

0 netto verkope en ander inkomste minder as 370 miljoen PTE; en 

0 gemiddelde aantal werknemers per jaar is minder as 50. 
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3.6.2.22 Spanje 

'n Maatskappy moet aan ten minste twee van die volgende drie vereistes voldoen: 

0 Totale bates oorskry nie 230 miljoen ESP nie; 

0 omset oorskry nie 480 miljoen ESP nie; en 

0 gemiddelde aantal werknemers nie meer as 50 gedurende die jaar nie. 

3. 7. Objektiewe kriteria vir die identifisering van klein maatskappye in 'n Suid

Afrikaanse konteks 

3.7.1 Algemeen 

By nadere bestudering van die wetgewing oor klein maatskappye in die bogenoemde Iande, 

is dit duidelik dat 'n onderskeid tussen groot en klein maatskappye weens 'n verskeidenheid 

van redes getref word. In sommige Iande soos in die geval van Denemarke, Finland, die 

Republiek van lerland, Japan, Noorwee en Switserland, word aile maatskappye, hetsy groot 

of klein, aan 'n verpligte oudit onderwerp, maar wetgewing in die betrokke Iande identifiseer 

nogtans 'n klein maatskappy. Die onderskeid tussen groot en klein maatskappye word getref 

om ander vereistes van wetgewing aan te spreek soos byvoorbeeld in die geval van 

Denemarke, Oostenryk en die Republiek van lerland waar beida groot en klein maatskappye 

se finansiele state geoudit en by die Registrateur ingedien moet word, maar waar die 

onderskeid getref word omdat die openbaarmakingsvereistes by klein maatskappye beperk 

is. In die geval van Finland word aanwysers daargestel om klein maatskappye te identifiseer, 

omdat die finansiele state van sodanige maatskappye nie ter insae vir die publiek is nie. 

Die onderskeid tussen groot en klein maatskappy word in Noorwee en Switserland getref, 

omdat klein maatskappye ook deur ander persona as openbare ouditeure geoudit kan word. 

Die vereistes waarvolgens klein maatskappye ge·identifiseer word en die gepaardgaande 

redes vir die identifisering word in tabel 3.2 toegelig. 

Om Suid-Afrika in harmonia met die res van die wereld te bring moet die objektiewe kriteria 

van 'n klein maatskappy in 'n Suid-Afrikaanse konteks beskou word. Dit vereis 'n evaluasie 
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van die genoemde kriteria en 'n omskepping daarvan in Suid-Afrikaanse waardes. In die 

meeste gevalle is drie aanwysers aangewend om die onderskeid te tref, naamlik totale bates, 

omset en die gemiddelde aantal werknemers wat gedurende 'n jaar by so 'n klein 

maatskappy werksaam was. In tabel 3.3 is die aanwysers in Suid-Afrikaanse waardes 

omskep. Die studie is gemoeid met die oudithervorming van klein maatskappye en gevolglik 

is slegs die betrokke Iande waar die drie genoemde aanwysers vir die identifisering van klein 

maatskappye gebruik is om sodanige maatskappye van 'n verpligte oudit vry te stel, by die 

tabel ingesluit. Tabel 3.3 illustreer dus slegs die Iande waar 'n klein maatskappy in terme van 

wetgewing van 'n verpligte oudit vrygestel is. 

Tabel 3.4 illustreer die Iande waarin klein maatskappye van 'n verpligte oudit vrygestel is, 

maar wat ander kriteria as totale bates, omset en aantal werknemers aanwend om klein 

maatskappye te identifiseer. Slegs 3 Iande naamlik, Turkye, ltalie en Nieu-Seeland volg die 

praktyk om klein maatskappye te identifrseer deur nie die totale bates, omset en gemiddelde 

aantal werknemers van die maatskappy as maatstaf aan te wend nie. Die ander Iande in die 

wereld wend almal die betrokke aanwysers aan om klein maatskappye van groot 

maatskappye te onderskei. 
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TABEL 3.2 

AANWYSERS WAT AANGEWEND WORD OM 'N KLEIN MAATSKAPPY TE 

IDENTIFISEER WAT NIE VAN 'N VERPLIGTE OUDIT VRYGESTEL IS NIE 

BG verwys na die buitelandse geldeenheid en R verwys na die Suid-Afrikaanse rand. 

Denemarke 

Om set 
Totale bates 
Werknemers 

Finland 

Omset 
Totale bates 

Republiek van 
lerland 

Om set 
T otale bates 
Werknemers 

Noorwee 

Om set 
Werknemers 

Switserland 

Omset 
Totale bates 
Werknemers 

Oostenryk 

Om set 
Totale bates 
Werknemers 

< 100 
< 50 
< 250 

< 4 
< 2 

< 5 
< 1.3 
< 50 

< 2 
< 200 

< 40 
< 20 
< 200 

< 300 
< 150 
< 300 

< 73 
< 36 
<250 

Aile finansiEHe state moet geoudit en by die Registrateur inge
dien word, maar openbaarmakingsvereistes is beperk by klein 
maatskappye. 

< 3,7 Klein maatskappye hoef nie finansiele state by die Registrateur 
< 1 ,8 in te dien nie. 

< 0,7 
< 0,2 
< 50 

Aile finansiele state moet geoudit en by die Registrateur inge
dien word, maar openbaarmakingsvereistes is beperk by klein 
maatskappye. 

< 1 ,4 Wetgewing maak voorsiening dat nie net open bare reken-
< 200 meesters wat deur die staat aangestel is die audit van klein 

maatskappye kan uitvoer nie. 

< 134 
< 67 
< 200 

< 119 
< 60 
< 300 

Slegs spesifiek aangestelde ouditeure moet die audit van ander 
maatskappye as klein maatskappye verrig. 

Aile finansiele state moet geoudit en by die Registrateur 
ingedien word maar openbaarmakingsvereistes is by klein 
maatskappye beperk. 

(Wisselkoerse soos op 22 April 1998.) 

103 



TABEL 3.3 

AANWYSERS VAN 'N KLEIN MAATSKAPPY IN SUID-AFRIKAANSE 

WAARDES WAT VAN 'N VERPLIGTE QUOIT VRYGESTEL IS 

BG verwys na die buitelandse geldeenheid en R verwys na die Suid-Afrikaanse rand. 

Totale bates Omset 
Aantal 

Land BG R BG R werknemers 

Miljoen Miljoen 

Belgie < 85 < 11 < 170 < 22 <50 
Frankryk < 10 < 8,3 < 20 < 16,6 < 50 
Duitsland < 3,9 < 10 <:: 8 < 20 <50 
Griekeland <400 < 6,5 < 800 < 13 < 50 
Nederland < 5 < 12,4 < 10 < 24,8 < 50 
Verenigde 
Koninkryk < 1,4 < 11 < 0,35 < 3 < 50 
Kanada 

(Ontario) < 2,5 < 8,7 < 5 < 17,5 
Portugal < 180 < 5 < 370 < 10 < 50 
Spanje <230 < 7,6 < 480 < 15,2 < 50 

In al die bogenoemde gevalle waar drie aanwysers aangedui word, word die nakoming van 

slegs twee van die drie aanwysers vereis om as 'n klein maatskappy ge·identifiseer te word. 

(Wisselkoerse soos op 22 April 1998.) 
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TABEL 3.4 

AANWYSERS, ANDERS AS TOTALE BATES, OMSET EN AANTAL 

WERKNEMERS OM 'N KLEIN MAATSKAPPY TE IDENTIFISEER SOOS 

OMSKEP IN SUID-AFRIKAANSE WAARDES 

BG verwys na die buitelandse geldeenheid en R verwys na die Suid-Afrikaanse rand. 

Turkye 

Ita lie 

Nieu-Seeland 

< 20 < 20 Indian aandeelhouding meer as 
aandeelhouers aandeelhouers 20 beloop moet 'n statutere 

ouditeur aangestel word. 

< 200 miljoen 
BG kapitaal 

< 25 

< R560 000 
kapitaal 

< 25 
aandeelhouers aandeelhouers 

Indian kapitaal die genoemde 
bedrag oorskry moet 'n 
statutere ouditeur aangestel 
word. 

Die aandeelhouding van die 
private maatskappy moet 
beperk wees tot 25 
aandeelhouers en die gedeelte 
van die stemgeregtigdes van 
die private maatskappy wat 
deur buitelandse 
aandeelhouers 
beheer word moet laer as 25% 
be loop. 

(Wisselkoerse soos op 22 April 1998.) 
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3.7.2 Beoordeling van die objektiewe internasionale kriteria in 'n Suid-Afrikaanse 

konteks om 'n klein maatskappy te identifiseer 

Dit bly opmerklik dat in bykans aile belangrike ekonomiee die noodsaaklikheid van 'n 

onderskeid tussen groot en klein maatskappye erken word. Vervolgens word die aanwysers 

wat aangewend word om sodanige onderskeid te tref onder die loep geneem. 

3.7.2.1 Algemeen aanvaarde aanwysers 

Die SAIGR het in sy publikasie Ouditriglyn oor klein entiteite 'n klein entiteit gedefinieer as 

'n entiteit met klein getalle werknemers of 'n lae vlak omset in verhouding tot totale bates 

(SAIGR 1995: 1.03). Erkenning is toe alreeds verleen aan die mees algemene internasionale 

praktyk waarvolgens klein maatskappye deur vereistes met betrekking tot totale bates, omset 

en aantal werknemers ge·identifiseer word (verwys tabella 3.2 en 3.3). Daar is alreeds 

aangetoon dat slegs drie Iande naamlik, ltalie, Turkye en Nieu-Seeland nie die bogenoemde 

praktyk nastreef om klein maatskappye van groot maatskappye te onderskei nie (verwys 

tabel 3.4). Die aanwyser wat deur Turkye en Nieu-Seeland aangewend word om klein 

maatskappye te onderskei is 'n beperking van 25 aandeelhouers. 'n Beperking op die aantal 

aandeelhouers van 'n maatskappy sal voorkom dat die betrokke maatskappy se aandele op 

'n wydverspreide basis aan die publiek uitgereik kan word. Die maatstaf hou egter geen 

verband met die omvang van die maatskappy se bedrywighede nie en gevolglik is dit nie 

aanvaarbaar om 'n klein maatskappy met beperkte bedrywighede op grond daarvan te 

identifiseer nie. 

Aile ander Iande wat wei klein maatskappye identifiseer, om welke rede ook al, doen dit aan 

die hand van beperkings wat gestel word ten opsigte van maatskappy bedrywighede. In 

besonder word 'n maatskappy se omset, totale bates en gemiddelde aantal werknemers as 

geskikte aanwysers van 'n maatskappy se bedrywighede beskou. In hierdie studie word 

hierdie siening ondersteun en die volgende redes word aangevoer: 

0 Wereldwyd word omset, totale bates en aantal werknemers as 'n maatstaf 

gebruik om klein maatskappye te identifiseer. Suid-Afrika is tans in die midde 

van 'n harmoniseringsprojek, waarvolgens algemeen aanvaarde internasionale 
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standaarde nagestreef word. Dit volg dus logies dat indien 'n klein maatskappy 

in Suid-Afrika ge·identifiseer word, behoort internasionaal aanvaarbare 

standaarde ook in die opsig nagestreef te word; 

0 die aanwysers omset, bates en gemiddelde aantal werknemers hou direk 

verband met die bedrywighede van 'n maatskappy. 'n Objektiewe metode om 

'n onderskeid tussen groot en klein maatskappye te tref, is om vanuit die 

veronderstelling te gaan dat 'n groot maatskappy se bedrywighede meer 

omvangryk is as die van 'n klein maatskappy; en 

0 'n maatskappy met beperkte bedrywighede beskik gewoonlik oor die meeste 

van die eienskappe van 'n klein maatskappy wat in 3.2 van hierdie hoofstuk 

bespreek is soos: 

0 dominering van senior bestuur en omseiling van bestuur; 

0 ongekompliseerde rekeningkundige stelsels; 

0 onaktiewe of oneffektiewe bestuursliggaam; 

0 inkomste vanuit 'n enkele besigheidsaktiwiteit; en 

0 beperkte interne beheer/skeiding van pligte. 

Ten einde die navorsing behoorlik af te baken en rigting daaraan te verleen, is dit 

noodsaaklik om die objektiewe kriteria in randwaardes uit te druk. By die beoordeling van die 

waardes van die bogenoemde aanwysers is die inligting wat in tabel 3.2 ge·illustreer word 

irrelevant, omdat 'n klein maatskappy nie op grond van die betrokke aanwysers van 'n 

verpligte oudit vrygestel word nie. Die aanwysers word aangewend om 'n klein maatskappy 

vir ander doeleindes te identifiseer. In tabel 3.2 word die redes vir die onderskeid en die 

aanwysers van 'n betrokke land toegelig. Die waardes van die aanwysers wat in tabel 3.2 

toegepas word, word dus buite rekening gelaat om 'n klein maatskappy vir oudithervorming 

te identifiseer. 

3.7.2.2 Moontlike verslapping van die aanvaarde kriteria 

Die inligting, soos vervat in tabel 3.3 word vir die identifisering van 'n klein maatskappy in die 

Suid-Afrikaanse konteks aangewend. In die meeste gevalle word drie kriteria genoem, 

waarvan die nakoming van slegs twee van hierdie drie kriteria vereis word. 'n Mate van 
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buigsaamheid wat op die praktyk gerig is word hierdeur verseker. Dit noodsaak die 

toepassing van hierdie tendens in Suid-Afrika. 

3.7.2.3 Aantal werknemers as 'n aanwyser van 'n klein maatskappy 

Die norm dat 'n klein maatskappy gewoonlik oor 50 of minder werknemers beskik word 

internasionaal aanvaar (sien tabel 3.3). Die wereldwye eensgesindheid met betrekking tot 

hierdie aanwyser dui op die praktiese toepaslikheid daarvan. Op grand van die 

wydverspreide toepassing, word 50 werknemers as 'n geskikte afsnydingspunt vir die klein 

maatskappy in 'n Suid-Afrikaanse konteks in die vooruitsig gestel. 

Hierdie siening word verder ondersteun deur die Employment Equity Bill van Desember 1997 

(Gazette 18481 :par 61 ). Hiervolgens word ondernemings met meer as 50 werknemers vereis 

om regstellende aksie-optredes van stapel te stuur om te verseker dat die samestelling van 

die betrokke onderneming se werknemers wei met die bevolkingsamestelling ooreenstem. 

'n Onderneming met minder as 50 werknemers word as klein beskou en word gevolglik nie 

aan die regstellende aksie-vereistes blootgestel nie. 

Die norm dat 'n klein onderneming oor 50 werknemers beskik, word ook in die Nasionale 

Kleinsakewet (Wet 102 van 1996) gestel (verwys paragraaf 3.7.4.2(b)). Uit die bogenoemde 

bespreking blyk dit dat dit algemeen aanvaar word dat 'n klein onderneming oor minder as 

50 werknemers beskik. 

3.7.3 Omskakeling van die algemeen aanvaarde aanwysers in randwaardes 

Indian die waardes wat aan die totale bates ingevolge tabel 3.3 toegewys word in die Suid

Afrikaanse Rand omskep word, strek dit van ongeveer R5 miljoen tot R12,4 miljoen. Sowat 

33% (3/9) van die Iande se vereistes met betrekking tot totale bates is beperk vanaf R5 

miljoen tot R7,6 miljoen. Die ander 66% (6/9) wend totale bates met 'n beperking van 

ongeveer R8 miljoen tot R12 miljoen aan as 'n aanwyser van klein maatskappye. Die 

gemiddelde waarde beloop ongeveer R10 miljoen. Daar word gevolglik aanbeveel dat Suid-
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Afrika die weg van gemiddeldes volg en 'n waarde van R1 0 miljoen as die gewensde waarde 

beskou. 

lngevolge tabel 3.3 verskil die waardes van die omset, vanaf R3 miljoen in die geval van die 

Verenigde Koninkryk tot R24,8 miljoen in die geval van Nederland. Die Iande, Frankryk, 

Kanada (Ontario) en Spanje se waardes strek tussen R15 miljoen en R17 miljoen as 'n 

geskikte aanwyser. Belgie, Duitsland en Nederland voer aan dat die omset tot ongeveer R20 

miljoen - R24 miljoen beperk moet word om 'n klein maatskappy te onderskei. Vanwee die 

heterogene waardes waarvolgens die omset beperk word, word die daarstelling van 'n 

geskikte waarde vir die omsetaanwyser bemoeilik. 

Die verhouding tussen die aanwysers van omset en totale bates is in die geval van al die 

Iande, buiten die Verenigde Koninkryk, redelik konstant. Die waarde wat vir die 

omsetaanwyser aanvaar word is ongeveer dubbel die waarde van die totale bates se 

aanwyser. Hieruit volg dit logies dat indien R1 0 miljoen vir Suid-Afrika as 'n norm van totale 

bates van 'n klein maatskappy aanvaarbaar is, behoort 'n waarde van R20 miljoen vir omset 

ook te bevredig. 

Die bogenoemde bespreking dui dus daarop dat 'n klein maatskappy in Suid-Afrika soos volg 

gedefinieer kan word: 

0 Totale bates minder as ongeveer R1 0 miljoen; 

0 omset minder as ongeveer R20 miljoen; en 

0 gemiddelde aantal werknemers minder as 50 werknemers. 

Die bogenoemde definisie korreleer goed met die vereistes soos deur die Europese 

Ekonomiese Gemeenskap (EEG) neergele. Die EEG reik amptelike instruksies (directives) 

uit om voorskrifte met betrekking tot die EEG se korporatiewe aangeleenthede te vestig. Dit 

verseker 'n mate van harmonisering in die korporatiewe wetgewing van die lidlande van die 

EEG. Die Europese Ekonomiese Gemeenskap bestaan onder andere uit: Belgie, 

Denemarke, Frankryk, Duitsland, Griekeland, die Republiek van lerland, ltalie, Luxemburg, 

Nederland, Portugal, Spanje en die Verenigde Koninkryk (Coopers & Lybrand 1993:EUR-1). 

lngevolge die amptelike instruksies identifiseer die Europese Ekonomiese Gemeenskap 'n 

klein maatskappy soos volg: 'n Maatskappy word as klein beskou indien dit aan twee van die 
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volgende drie vereistes vir twee opeenvolgende jare voldoen: 

0 Totale bates minder as ongeveer R12 miljoen (1,55 miljoen ECU); 

0 omset minder as ongeveer R16 miljoen (3, 10 miljoen ECU); en 

0 gemiddelde aantal werknemers minder as 50 werknemers. 

3.7.4 Die inagneming van die koopkrag van 'n geldeenheid 

In die bogenoemde bespreking is aanwysers vanaf ander werelddele bloat met behulp van 

die toepaslike wisselkoerse in Suid-Afrikaanse geldwaardes omskep. Die nadeel van hierdie 

praktyk is dat die koopkrag van geld geensins in berekening geneem is nie. Ten einde hierdie 

leemte aan te spreek voer die Economic Research Department van die Union Bank of 

Switserland elke drie jaar 'n ondersoek in verskillende wereldstede uit (Union Bank of 

Switserland 1997:5). lngevolge die ondersoek word die koste van 'n verbruikersmandjie in 

'n betrokke stad se plaaslike geldeenheid verreken. Die verbruikersmandjie bestaan uit 111 

verskillende items. Die toepaslike wisselkoers (gebaseer op die koopkrag van geldeenhede) 

tussen twee geldeenhede word dan ultgedruk in verhouding tot die koste van die 

verbruikersmandjie wat in die land se betrokke geldeenheid verreken is. Hierdie wisselkoerse 

wat gelykgestel word aan die koopkrag van geldeenhede kan met vrug aangewend word om 

sinvolle vergelykings tussen waardes in verskillende werelddele te tref. 

Die volgende voorbeeld dien as bewys. In Maart 1998 is 'n pos as bestuursrekenmeester 

in 'n Britse tydskrif vir £35 000 geadverteer (Accountancy March 1998:100). Op hierdie 

tydstip was die wisselkoers tussen die Suid-Afrikaanse rand en die pond £1 = R8,4537. 

lndien die wisselkoers bloat na Suid-Afrikaanse geldwaardes omgeskakel word, blyk dit dat 

'n safaris van R295 880 (£35 000 x 8,4537) die pos vergesel. Dit is buite verhouding met die 

safaris van R150 000 wat vir 'n soortgelyke betrekking volgens 'n Suid-Afrikaanse tydskrif 

aangebied word (Accountancy SA Maart 1998:17(20-5)). lndien die wisselkoerse aan die 

koopkrag van die betrokke geldeenhede gelykgestel word, word die safaris wat deur die 

Britse werkgewer aangebied word in perspektief gestel. 

Volgens die Economic Research Department van die Union Bank of Switserland (Union 

Bank of Switserland 1997:44) word die koopkrag van 'n Britse pond aan 1,46116$ gelyk-
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gestel en die koopkrag van 'n Suid-Afrikaanse rand aan 0,34333$. Dus is die koopkrag van 

'n Suid-Afrikaanse rand gelyk aan 0,2349779 {0,34333/1 ,46116) van 'n Britse pond. 

Die salaris van £35 000 wat deur die Britse werkgewer aangebied word, is met inagname van 

die bogenoemde berekening gelyk aan R148 950 (£35 000/0,2349779). Hierdie bedrag is 

baie meer vergelykbaar met die salaris van R150 000 wat deur 'n Suid-Afrikaanse werkgewer 

vir 'n soortgelyke pos aangebied word. 

In tabel 4.5 is die algemeen aanvaarde aanwysers (beperkings op totale bates, omset en 

aantal werknemers) wat deur ander Iande in die wereld aangewend word om 'n klein 

maatskappy te identifiseer teen 'n wisselkoers omskep wat die koopkrag van die betrokke 

geldeenheid in ag neem. Hiervolgens word 'n beperking deur twee derdes van die Iande (6/9) 

tussen R5,07 miljoen en R6,23 miljoen op die totals bates van 'n klein maatskappy geplaas. 

Die gemiddelde waarde beloop R5,8 miljoen as dit op die bogenoemde ses Iande se 

vereistes omtrent totals bates gegrond is. lndien die bedrag afgerond word, blyk dit dat R6 

miljoen die aanvaarbare norm vir 'n beperking van totale bates van 'n klein maatskappy in 

Suid-Afrika is. 

Soos in die voorafgaande bespreking aangedui, beloop hierdie bedrag R1 0 miljoen, indien 

die blote wisselkoersverskille as maatstaf gebruik is om die buitelandse waardes in Suid

Afrikaanse terme te omskep. Daar is alreeds voorheen in die bespreking op die leemtes van 

'n vergelykende studie gewys waar wisselkoersverskille in isolasie aangewend word om 'n 

waarde in 'n buitelandse geldeenheid vir Suid-Afrikaanse doeleindes te omskep. Gevolglik 

moet die R6 miljoen beperking wat op die totale bates van 'n klein maatskappy in 'n Suid

Afrikaanse konteks geplaas word voorrang bo die R10 miljoen geniet. 
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TABEL 3.5 

AANWYSERS VAN 'N KLEIN MAATSKAPPY IN SUID-AFRIKAANSE WAARDES WAT 

VAN 'N VERPLIGTE OUDIT VRYGESTEL IS WAAR DIE KOOPKRAG VAN DIE 

BETROKKE GELDEENHEDE AAN MEKAAR GEL YKGESTEL IS 

K=BG verwys na die buitelandse geldeenheid waarvan die koopkrag gelyk aan die Suid

Afrikaanse rand gestel is en R verwys na die Suid-Afrikaanse rand. 

Totale bates 

Land K=BG R 

Miljoen 

Belgie < 85 < 7,27 

Frankryk < 10 < 4,44 

Duitsland < 3,9 < 6,23 

Griekeland <400 < 5,07 

Nederland < 5 < 7,98 

Verenigde 

Koninkryk < 1,4 < 6,02 

Kanada 

(Ontario) < 2,5 < 6,08 

Portugal < 180 < 4,16 

e < < 563 

K=BG 

< 170 

< 20 
< a 
<800 

< 10 

Omset 

Miljoen 

< 0,35 

< 5 

< 370 

< 

R 

< 14,5 

< 8,98 

< 12,71 

< 10,31 

< 15,96 

< 1,5 

< 12,16 

< 8,54 

< 11 75 

Aantal 

werknemers 

< 50 

< 50 

< 50 

< 50 

< 50 

< 50 

< 50 

< 

In al die bogenoemde gevalle waar drie aanwysers aangedui word, word die nakoming van 

slegs twee van die drie aanwysers vereis om as 'n klein maatskappy ge"identifiseer te word. 

Die koopkrag van die betrokke geldeenheid is vanuit die Economic Research Department 

van die Union Bank of Switserland (Union Bank of Switserland 1997:44) verkry en is 

deurgaans aangewend om buitelandse geldeenhede se koopkrag in Suid-Afrikaanse 

waardes te omskep. 
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3.7.4.1 Bewyse ter stawing 

(a) Totale bates as R 6 000 000 

ldeaal gesproke behoort verdere onafhanklike bewyse ingewin te word om die R6 miljoen 

waarde as 'n geskikte aanwyser van die totale bates van 'n klein maatskappy te kan staaf. 

Die Departement van Handel en Nywerheid (Department of Trade and Industry DTI) maak 

soms 'n onderskeiding tussen 'n entiteit met groat en met klein bedrywighede. Sekere 

aansporingskemas wat deur die DTI beskikbaar gestel word, word in sekere gevalle slegs 

aan die sogenaamde SMME's (smaiVmedium manufacturing entities) beskikbaar gestel. Die 

aanwyser wat gebruik word om te bepaal of 'n onderneming wei 'n SMME is, is gewoonlik 

totale bates. In geval van die Short-term Export Finance Guarantee Facility word finansiering 

vir uitvoere aan klein ondernemings beskikbaar gestel, wie se totale bates nie RS miljoen 

oorskry nie (Department of Trade and Industry 1998:4). Die waarde van R6 miljoen blyk dus 

redelik vergelykbaar te wees. 

Die Sma/Vmedium manufacturing development programme (SMMDP) van die Departement 

Handel en Nywerheid word aan besighede toegestaan waar die waarde van grand en geboue 

en die van masjinerie en toerusting nie R3 miljoen oorskry nie (Departement Handel en 

Nywerheid 1998: 12). Indian vanuit die veronderstelling uitgegaan word dat bogenoemde 

bates se waarde ongeveer die helfte van 'n klein besigheid se totale batewaarde opmaak, 

behoort die totale bates van so 'n klein besigheid omtrent R6 miljoen te wees. Dit is nie 

onwaarskynlik nie, want die waardes van onder andere motorvoertuie, beleggings, meubels 

en toebehore, voorraad, debiteure en kontant moet in berekening gebring word om die totale 

bates te bereken. Die berekende waarde van R6 miljoen korreleer dus weer eens goed met 

die bogenoemde veronderstelling. Totale bates wat nie R6 miljoen oorskry nie, blyk gevolglik 

'n geskikte aanwyser vir 'n klein maatskappy in Suid-Afrika te wees. 

(b) Omset as R12 000 000 

Die wereldwye tendens is, soos alreeds in die voorafgaande gedeelte toegelig, om omset as 

twee keer die waarde van totale bates te beskou. Indian R6 miljoen as 'n geskikte aanwyser 

van totale bates beskou word, sal 'n beperking van R12 miljoen se omset noodwendig volg. 
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Op 12 Desember 1996 is die Nasionale Kleinsakewet (Wet 1 02 van 1996) goedgekeur wat 

op 20 Junie 1997 ingevoer is. Die bedoeling van die Nasionale Kleinsakewet is om 

voorsiening te maak vir die installing van die Nasionale Kleinsakeraad en die Ntsika

onderneming ontwikkelingsagentskap en oak om riglyne vir staatsorgane te verskaf ten einde 

klein sake in Suid-Afrika te bevorder. Klein sake wat ingevolge hierdie wetgewing 

ge'identifiseer word, is nie noodwendig maatskappye nie en gevolglik word ouditvereistes oak 

nie deur die Nasionale Kleinsakewet (Wet 102 van 1996) vas gestel nie. 

'n Kleinsaak word soos volg omskryf in die Nasionale Kleinsakewet (Wet 1 02:art 1 ): 

... 'n afsonderlike en bepaalde sake entiteit. .. wat deur een eienaar of meer bestuur word 
en wat saam met sy takke of ondergeskiktes, indian enige, oorwegend bedryf word in 
'n sektor of sub-sektor van die ekonomie vermeld in kolom 1 van die Bylae en wat as 
'n mikro-, baie klein-, klein-, of meduim -onderneming geklassifiseer kan word deur aan 
die maatstawwe vermeld in kolomme 3,4 en 5 van die Bylae teenoor die kleinste 
toepaslike grootte of klas, vermeld in kolom 2 van die Bylae, te voldoen. 

In 'n bylaag tot die Nasionale Kleinsakewet word die tabel ingesluit waarin medium, klein, 

baie klein en mikro ondernemings ge'identifiseer word en waarna hierbo verwys word. 

lngevolge hierdie tabel word elf sektore of sub-sektore onderskei, naamlik: 

0 Landbou; 

0 mynbou en groefmynbou; 

0 vervaardiging; 

0 elektrisiteit, gas en water; 

0 konstruksie; 

0 kleinhandel, motorhandel en hersteldienste; 

0 groothandel, kommersiele agente en aanverwante dienste; 

0 spyseniering en huisvesting; 

0 vervoer, barging en kommunikasie; 

0 finansiering en besigheidsdienste; en 

0 gemeenskap, welsyn en persoonlike dienste. 

In tabel 3.6 word 'n uitreksel weergegee van die die bylae in die Nasionale Kleinsakewet (Wet 

102 van 1996) wat op klein ondernemings betrekking het. 
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TABEL 3.6 

TOTALE WERK- JAARLIKSE TOTALE BATES 

NEMERS OM SET (UITGESLUIT VAS-

(R) TE BATES) 

Landbou 7 500 000 2000000 

Mynbou & groe- 7 500 000 

bou 

Vervaardiging 10 000 000 3750000 

Elektrisiteit, gas & 50 10 000 000 3 750000 

water 

Konstruksie 50 5 000 000 1000000 

Groothandel 50 25 000 000 4000000 

Kleinhandel 50 15 000 000 2500000 

Spyseniering & so······. 5 000 000 1000000 

huisvesting 

Vervoer, berging & 10 000 000 

kommunikasie 

Finansiering & 50 10 000 000 2000000 

besigheidsdienste 

Gemeenskap-, wei-

syn- & persoonlike 50 5 000 000 2500000 

dienste 

Die maatskappyereg in Suid-Afrika word alreeds as kompleks beskou, omdat die 

Maatskappywet ontwikkel het om aan die behoeftes van pubieke maatskappye te voldoen 

(Cilliers, Benade, Henning, Du Plessis & Delport 1992:569-570). lndien 'n klein maatskappy 

afsonderlik ge"identifiseer word, word die wetgewing noodwendig verder gekompliseer. Daar 

moet dus, in ooreenstemming met die internasionale tendense, na 'n eenvormige definisie 
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gestreef word wat in aile ekonomiese sektore algemeen aanvaar word. Indian 'n gemiddelde 

waarde vir omset op grond van tabel 3.6 bereken word, be loop dit R 10 000 000. Dit blyk 

redelik vergelykbaar te wees met 'n beperking van R 12 000 000 wat op 'n klein maatskappy 

se omset geplaas word. 

3.7.5 Die daarstelling van 'n hipotese 

Daar bestaan geen objektiewe kriteria in terme van Suid-Afrikaanse algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde of rekeningkundige praktyk waarvolgens 'n klein en groot maatskappy van 

mekaar onderskei word nie. Die objektiewe kriteria om 'n klein maatskappy te identifiseer vir 

ouditdoeleindes is tot op hede nie nagevors nie. Klein entiteite wat ingevolge die Nasionale 

Kleinsakewet ge·identifiseer word, word in baie sektore en sub-sektore onderskei. Die 

praktiese toepassing daarvan in die reeds ingewikkelde maatskappyereg word betwyfel. So 

'n gedetaileerde onderskeid is ook nie in ooreenstemming met die internasionale praktyk nie 

waar 'n groot en klein maatskappy onderskei word vir ouditdoeleindes. 

Dit noodsaak die daarstelling van 'n hipotese om objektiewe kriteria vir 'n klein maatskappy 

neer te le, waarvan die aanneemlikheid deur middel van 'n empiriese ondersoek vasgestel 

word (verwys hoofstukke 6 en 7). Die hipotese wat gestel word kan soos volg geformuleer 

word: 'n Maatskappy word as 'n klein maatskappy in Suid-Afrika beskou indian dit 'n private 

maatskappy is wat aan twee van die volgende drie kriteria voldoen: 

0 Jaarlikse omset minder as R12 miljoen; 

0 totale bates minder as R6 miljoen; en 

0 gemiddelde aantal werknemers nie meer as 50 gedurende 'n jaar nie. 

3.8 Samevatting en gevolgtrekkings 

Ten einde die onderskeid tussen klein en groot maatskappye te tref, is dit noodsaaklik om 

'n definisie van klein maatskappye te formuleer. Daar bestaan twee wyses om die 

omskrywing van 'n klein maatskappy te promulgeer. In die eerste geval kan subjektiewe kri-
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teria aangewend word om klein entiteite te identifiseer en tweedens kan objektiewe kriteria 

vir die doel toegepas word. 

Eiesoortige eienskappe van klein entiteite wat subjektief van aard is, is aan die begin van die 

hoofstuk ondersoek. AI hierdie eienskappe sal nie noodwendig by aile klein maatskappye 

voorkom nie, maar dit word in die meeste ouditaanstellings van klein entiteite aangetref. Die 

volgende kenmerke is tiperend van 'n klein maatskappy: 

0 Die dominering van die bedrywighede van die klein maatskappy deur die 

eienaar/bestuurder; 

0 die verswakking van die beheeromgewing deur bestuursomseiling; 

0 die handhawing van 'n ontoereikende interne beheerstelsel omdat 'n 

beperkte skeiding van pligte voorkom; 

0 die beskikking oor beperkte rekeningkundige kennis wat tot die handhawing 

van 'n ongekompliseerde en selfs ontoereikende rekeningkundige stelsel 

aanleiding gee; 

0 die voorkoms van 'n onaktiewe of oneffektiewe bestuursliggaam wat in 'n 

besondere mate op die ouditeur moet vertrou en aanleiding gee tot 'n noue 

verbintenis tussen die ouditeur en die klein maatskappyklient; en 

0 die verkryging van inkomste vanuit 'n enkele bron. 

Vervolgens val die invloed van die eiesoortige kenmerke van 'n klein maatskappy op 'n 

ouditeur se ouditbenadering onder die soeklig. AI die eienskappe van 'n klein maatskappy 

be·invloed die ouditeur se ouditbenadering aangesien elke eienskap tot tiperende problema 

lei wat die doeltreffendheid en effektiwiteit van 'n audit affekteer. Hierdie eienskappe van klein 

maatskappye, met hulle gepaardgaande effek op die audit, gee aanleiding tot die debat oor 

die toepaslikheid van 'n verpligte audit van klein maatskappye. 

Verskillende argumente word teen die verpligte audit van klein maatskappye geopper. 

Hierdie argumente kan direk na die eienskappe van klein maatskappye herlei word, soos 

byvoorbeeld aandeelhouers en die bestuur wat dieselfde partye is, eienaar/bestuur

dominansie, swak interne beheerstelsels en die verhouding tussen die ouditeur en 'n klein 

maatskappyklient. Die argumente wat die verpligte audit van klein maatskappye voorstaan, 
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fokus hoofsaaklik op ander gebruikers as die eienaar/bestuurder van die klein maatskappye 

se finansiele state en die gepaardgaande geloofwaardigheid wat 'n audit aan hierdie 

finansiele state verleen. Met die oog op die empiriese studie oor die verwagtinge en 

persepsies van al die gebruikers van klein maatskappye se finansiele state, wat in hoofstuk 

ses weergegee word, is geen standpunt in hierdie debat voorgestaan nie. 

Die moontlikheid dat 'n klein maatskappy, weens sy aard, nie aan 'n audit onderwerp kan 

word nie, word ondersoek. lndien die ouditeur se ouditbenadering behoorlik aangepas word 

om vir die moontlikheid van bestuursomseiling van interne beheermaatreels en onvolledige 

teboekstelling van transaksies voorsiening te maak, is die audit van 'n klein maatskappy wei 

moontlik. 'n Enkele argument met betrekking tot die ouditeerbaarheid van 'n klein 

maatskappy naamlik die toepaslikheid van algemeen aanvaarde ouditstandaarde op 'n klein 

maatskappy, word nie bespreek nie. Die omvang van hierdie kerngedagte het tot gevolg dat 

die volgende hoofstuk in geheel hieraan gewy sal word. 

Die subjektiwiteit om 'n klein maatskappy aan die hand van sekere eienskappe vir 

regspleging te identifiseer, word erken. Dit noodsaak 'n ondersoek na die definiering van 

klein maatskappye ingevolge wereldwye wetgewing. Meer objektiewe kriteria, soos die 

monetere waarde van omset, asook bates en die gemiddelde aantal werknemers, word 

oorwegend toegepas. Aan die hand van die algemeen wereldwye praktyk word 'n hipotese 

geformuleer wat objektiewe kriteria vir die identifisering van 'n klein maatskappy in die Suid

Afrikaanse konteks neerle. Die hipotese gee rigting aan die studie en sal meewerk om die 

probleem, of oudithervorming van klein maatskappye gewens is, op te los. 

Waar 'n klein maatskappy nou op grand van sy kenmerke en objektiewe kriteria 

identifiseerbaar is, en hierdie kenmerke in 'n mindere of meerdere mate die ouditbenadering 

van die ouditeur sal be"invloed, kan die toepaslikheid van die algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde op 'n klein maatskappy-omgewing tereg bevraagteken word. In die volgende 

hoofstuk word hierdie aspek aangespreek. 
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HOOFSTUK4 

DIE TOEPASL.IKHEID VAN ALGEMEEN AANVAARDE 

OUDITSTANDAARDE OP 'N KLEIN MAATSKAPPY 

4.1 lnleiding 

Algemeen aanvaarde ouditstandaarde weerspieel die ouditprofessie se persepsies van die 

bestaande ouditdoelwitte. Anderson (1977:83) voer aan dat ouditdoelwitte nie konstant bly 

nie en dat ouditstandaarde gevolglik ook moet wysig om vir die veranderinge voorsiening te 

maak: 

Auditing is utilitarian in purpose; its objectives are therefore those which are perceived 
to have social utility at a particular point in time. Generally accepted auditing 
standards today reflect the objectives of auditing as recognized by the profession over 
the last few decades. 

In April 1964 is die eerste algemene ouditstandaard in Suid-Afrika uitgereik. Die standpunt 

(A1) het oor ouditbeginsels en ouditstandaarde gehandel. Volgens Taylor, Kritzinger en 

Puttick (1987:20) was die nakoming van hierdie standpunt nie verpligtend nie, maar het dit 

Ieiding verskaf oor die minimum standaard wat die professie bereid was om in daardie tyd 

te aanvaar. 

Eers in 1976 het die Nasionale Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters in Suid-Afrika (tans 

bekend as die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters) 'n reeks 

algemeen aanvaarde ouditstandaarde (OU's) uitgereik. Hierdie ouditstandaarde was meer 

bindend van aard omdat 'n ouditeur by die verydeling daarvan vervolg kon word (Taylor et 

al1987:21 ). 

Ondanks die isolasie van Suid-Afrika gedurende die laat sewentiger- en tagtigerjare het die 

Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) as 'n lid van die 

International Federation of Accountants (IFAC), sover prakties moontlik, die internasionale 

ouditstandaarde nagevolg. Hiermee het Suid-Afrika hom verbind tot die internasionale strewe 

om die ontwikkeling en bevordering van 'n gekoordineerde ouditprofessie met geharmo-
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moniseerde standaarde nate volg (SAIGR 1983:0U011.04). Hierdie strewe het meegebring 

dat die algemeen aanvaarde ouditstandaarde met die verloop van jare aangesuiwer is om 

die nuwe ontwikkelinge in die ouditprofessie te dek. 

In 1993 het die raad van die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 

'n voorstel aanvaar waarvolgens Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op die internasionale 

ouditstandaarde, soos uitgereik deur die International Federation of Accountants (IFAC), 

gebaseer word (Van Esch & Buss 1994:27). Die sogenaamde harmoniseringsprojek van die 

ouditstandaarde-komitee van die SAIGR is van stapel gestuur. Van Eschen Buss (1994:27) 

verduidelik die oogmerk van die harmoniseringsprojek soos volg: "The ASC regards this 

project as vital, not only to meet its responsibilities to IFAC, but more importantly to support 

South African businesses' re-entry into the global markets". Mockler (1993:3) ondersteun die 

siening en veer aan dat Suid-Afrika aan die norme van die internasionale gemeenskap meet 

voldoen om hertoegelaat te word tot internasionale markte en volgens h6m is die 

rekenmeestersberoep 'n belangrike onderdeel van Suid-Afrika se samestelling wat dus oak 

moet konformeer. Terry (1993:3) dui op 'n verdere rede vir harmonisering en veer aan dat 

die Suid-Afrikaanse rekenmeestersprofessie op die kundigheid van die internasionale 

gemeenskap kan staat maak indien die standaarde van IFAC nagestreef word. Dit sal tyd en 

kostes spaar omdat standaarde nie op eie bodem ontwikkel hoef te word nie. 

Alhoewel die SAIGR alreeds sedert die sewentigerjare 'n lid van IFAC is en die nuwe 

internasionale ontwikkelinge in sy ouditstandaarde ingesluit het, is vier fundamentele verskille 

om die Suid-Afrikaanse algemeen aanvaarde ouditstandaarde in ooreenstemming met die 

internasionale eweknie te bring, in die sogenaamde harmoniseringsprojek behandel (Van 

Esch & Buss 1994:27 -30): 

0 Die daarstelling van 'n hersiene raamwerk wat vir audit- en verwante dienste, 

soos in die geval van die internasionaal aanvaarbare raamwerk, voorsiening 

maak. Die hersiene raamwerk spreek verwante dienste soos oorsigte, onder

soeke ingevolge vooraf ooreengekome prosedures en die samestelling van 

rekeningkundige inligting aan; 

0 die groepering van aile aspekte wat die verhouding tussen die ouditeur en die 

klient raak, in 'n afsonderlike standpunt; 

0 die onderskeid tussen basiese beginsels en noodsaaklike prosedures 
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wat deur die ouditeur uitgevoer moet word, deur laasgenoemde in vetdruk aan 

te dui; en 

0 die insluiting van 'n woordelys van die terme wat in die standpunte 

aangewend word. 

By nadere beskouing van die bogenoemde fundamentele verskille tussen die OU-reeks 

algemeen aanvaarde ouditstandaarde en die algemeen aanvaarde ouditstandaarde wat 

internasionaal aanvaarbaar is, blyk dit oorwegend kosmeties van aard te wees. Die 

hersiening van die raamwerk om vir beide audit en ander verwante dienste voorsiening te 

maak kan egter tot ingrypende veranderinge lei. Volgens die OU-reeks ouditstandaarde het 

'n raamwerk vir audit en verwante dienste nie bestaan nie. OU 331 wat handel oar spesiale 

verslae het wei voorsiening gemaak vir die uitreiking van 'n verslag waar die ouditeur se 

prosedures in vergeleke met 'n audit beperk is en waar die vlak van gerusstelling gevolglik 

oak van die van 'n audit verskil (SAIGR 1992:0U 331.06). 

Die mate van gerusstelling wat die ouditeur by die uitvoering van die verwante dienste 

uitspreek verskil van die in die geval van 'n audit. Die ouditeur verskaf alleenlik redelike 

gerusstelling indien hy 'n oorsig uitvoer. In die geval van 'n ondersoek volgens ooreengekome 

prosedures en met die samestelling of kompilasie van rekeningkundige inligting, sal die 

ouditeur geen gerusstelling bied nie (SAIGR 1996:SAOS 120.04). 

So 'n hersiene raamwerk bring Suid-Afrika se algemeen aanvaarde ouditstandaarde in 

ooreenstemming met die intemasionale praktyke. Soos in hoofstuk 3 aangedui, word 'n klein 

maatskappy volgens wetgewing in die belangrikste ekonomiee onderskei. Baie van die Iande 

het klein maatskappye van 'n verpligte audit vrygestel, maar die ouditeur verskaf steeds 

verwante dienste aan klein maatskappye, byvoorbeeld die uitvoering van 'n oorsig of die 

samestelling van rekeningkundige inligting of selfs die uitvoering van 'n ondersoek soos die 

klient dit vereis. 

Die argument kan aangevoer word dat waar die intemasionaal erkende algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde nie vir die audit van 'n klein maatskappy toepaslik is nie, so 'n maatskappy 

van 'n verpligte audit vrygestel moet word. Dit sal die ouditeur in staat stel om in so 'n geval 

verwante dienste aan die klein maatskappy te verskaf. In 1981 het Pratt (1981 :95) navorsing 

oar die toepaslikheid van ouditstandaarde op klein entiteite in 'n Suid-Afrikaanse audit-
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omgewing gedoen en bevind dat 72,6% van die respondente ten gunste van 

gedifferensieerde ouditstandaarde tussen groat en klein maatskappye was. Mautz en Sharaf 

(1961 :112) het alreeds in 1961 op die beperkinge van algemeen aanvaarde ouditstandaarde 

gewys, juis omdat hierdie standaarde te algemeen is: 

If generally accepted auditing standards had been viewed as a first step in the 
development of realistic and useful standards for the profession it would have been 
a milestone indeed. Apparently, however, it is currently accepted as a final and 
sufficient statement of such standards. In our judgement, a critical reading of these 
standards find them unsatisfactory for this purpose. They are not sufficiently specific 
to provide guidance of the several interests in the audit work. 

In hierdie hoofstuk word die toepaslikheid van die hedendaagse Suid-Afrikaanse ouditstan

daarde (SAOS'e), uitgereik ingevolge die sogenaamde harmoniseringsprojek, op 'n klein 

maatskappy ondersoek. Daarvolgens kan moontlike hervormingstrategiee geformuleer word 

wat die lewering van verwante dienste aan die klein maatskappy-klient mag insluit. 

4.2. Die beoordeling van die toepaslikheid van algemeen aanvaarde ouditstandaarde 

op 'n klein maatskappy 

4.2.1 Algemeen 

Die algemeen aanvaarde ouditstandaarde is op aile audits van toepassing. Ongeag of 'n 

groat of 'n klein maatskappy geoudit word, dieselfde standaarde geld, want dieselfde mate 

van gerusstelling word deur die audit verseker. Die enigste ouditstandpunt wat direk na 'n 

klein besigheid verwys is SAOS 400 - Risikobeoordeling en interne beheer (SAIGR 

1996:SAOS 400.45). Hiervolgens word erkenning verleen aan die feit dat 'n klein 

onderneming gewoonlik nie oar 'n toereikende interne beheerstelsel beskik nie. Daar word 

daarop gewys dat die ouditeur hom volkome by die uitvoering van stawingsprosedures sal 

berus om 'n mening oar die redelikheid van die finansiele state te kan uitspreek. 

In 'n ondersoek wat deur Anderson, Dycus en Welker (1982:12) in die Verenigde State van 

Amerika oar die toepaslikheid van algemeen aanvaarde ouditstandaarde (AAOS) op 'n klein 
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besigheid uitgevoer is, is bevind dat die volgende drie kenmerke van 'n klein maatskappy die 

toepassing van AAOS kortwiek: 

0 'n Beperkte skeiding van pligte; 

0 die dominansie van die eienaar/bestuur en gepaardgaande omseiling van 

interne beheermaatreels, en 

0 die noue betrokkenheid van die eienaar by die daaglikse bestuur van die klein 

maatskappy. 

Die invloed van die ander eienskappe van 'n klein maatskappy, soos in hoofstuk 3 

ge"identifiseer, het wei ingevolge hierdie studie (Anderson, Dycus & Welker 1982:10, 12 & 

14) 'n uitwerking op die toepaslikheid van AAOS, maar in 'n veel mindere mate as die 

bogenoemde drie kenmerke. Tydens die genoemde ondersoek is bevind dat die meerderheid 

van die respondente van mening was dat die kenmerke van 'n klein maatskappy wei die 

toepaslikheid van algemeen aanvaarde ouditstandaarde be"invloed. Een-en-sewentig 

persent van die respondente in dieselfde ondersoek het beweer dat algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde opgestel word sonder om ouditprobleme wat eie aan klein maatskappye is, 

in aanmerking te neem. Alhoewel die genoemde ondersoek alreeds in 1982 in die VSA 

uitgevoer is, is dit noodsaaklik om die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 

klein maatskappye te evalueer om 'n behoorlike hervormingstrategie vir die oudit van klein 

maatskappye te formuleer. Vervolgens word die toepaslikheid van aile Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde op 'n klein maatskappy oorweeg. 

4.2.2 Raamwerk vir Suid-Afrikaanse ouditstandaarde oor oudit en verwante dienste 

(SAOS 120) 

SAOS 120 (SAIGR 1996:SAOS 120) beskryf die raamwerk waarbinne die AAOS geld. 

lngevolge hierdie raamwerk word 'n onderskeid met betrekking tot ouditdienste en imder 

verwante dienste getref. Die doelwit van 'n oudit van finansiele state is om die ouditeur in 

staat te stel om 'n mening oor die redelikheid van die finansiele state uit te spreek. Ten einde 

die meningsuiting te formuleer, moet die ouditeur voldoende aanvaarbare ouditbewyse verkry 

om tot 'n gevolgtrekking omtrent die redelikheid van die finansiele state te kom. Die 

meningsuiting verhoog die geloofwaardigheid van die finansiele state deur 'n hoe, maar nie 
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'n absolute mate van gerusstelling te verskaf nie. Die beperking ten opsigte van gerusstelling 

wat deur 'n audit gebied word, word veroorsaak deur inherente beperkings soos: 

0 Die mate van oordeel wat deur die ouditeur uitgeoefen word met die verloop van 

die audit; 

0 die steekproefnemingstegnieke wat deur die ouditeur aangewend word om die 

aantal items wat aan sy oudittoetse onderwerp word, te selekteer; 

0 die inherente beperkings van die entiteit se rekeningkundige stelsel en interne 

beheerstelsel; en 

0 die feit dat die meeste ouditbewyse oorredend van aard is eerder as 

onweerlegbaar. 

Soos in hoofstuk 3 aangedui, is dit kenmerkend van 'n klein maatskappy om oar 'n 

ontoereikende rekeningkundige en interne beheerstelsel te beskik. Dit sal noodwendig die 

ouditbenadering van die ouditeur be·invloed omdat die ouditeur steeds daaraan verbonde is 

om met die uitvoering van 'n audit 'n hoe mate, maar nie 'n absolute mate nie van 

gerusstelling te verseker. Waar die beperkings van die rekeningkundige stelsel sodanige 

afmetings aanneem dat geen vertroue daarop geplaas kan word nie sal dit vir die klein 

maatskappy onmoontlik wees om hom aan 'n audit te onderwerp. lndien die interne 

beheerstelsel van 'n klein maatskappy ontoereikend is, sal dit 6f die klein maatskappy 

onouditeerbaar ingevolge die huidige AAOS maak, 6f die ouditeur sal sy ouditbenadering 

moet aanpas om vir die gebrek aan 'n interne beheerstelsel voorsiening te maak. Oft 

opsigself kan die koste-effektiwiteit van so 'n audit bevraagteken (sien 4.2.11 ). 

By die uitvoering van 'n oorsig, wat deel vorm van die verwante dienste ingevolge die 

raamwerk, verskaf die ouditeur 'n beperkte mate van gerusstelling (SAIGR 1996:SAOS 

120.14). Daar word nie van die ouditeur verwag om al die ouditprosedures te volg wat hy in 

die geval van 'n audit sou uitvoer nie. Die ouditeur spreek 'n mening uit dat die finansiele 

state, in aile wesenlike opsigte, voldoen aan 'n ge"identifiseerde finansiele raamwerk vir 

verslagdoening. Die ouditeur se werk is beperk tot navrae en analitiese prosedures wat 

antwerp is om die redelikheid van 'n stelling na te gaan. Daar word van die ouditeur vereis 

om oudittegnieke en -vaardighede toe te pas om die nodige inligting te bekom, maar die 

ouditeur hoef nie die interne beheer- en rekeningkundige stelsel te ondersoek nie of rekords 

en navrae by wyse van inspeksie, bevestiging, berekenings en waarneming met ooreen-
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stemmende bewyse te bevestig nie (SAIGR 1996:SAOS 120.15). In die geval van 'n klein 

maatskappy waar die ouditeur beperkte vertroue op die interne beheer- en rekeningkundige 

stelsels kan plaas, blyk die uitvoering van 'n oorsig die geskikte alternatief te wees. 

Indian die ouditeur 'n ondersoek ingevolge ooreengekome prosedures uitvoer, vorm dit deel 
/ 

van die verwante dienste ingevolge die raamwerk van audit- en verwante dienste. Die 

ouditeur se prosedures sal beperk wees tot die prosedures wat die ouditeur met die entiteit 

ooreengekom het (SAIGR 1996:SAOS 120.17). Weens die beperking op die omvang van die 

ouditeur se prosedures sal hy nie in staat wees om enige mate van gerusstelling te verseker 

nie. 

In die geval van 'n aanstelling waar die ouditeur die rekeningkundige inligting saamstel, wat 

ook deel van die verwante dienste van 'n ouditeur vorm, sal die ouditeur sy spesialiskennis 

oor rekeningkunde, eerder as ouditkunde aanwend. Dit verg die inwinning, klassifisering en 

opsomming van finansiele inligting (SAIGR 1996:SAOS 120.18). Die ouditeur sal nie 

ouditprosedures uitvoer nie en sal gevolglik geen gerusstelling oor die finansiele inligting kan 

bied nie. Die gebruikers van sodanige finansiele inligting word wei bevoordeel omdat die 

inligting deur 'n persoon met professionele vaardighede en sorg saamgestel word. 

Indian die ouditeur 'n verslag, ongeag die mate van gerusstelling wat deur die ouditeur 

gebied word, met 'n verwysing na sy naam in 'n professionele hoedanigheid uitreik, sal die 

ouditeur met die finansiele inligting geassosieer word (SAIGR 1996: SAOS 120: 19). Dit blyk 

dus dat, al sou die ouditeur nie 'n hoe mate van versekering bied nie (byvoorbeeld deur nie 

'n audit uit te voer nie) maar sy naam word steeds aan die finansiele inligting gekoppel, die 

professionele hoedanigheid van 'n ouditeur noodwendig verwagtinge en persepsies by die 

gebruikers van die finansiele inligting skep. 

4.2.3 Die doelwit van en algemene beginsels wat 'n oudit van finansiele state reel 

(SACS 200) 

Die ouditeur voer 'n audit uit om 'n mening omtrent die redelikheid van die finansiele state te 

kan uitspreek. Daar word erken dat die ouditeur se meningsuiting die geloofwaardigheid van 

die finansiele state verhoog, maar die gebruiker kan nie aanvaar dat die ouditeur daardeur 
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die toekomstige lewensvatbaarheid van die entiteit of die bekwaamheid of doeltreffendheid 

waarmee die bestuur die sake van die entiteit behartig, verseker nie (SAIGR 1996:SAOS 

200.03). 

By die uitvoering van 'n audit is die ouditeur aan die professionele gedragskode gebonde. 

SAOS 200 (SAIGR:1996.04) identifiseer die volgende etiese beginsels wat die ouditeur se 

professionele verantwoordelikhede reel: 

0 Onafhanklikheid; 

0 integriteit; 

0 objektiwiteit; 

0 professionele bevoegdheid en behoorlike sorg; 

0 vertroulikheid; 

0 professionele gedrag ; en 

0 tegniese standaarde. 

Die audit van 'n klein maatskappy lei gewoonlik tot 'n spesiale verhouding tussen die ouditeur 

en sy klient. Die eienaar/bestuurder van 'n klein maatskappy verlang gewoonlik meer van die 

ouditeur as blote ouditwerk. Hierdie besondere verhouding en die invloed daarvan op die 

objektiwiteit en onafhanklikheid van die ouditeur val in hoofstuk 3 (sien 3.3.6) onder die 

soeklig. In hoofstuk 3 word daarop gewys dat die ouditeur deurentyd daarop bedag sal moet 

wees om sy objektiwiteit te behou waar hy 'n mening oar die finansiele state uitspreek indien 

hy oak by die opstelling daarvan betrokke was. Daar word oak aangevoer dat die ouditeur, 

om sy onafhanklikheid te behou, geensins met die bestuursfunksie of bestuursbesluite van 

'n klein maatskappy gemoeid behoort te wees nie (sien 3.3.6). Hierdie siening word 

ondersteun deur SAOS 200 (SAIGR 1996:SAOS 200.12) waarvolgens die verantwoor

delikheid van die finansiele state en die aanbieding daarvan by die bestuur van die entiteit 

berus. Moizer (1991 :43) beklemtoon die belangrikheid van die ouditeur se onafhanklikheid 

vir beide die klient en die ouditeur soos volg: 

The reputation enjoyed by the auditor amongst users of accounts will strongly be 
influenced by their perception of his or her independance. The greater the reputation, 
the greater the users' confidence and hence the greater will the fee that the auditor 
can command. 
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AI die ander etiese beginsels, naamlik integriteit, professionele bevoegdheid en behoorlike 

sorg, vertroulikheid, professionele gedrag en tegniese standaarde, word nie op 'n besonderse 

wyse deur die kenmerke van 'n klein maatskappy geraak nie omdat dit met die ouditeur en 

nie die klient nie verband hou. Ongeag die grootte van die ouditklient, bly die ouditeur se 

verantwoordelikhede met betrekking tot hierdie etiese beginsels relatief konstant. 

'n Verdere beginsel wat deur SAOS 200 (SAIGR:1996:SAOS 200.05) gei"dentifiseer word, 

is die ouditeur se verbintenis tot die AAOS. Hiervolgens behoort 'n oudit in ooreenstemming 

met die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde onderneem te word, wat die basiese beginsels en 

noodsaaklike prosedures wat vereis word, uiteensit. Die evaluasie van die toepassing van 

die ander AAOSe op 'n klein maatskappy-omgewing word in die res van die hoofstuk 

ondersoek. 

4.2.4 Voorwaardes van 'n ouditaanstelling (SAOS 210) 

Voordat die ouditeur met sy klient oor die aanstellingsvoorwaardes ooreenkom, behoort die 

ouditeur eers te besluit of hy met die klein ouditklient geassosieer wil word. Die Chartered 

Association of Certified Accountants (ACCA)(1989:248) rig die volgende waarskuwing met 

betrekking tot die aanvaarding van 'n klein maatskappy-oudit: 

In view of the high failure rate of small businesses and the fact that there is a high 
correlation between management that lacks integrity and litigation in respect of 
professional negligence, the auditor should enquire into the reputation of the business 
and of its management. 

SAOS 210 bepaal dat die ouditeur en die klient vooraf ooreen moet kom oor die voorwaardes 

van die ouditaanstelling (SAIGR 1996:SAOS 210.02). Hierdie voorwaardes, wat kontraktuele 

verpligtinge van beide partye insluit, behoort in 'n aanstellingsbrief of op 'n ander gepaste 

wyse uiteengesit te word. In die geval van 'n klein maatskappy-aanstelling beskik die klient 

soms nie oor genoegsame kennis in verband met die ouditproses nie. 'n Aanstellingsbrief kan 

deels aangewend word om die klient oor die ouditproses op te voed, asook die ouditeur en 

die klient se verantwoordelikhede uiteen te sit. 

Die ouditeur verskaf gewoonlik ook dienste aan 'n klein maatskappy wat nie as ouditdienste 
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geklassifiseer kan word nie. Die eienaar-bestuurder van 'n klein maatskappy is soms nie eers 

daarvan bewus dat die ouditdienste ingevolge wetgewing geensins verband hou met die 

ander dienste wat deur die ouditeur gelewer word nie. 'n Aanstellingsbrief kan aangewend 

word om hierdie aspek onder die bestuur van 'n klein maatskappy se aandag te bring (IF A 

1997:.14). 

Die uitreiking van 'n aanstellingsbrief is verder by 'n klein maatskappyklient belangrik omdat 

die eienaar/bestuurder waarskynlik oningelig oor die verantwoordelikhede van die bestuur 

en die ouditeur se pligte en verantwoordelikhede in terme van wetsvereistes kan wees. 

Dit is moontlik dat die ouditeur, vanwee sy noue betrokkenheid met die eienaar/bestuur van 

'n klein maatskappy en die verhouding wat daaruit voortvloei, nalaat om 'n aanstellingsbrief 

vir so 'n klient uit te reik. Hierdie praktyk kan veral voorkom indian 'n noue verwantskap 

tussen ouditeur en klient oor die jare opgebou is. In die geval waar so 'n vertrouens

verhouding tussen die ouditeur en sy klein maatskappyklient oor jare opgebou is en waar die 

uitreiking van 'n aanstellingsbrief as ongepas beskou word, kan die uitreiking van 'n formele 

aanstellingsbrief moontlik wanpersepsies by die klient laat ontstaan. In die geval van 'n klein 

maatskappyklient waar die eienaar/bestuurder gewoonlik oor 'n beperkte kennis van 'n oudit 

beskik, kan 'n formele aanstellingsbrief die indruk skep dat die ouditeur die eienaar/ 

bestuurder van 'n klein maatskappyklient in sekere gevalle aanspreeklik kan hou vir skade 

wat deur die maatskappy gelei is. So 'n formele kontrakvoering tussen die ouditeur en die 

eienaar/bestuurder van 'n klein maatskappy kan as 'n afskrikmiddel dien, wat moontlik 

negatief op die verhouding tussen die ouditeur en die klein maatskappyklient kan inwerk. 

SAOS 210 (SAIGR 1996:SAOS 210.10) bepaal dat in die geval van 'n herhalende oudit, die 

ouditeur sal moet oorweeg of omstandighede die wysiging van die voorwaardes van die 

aanstelling genoodsaak het. In so 'n geval behoort 'n nuwe aanstellingsbrief tussen die 

ouditeur en sy klient opgestel te word om vir die veranderde voorwaardes voorsiening te 

maak. Indian daar geen rede bestaan om die klient te herinner aan die bestaande 

voorwaardes van die aanstelling nie word die uitreiking van 'n nuwe aanstellingsbrief nie 

vereis nie. Die standpunt (SAIGR 1996:SAOS 210.11) maak egter daarvoor voorsiening dat 

dit toepaslik is vir die ouditeur om in sulke omstandighede die klient se aandag op die 

oorspronklike aanstellingsbrief te vestig. lngevolge algemeen aanvaarde ouditstandaarde 

behoort die ouditeur, selfs in die geval van herhalende oudits, die uitreiking van 'n aanstel-
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lingsbrief te oorweeg of ten minste die klient bewus te maak van die oorspronklike 

aanstellingsbrief. Waar die ouditeur weens sy noue verbintenis met 'n klient, jaarliks geen 

aanstellingsbrief uitreik nie of nie die klient se aandag op 'n reeds uitgereikte aanstellingsbrief 

vestig nie, of die besonderhede wat gewoonlik in 'n aanstellingsbrief vervat word nie op 'n 

ander aanvaarbare wyse uiteensit nie, word die AAOS nie nagestreef nie. 

4.2.4.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 210 (voorwaardes van 'n oudit

aanstelling) op 'n klein maatskappy-oudit 

Die algemeen aanvaarde ouditstandaard met betrekking tot die voorwaardes van ou

ditaanstellings is in 'n klein maatskappy-omgewing behoorlik toepasbaar. Die eienskappe van 

'n klein maatskappy sal geensins hierdie toepassing be"invloed nie en in die geval van SAOS 

210 word 'n eenvormige standaard vir groat en klein maatskappye as gewens beskou. Daar 

word egter erken dat die noue verbintenis tussen die ouditeur en sy klient, die klein 

maatskappy, tot die verydeling van die standaard kan lei. 'n Ouditeur kan so nou gemoeid 

wees met 'n klein maatskappyklient dat hy op 'n meer informele vlak met die klient skakel. 

Dit kan meebring dat formele vereistes soos die uitreiking van aanstellingsbriewe of om die 

klient se aandag op 'n bestaande aanstellingsbrief te vestig, nie nagevolg word nie. Die 

ouditeur kan selfs die navolging daarvan as 'n stremmende invloed op sy bestaande 

openhartige verhouding met die klein maatskappyklient sien. 

4.2.5 Gehaltebeheer vir ouditwerk (SAOS 220) 

Die doelwit van hierdie standpunt is om Ieiding te verskaf en standaarde daar te stel met 

betrekking tot die gehaltebeheerbeleid en -prosedures van 'n ouditfirma ten opsigte van die 

ouditwerk in die algemeen en gehaltebeheerprosedures ten opsigte van die werk wat tydens 

die individuele audit aan assistente gedelegeer word (SAIGR 1996:SAOS 220.01 ). 

Waar 'n ouditfirma die gehaltebeheerbeleid en -prosedures toepas, sal dit die versekering 

bied dat aile audits in ooreenstemming met die AAOS uitgevoer word. SAOS 220 identifiseer 
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die volgende elements van 'n toereikende gehaltebeheerbeleid en -prosedures (SAIGR 

1996:SAOS 220.06): 

0 Professionele vereistes - aile personeel moet die beginsels van onafhanklikheid, 

integriteit, objektiwiteit, vertroulikheid en professionele gedrag nakom; 

0 vaardighede en bevoegdheid -aile personeel moet oar die nodige tegniese 

vaardighede en professionele bevoegdheid beskik; 

0 toewysing- ouditwerk moet toegewys word aan personeel wat oar die nodige 

tegniese opleiding en bekwaamheid beskik; 

0 delegering - voldoende Ieiding, toesighouding en hersiening van werk op aile 

vlakke moet verskaf word; 

0 konsultasie - indien nodig moet binne en buite die firma gekonsulteer word om 

toepaslike kundigheid te bekom; 

0 aanvaarding en behoud van kliente - dit moet deurgaans oorweeg word deur die 

firma se onafhanklikheid, vermoe om aan kliente diens te verskaf en deur die 

integriteit van die klient in ag te neem; en 

0 monitering/kontrolering - die voortgesette toereikendheid en operasionele doel

treffendheid van die gehaltebeheerbeleid en -prosedures moet gemonitor word. 

Die nastrewe van die elements van die gehaltebeheerbeleid en -prosedures verteenwoordig 

die handhawing van 'n professionele ouditpraktyk wat tot hoe gehalte ouditdienste sal lei. 

Gloeck (1993:87) het tydens sy ondersoek na die verwagtingsgaping in Suid-Afrika tot die 

gevolgtrekking gekom dat die gebruikers van ouditdienste verwag dat die dienste van 'n hoe 

gehalte moet wees. lndien hierdie gebruikers van mening is dat daar nie goeie werk gelewer 

word nie, sal dit bydra om die verwagtingsgaping te vergroot. Dit moet oak in ag geneem 

word dat die klient die ouditeur vir die ouditdienste vergoed en gevolglik die reg tot 

kwaliteitdienste verkry. Hierdie verwagting en reg van die gebruiker van ouditdienste verskil 

nie in die geval van 'n groat of klein maatskappy nie en gevolglik is die doelwitte van die 

gehaltebeheer vir ouditwerk oak op 'n klein maatskappy-omgewing van toepassing. 

Die standpunt (SAIGR 1996:SAOS 220.08) maak daarvoor voorsiening dat die ouditeur 

daardie gehaltebeheerprosedures moet toepas wat op die individuele audit van toepassing 

is. In die geval van 'n klein maatskappy-oudit sal die ouditeur byvoorbeeld 'n beperkte aantal 
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ouditpersoneel toewys wat slegs oor die vaardighede en tegniese opleiding beskik om 'n 

eenvoudige rekeningkundige stelsel te kan audit. Raibom (1982:21) huldig egter die mening 

dat personeel wat vir die audit van 'n klein entiteit toegewys is oor genoegsame ondervinding 

moet beskik. Sodanige personeellede behoort tydens die audit van 'n klein entiteit, wat 

normaalweg 'n informele rekeningkundige stelsel en swak interne beheerstelsel het, bedag 

te wees op die moontlikheid dat transaksies onaangeteken is. Personeellede met toereikende 

ondervinding behoort die volledigheid van aangetekende transaksies te kan vasstel wat 

noodwendig die redelikheid van die finansiele state sal be"invloed. Rolleri (1985: 152) stem 

saam en voer ook aan dat hoofsaaklik personeel met ondervinding aan klein audits toegewys 

moet word omdat die ouditspoor van transaksies nie altyd duidelik is nie en ordelike 

grootboeke nie in aile gevalle bygehou word nie. 

Indian 'n enkele personeellid toegewys word, sal die praktisyn die werk aan die persoon 

delegeer, self Ieiding verskaf, toesig hou en die werk hersien. Die resultate van die 

praktykoorsigte wat in 1995 uitgevoer is, het aangetoon dat ouditwerk deur assistente dikwels 

nie onder behoorlike toesig geskied het nie en dat die werk ook nie behoorlik nagesien is nie 

(SAIGR 1995:Nr1.03). Alhoewel die resultate van die praktykoorsigte nie tot klein audits 

beperk is nie, is die resultaat nogtans op 'n klein audit van toepassing want geen rede kan 

aangevoer word om die teendeel te bewys nie. Raiborn (1982:21) beweer voorts dat die 

voorkoms van beperkte vlakke van toesighouding die vraag na personeellede met toepaslike 

ondervinding verder beklemtoon. 

In sekere gevalle kan die ouditvennoot self die ouditwerk van 'n klein maatskappy uitvoer. 

Alhoewel die ouditwerk in sodanige omstandighede nie toegewys word nie, behoort die audit 

steeds ooreenkomstig AAOS te geskied. Die aanwending van 'n ouditafhandelingsvraelys 

kan as 'n bruikbare werktuig aangewend word ten einde te verseker dat AAOS nagestreef 

is. Die beoordeling van aangeleenthede waar 'n mate van oordeel geverg word, kan moontlik 

problematies voorkom. Die Auditing Practices Board UK (1997:27) het in praktyknota 13 

aangevoer dat 'n ouditeur eers na 'n tydsverloop, die hersiening van die ouditleer moet 

uitvoer, indian dieselfde ouditeur die ouditwerk verrig het. Dit sal 'n mate van objektiwiteit 

verseker. 

'n Verdere moontlikheid wat die ouditeur van 'n klein maatskappy kan oorweeg om dienste 

van 'n hoe kwaliteit vir sy klient te verseker, is om senior personeellede op die audits op ge-
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reelde basis te roteer. Dit sal voorkom dat 'n ouditassistent in so 'n mate met die klein 

maatskappyklient gemoeid is dat dit sy objektiwiteit sal skaad. Alhoewel die ouditvennoot nog 

steeds 'n baie noue verbintenis met die klein maatskappyklient kan handhaaf, sal die werk 

wat op grondvlak deur die assistente uitgevoer word, objektief en onafhanklik geskied. Dit 

kan die ouditeur se persepsies en sienings oar die klein maatskappy-oudit ten goede 

be"invloed. lndien 'n ouditassistent dit byvoorbeeld skriftelik onder die aandag van die 

ouditvennoot bring dat die eienaar/bestuurder van 'n klein maatskappy sekere bates van die 

maatskappy tot sy eie voordeel ten koste van die maatskappy aanwend, sal die ouditeur 

weer eens met die toedrag van sake gekonfronteer word. Waar die ouditeur moontlik alreeds 

van die wanaanwending van die klein maatskappy se bates bewus was, sal die ouditeur dit 

weer tydens die hantering van ouditnavrae in oorweging moet neem. 

4.2.5.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SACS 220 (gehaltebeheer vir ouditwerk) 

op 'n klein maatskappy-oudit 

Ongeag die feit dat aile gehaltebeheerprosedures nie op dieselfde wyse by die audit van 'n 

klein maatskappy as by die audit van groat maatskappye uitgevoer word nie, bly die stand

punt steeds toepaslik. Die klein maatskappyklient het dieselfde reg op ouditdienste van 'n hoe 

gehalte as 'n groat maatskappyklient en gevolglik behoort die ouditeur te aile tye sy ouditwerk 

ooreenkomstig SAOS 200 uit te voer. 

4.2.6 Dokumentasie (SACS 230) 

Die ouditeur behoort belangrike aangeleenthede te dokumenteer vir die voorsiening van 

ouditbewyse wat die ouditmening staaf en hy behoort bewyse te verskaf dat die audit 

ingevolge algemeen aanvaarde ouditstandaarde uitgevoer is (SAIGR 1996:SAOS 230.02). 

Dit geskied by wyse van die opstel van werkspapiere in die vorm van gegewens op papier, 

film, elektroniese media of ander media. 

Een van die mees algemene klagtes van ouditeure van klein maatskappye, is dat die 

dokumentering van hulle ouditwerk volgens die ouditstandaarde meer tyd in beslag neem as 

die uitvoering van die ouditwerk self (Trites 1994:63). Onderliggend aan die beswaar is die 
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persepsie van die ouditeure van klein maatskappye dat sekere onnodige dokumentasie by 

die uitvoering van 'n oudit vereis word. Met die hedendaagse tydsdruk en fooie kan 'n 

ouditeur dit nie meer bekostig om tyd aan onnodige dokumentasie te bestee nie. Die 

uitdaging word gevolglik aan die ouditeur van 'n klein entiteit gerig om dit wat nodig is te 

dokumenteer, sender om oorboord te gaan. Die praktykoorsigte wat in 1995 in Suid-Afrika 

uitgevoer is, het bevestig dat ouditeure in gebreke bly om werkspapiere voor te berei by 

aanstellings waar hulle ook die finansiele state opstel (SAIGR 1996:Nr2.03). Soos in hoofstuk 

3 aangedui, kom die praktyk waarvolgens die ouditeur van 'n klein maatskappy ook daardie 

maatskappy se finansiele state opstel veral voor by klein maatskappykliente. Hierdie tendens, 

waarvolgens onvoldoende werkspapiere tydens die uitvoering van 'n oudit bygehou word, is 

na afloop van die 1997-praktykoorsigte bevestig (SAIGR 1997:Nr3.03). 

SAOS 230.07 (SAIGR 1996) bepaal dat die omvang van die werkspapiere op die ouditeur 

se oordeel berus. Die maatstaf wat hier voorgehou word, is dat die omvang van die 

werkspapiere van so 'n aard moet wees om aan 'n ander ouditeur sender vorige ervaring met 

betrekking tot die oudit 'n begrip omtrent die oudit te verskaf. Dit sluit die ouditwerk wat 

gedoen is in en die grondslag waarop beginselbesluite geneem is, maar nie gedetailleerde 

aspekte van die oudit nie. 

Die formaat en inhoud van werkspapiere sal van oudit tot oudit verskil en gevolglik is dit 

logies dat die werkspapiere van 'n klein maatskappy-oudit van sy groot eweknie sal verskil. 

Die aard van die aanstelling en die formaat en inhoud van die ouditeur se verslag sal in beide 

die gevalle van 'n groot en klein statutere oudit, dieselfde wees. Met betrekking tot die twee 

bogenoemde faktore behoort die inhoud en formaat van die werkspapiere wat by 'n klein 

maatskappy-oudit opgestel word, met die van 'n groot maatskappy-oudit ooreen te stem. Die 

International Federation of Accountants (IF A) (1997: 22) voer aan dat 'n klein maatskappy 

se werkspapiere die volgende aangeleenthede moet insluit: 

0 Ouditbeplanning; 

0 aard, omvang en tydsberekening van ouditprosedures; 

0 resultate van ouditprosedures; en 

0 gevolgtrekkings vanuit die ouditbewyse. 

In hoofstuk 3 word aangetoon dat 'n klein maatskappy se rekeningkundige stelsel gewoonlik 
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eenvoudig is omdat so 'n onderneming gewoonlik in 'n enkele produkreeks handeldryf. Dit 

verseker 'n ongekompliseerde besigheid. Die tekortkominge van 'n klein maatskappy se 

interne beheerstelsel word ook in hoofstuk 3 behandel. Daar word aangedui dat die ouditeur 

gewoonlik nie op die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy kan staatmaak nie omdat 

daar nie 'n genoegsame verdeling van pligte bestaan nie en ook omdat die eienaar/ 

bestuurder sy dominasie kan aanwend om die interne beheermaatreels te omseil. Hierdie 

eienskappe van 'n klein maatskappy be"invloed die ouditbenadering wat die ouditeur sal volg, 

soos om byvoorbeeld uitgebreide stawingsprosedures uit te voer en beperkte of selfs geen 

vertroue op die interne beheerstelsel te plaas nie. Die afwesigheid van ingewikkelde 

rekeningkundige en interne beheerstelsels sal die behoefte na Ieiding, toesig en nasiening 

van ouditwerk wat gedoen is, ook laat taan. Die audit sal deur 'n beperkte aantal 

personeellede, wie se kennisvlak en ondervinding moontlik ook beperk is, uitgevoer kan 

word. Die bogemelde eienskappe van 'n klein maatskappy en die uitwerking daarvan op die 

ouditeur se ouditbenadering, sal meebring dat die inhoud en formaat van die werkspapiere 

in die geval van so 'n audit drasties verskil van die werkspapiere wat by 'n meer omvangryke 

audit opgestel word. 

'n Maklike uitweg vir die ouditeur om te volg, is om gebruik te maak van standaard 

ouditwerkspapiere soos byvoorbeeld die aanwending van 'n standaard kontrolelys by die 

beplanning van 'n audit. Sodoende sal die ouditeur verseker dat aile wesenlike 

aangeleenthede bespreek word. Trites (1994:64) is egter van mening dat standaard 

ouditwerkspapiere nie dieselfde nut vir die ouditeur van 'n klein maatskappy inhou nie, omdat 

dit gewoonlik baie omvangryke inligting bevat wat nie altyd op 'n klein maatskappy van 

toepassing is nie. Die aanwending van standaard ouditwerkspapierrekenaarpakkette kan 

moontlik verligting bied omdat ouditwerkspapiere gewoonlik deur die ouditeur na die be

hoeftes van sy ouditklient aangesuiwer kan word. Dit is dus moontlik om met behulp van 

rekenaarpakkette, werkspapiere vir 'n klein ouditklient te skep wat uitsluitlik op daardie klein 

ouditklient se behoeftes gerig is. 

lngevolge SAOS 230.13 (SAIGR 1996) behoort die werkspapiere aan die ouditeur. Alhoewel 

gedeeltes daarvan of uittreksels daaruit deur die ouditeur aan die entiteit beskikbaar gestel 

kan word, vervang dit nie die rekeningkundige rekords van die entiteit nie. Weens die noue 

verbintenis wat daar tussen die ouditeur en sy klient in die geval van 'n klein maatskappy

oudit bestaan, is die moontlikheid daar dat die ouditeur ook die rekeningkundige rekords van 
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die entiteit kan byhou. Die ouditeur behoort bedag daarop te wees om die rekeningkundige 

rekords wat deur sy firma bygehou word nie as voldoende werkspapiere vir die audit van 'n 

klein maatskappy te beskou nie. 'n Ouditeur wat die audit van 'n klein maatskappy oor jare 

uitvoer en weens sy betrokkenheid met die klient op 'n gereelde basis kontak hou, mag die 

opstel van werkspapiere as 'n vermorsing van tyd beskou wat ouditgelde onnodig sal laat 

styg. In so 'n geval is die ouditeur van mening dat sy agtergrondkennis van die audit 

voldoende is om hom in staat te stel om risiko's betyds te identifiseer en die gepaardgaande 

ouditwerk sander die opstel van werkspapiere af te handel. lngevolge die standpunt word die 

opstel van werkspapiere in aile gevalle vereis en indien die praktyk nie nagekom word nie, 

volg die ouditeur nie die AAOS na nie. Dit is veral belangrik dat die ouditeur behoorlike 

werkspapiere sal opstel vir daardie ouditdoelwitte wat nie tydens die vaslegging van 'n 

transaksie aangespreek word nie. In die geval waar die ouditeur byvoorbeeld die 

rekeningkundige rekords byhou en die krediteure van 'n klein maatskappy op jaareinde vanaf 

die oorspronklike fakture aanteken, is die bestaan van 'n betrokke krediteur wei bevestig deur 

die teboekstelling van die betrokke transaksie, maar die ouditdoelwit oor volledigheid van 

krediteure is nie bereik nie. Net so behoort die ouditeur sorg te dra om nie sy werkspapiere 

as die rekeningkundige rekords van die klein maatskappy aan te wend nie en die 

eiendomsreg daarvan aan sy klient oor te lewer nie want dit sal ook op 'n afwyking van die 

AAOS neerkom. 

Trites (1994:16) motiveer 'n verdere beweegrede vir die opstel van behoorlike werkspapiere 

by die uitvoering van 'n klein maatskappy-oudit soos volg: 

With most small audit clients, the auditor ... becomes very much orientated to the goals 
and objectives of the owner/manager. This orientation could impair the auditor's 
objective state of mind and a review of the previous year's working papers provides 
an opportunity to regain audit perspective on the actvities of the business. 

4.2.6.1 Evaluasie van die toepaslikheid SAOS 230 (dokumentasie) op 'n klein maat

skappy-oudit 

Alhoewel die inhoud en die formaat van die werkspapiere van 'n klein maatskappy nie 

dieselfde as in die geval van 'n groat maatskappy sal wees nie, word die toepaslikheid van 

SAOS 230 in 'n klein maatskappy-oudit nie betwyfel nie. lndien die ouditeur die rekening-
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kundige rekords van die klein maatskappyklient byhou, kan dit tot die verydeling van die 

standaard lei. In so 'n geval kan 'n ouditeur moontlik die opstelling van werkspapiere as 'n 

vermorsing van tyd beskou omdat hy die rekeningkundige rekords as werkspapiere aanwend. 

Aan die ander kant kan die ouditeur sy werkspapiere aan die klein maatskappyklient 

beskikbaar stel om as rekeningkundige rekords te dien en gevolglik sy eiendomsreg daarop 

opse. Selfs in die geval waar die ouditeur nie die rekeningkundige rekords van die klein 

ouditklient byhou nie kan daar steeds 'n noue verbintenis tussen die ouditeur en sy klient 

bestaan. Dit sal daartoe lei dat die ouditeur se kennis omtrent die besigheid uitgebreid is, wat 

die opstelling van uitgebreide werkspapiere as 'n vermorsing van tyd kan laat voorkom. 

Alhoewel die betrokke ouditstandaard dus toegepas kan word op 'n klein maatskappy-oudit, 

word die gepasdheid daarvan in so 'n ouditomgewing betwyfel. 

4.2.7 Bedrog en foute (SAOS 240) 

Die ouditeur behoort alreeds tydens die beplanning van sy oudit en tydens die uitvoering van 

sy ouditprosedures op die risiko van wesenlike wanvoorstelling van die finansiele state bedag 

te wees (SAIGR 1997:SAOS 240.02). Finansiele state kan onder andere wesenlik deur 

bedrog en foute wanvoorgestel word. Die ouditeur dra nie die verantwoordelikheid om bedrog 

en foute te voorkom nie. Dit berus by die bestuur (SAIGR 1997:SAOS 240.07 & .08). Die 

uitvoering van 'n oudit kan wei as 'n afskrikmiddel vir bedrog en foute dien. Die moontlikheid 

bestaan dat die ouditeur se ouditprosedures tot die ontdekking van bedrog en foute sal lei 

en die gepaardgaande verdere ondersoeke sal 'n werknemer ontmoedig om homself aan die 

praktyk skuldig te maak. 

By die beplanning van die oudit behoort die ouditeur die moontlike voorkoms van bedrog en 

foute te bepaal. Die ouditeur sal gewoonlik in die verband navrae aan die bestuur rig. In die 

geval van 'n klein maatskappy-oudit is die ouditeur baie nouer gemoeid met sy klient en 

beskik hy meermale oor 'n beter agtergrondkennis oor die klein entiteit se besigheid. 

Sodoende sal die ouditeur die moontlikheid van bedrog en foute moeiteloos kan bepaal. 

Die standpunt verwys na die volgende omstandighede wat die voorkoms van bedrog en foute 

kan verhoog (SAIGR 1997:SAOS 240.10): 
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(a) Die twyfelagtige integriteit of bevoegdheid van die bestuur 

'n Klein maatskappy beskik gewoonlik oor 'n besturende direkteur wat baie by die daaglikse 

bestuur van die onderneming betrokke is en wat oak oor 'n finansiele belang in die 

onderneming beskik. Dit lei daartoe dat so 'n besturende direkteur by aile besluitneming 

betrokke is. Dit is oak kenmerkend van 'n klein maatskappy om oor geen oorsigtelike 

besluitnemingsliggaam te beskik nie (IFA 1997:.25). Gevolglik kan die besturende direkteur 

van 'n klein entiteit in sodanige omstandighede as dominerend beskou word. Indian so 'n 

persoon se integriteit of sy bevoegdheid kommerwekkend is, sal dit noodwendig die risiko 

van bedrog en foute verhoog. Die moontlikheid bestaan dat so 'n eienaar/bestuurder sal poog 

om die belastingaanspreeklikheid te verminder deur inkomste laer aan te toon, of laste en 

voorwaardelike verpligtinge te verhoog of om die besigheidsfondse vir eie gebruik aan te 

wend. 

Aan die ander kant kan 'n dominerende besturende direkteur van 'n klein entiteit oar 

onbesproke integriteit beskik en bevoeg in die uitvoering van sy pligte wees. Dit kan juis tot 

'n beperking in die voorkoms van bedrog en foute lei. 'n Veralgemening blyk dus onvanpas, 

maar die ouditeur van 'n klein maatskappy behoort die integriteit en bevoegdheid van die 

bestuur sander inspanning redelik akkuraat te kan beoordeel. Die ouditeur se noue 

samewerking met die klein maatskappyklient sal hom daartoe in staat stel. 

Indian die bestuur van 'n klein entiteit aanhoudend versuim om swakhede in die interne 

beheerstelsel reg te stel as dit wei prakties moontlik is, kan die optrede van die bestuur 

toegeskryf word aan onder andere 'n tekort aan die integriteit en bevoegdheid van die 

bestuur. Die ouditeur kan nie sander meer aanvaar dat die bestuur van 'n klein entiteit 

integriteitloos handel nie, want die bestuur kan onder die wanindruk verkeer dat die 

toesighoudende kontroles wat deur die bestuur self uitgevoer word as voldoende 

kompenserende maatreels vir ander interne beheerswakhede dien. Daar kan moontlik oak 

'n kultuur van traagheid in die onderneming bestaan wat meebring dat bestuur bloat die 

moeite ontsien om behoorlike interne beheermaatreels daar te stel. Erkenning word verleen 

aan die feit dat die implementering van interne beheermaatreels by 'n klein entiteit nie in aile 

gevalle prakties moontlik is nie, soos byvoorbeeld die skepping van 'n interne ouditafdeling 

of die daarstelling van uitgebreide verdeling van pligte. Tog behoort die bestuur van 'n klein 

entiteit hulle verbintenis, saver prakties moontlik, aan interne beheer te onderwerp. 
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Robertson (1986:52) rig juis die waarskuwing dat as die ouditeur die audit uitvoer met 'n 

verwagting dat foute sal voorkom weens 'n swak interne beheerstelsel, vorm dit 'n foutiewe 

vertrekpunt vir 'n konvensionele audit. 

'n Verdere aanduiding van die bestuur se onbevoegdheid by 'n klein entiteit is die 

ondoeltreffendheid van die rekeningkundige personeel. Die bestuur van 'n klein onderneming 

beskik soms nie oor genoegsame kennis om goed opgeleide en tegnies vaardige 

rekeningkundige personeel aan te stel nie. Daar moet egter in gedagte gehou word dat 'n 

klein besigheid nie oor die kapasiteit of winsgewendheid beskik om hoe bokostes te dra nie. 

Juis daarom beskik 'n rekeningkundige personeelafdeling van 'n klein entiteit gewoonlik nie 

oor genoegsame personeel om 'n doeltreffende verdeling van pligte te verseker nie. Die 

bestuur van 'n klein entiteit is soms ook huiwerig om verdere kostes aan te gaan om 

bekwame en toereikende personeellede aan te stel. Die tekortkoming sal die risiko dat 

wanvoorstelling in die finansiele state kan voorkom, vergroot. 

(b) Die onderneming verkeer onder ongewone druk 

SAOS 240 (SAIGR 1997:SAOS 240.Aanhangsel 1) verwys in besonder na ongewone druk 

waaronder 'n onderneming kan verkeer wanneer die onderneming se voortbestaan bedreig 

word, of indien dit likwiditeitsprobleme ondervind. Dit is kenmerkend van 'n klein entiteit om 

slegs van 'n paar produkte of klante afhanklik te wees. Hierdie tendens verseker dat so 'n 

klein maatskappy onder ongewone druk kan verkeer omdat die onderneming nie as 'n 

lopende saak sal bly voortbestaan indien sy produk nie meer bemarkbaar is nie of indien die 

onderneming sy markaandeel verbeur. 

'n Verdere faktor by 'n klein entiteit wat sal meebring dat die onderneming onder ongewone 

druk verkeer is, die ineenstorting van die onderneming se rekeningkundige of interne 

beheerstelsel. Lynas en Dorrian (1987:13) huldig die mening dat die afwesigheid van 'n 

behoorlike interne beheerstelsel daartoe kan bydra dat 'n klein onderneming misluk. 'n Klein 

entiteit is baie meer kwesbaar in die verband omdat dit gewoonlik oor 'n beperkte aantal 

personeellede beskik. lndien 'n sleutelpersoneellid nie meer beskikbaar is nie, kan dit dan 

'n ineenstorting meebring. Die ontoereikendheid van 'n klein maatskappy se interne 

beheerstelsel sal verder daartoe lei dat dit die risiko van bedrog en foute sal verhoog. 
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(c) Ongewone transaksies 

SAOS 240 (SAIGR 1997:SAOS 240.Aanhangsel 1) verwys na die volgende transaksies as 

ongewone transaksies wat op die voorkoms van bedrog en foute kan dui: 

0 lngewikkelde transaksies of rekeningkundige hantering soos byvoorbeeld die 

hantering van buitelandse wisselkoerse; 

0 transaksies met verwante partye; en 

0 betalings ten opsigte van dienste gelewer, wat buite verhouding met die werklike 

dienste gelewer voorkom, byvoorbeeld betalings aan konsultante. 

Die risiko van die voorkoms van bedrog en foute ten opsigte van ingewikkelde transaksies 

kan in die geval van 'n klein maatskappy groter wees, omdat die rekeningkundige personeel 

van 'n klein entiteit gewoonlik nie oor genoegsame kennis beskik om ongewone transaksies 

korrek te hanteer nie. 

(d) Probleme om genoegsame, toepaslike ouditbewyse te bekom 

lndien 'n klein maatskappy nie oor 'n behoorlike rekeningkundige stelsel beskik nie, kan dit 

daartoe lei dat onvoldoende dokumentasie ten opsigte van 'n transaksie bestaan. Die 

aankoop van 'n bate sal byvoorbeeld nie deur behoorlike magtigingsvorms ondersteun word 

nie. Die volledigheid van inkomste kan ook bevraagteken word indien voldoende rekords nie 

van transaksies bygehou word nie. Daar word in hoofstuk 3 (sien 3.5) na die tendens verwys, 

waar aangevoer word dat indien die leemtes van die rekeningkundige stelsel van 'n klein 

entiteit buitengewone afmetings aanneem, dit sal meebring dat die klein entiteit nie aan 'n 

oudit onderwerp sal kan word nie. 

4.2.7.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 240 (bedrog en foute) op 'n klein 

maatskappy-oudit 

SAOS 240 kan op klein maatskappye toegepas word. Die volgende omstandighede of ge-
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beurtenisse in 'n klein entiteit kan die risiko van bedrog en foute by sodanige entiteite 

verhoog: 

0 Die eienaar/bestuurder het die motivering asook geleentheid om die finansiele 

state te verdraai; 

0 geen onderskeid word tussen die eienaar/bestuurder se persoonlike transaksies 

en die besigheid se transaksies gemaak nie; 

0 die eienaar/bestuurder se lewensstyl is buite verhouding met sy vergoeding; 

0 die eienaar/bestuurder of sleutelpersoneel het vir 'n afsienbare tyd geen verlof 

geneem nie; 

0 professionele adviseurs word gereeld vervang; 

0 die aanvangsdatum van die audit is telkemale uitgestel; 

0 onvoldoende rekeningkundige rekords word bygehou; 

0 'n beperkte skeiding van pligte kom voor; 

0 die ouditeur is onder druk om die rekordhouding en audit binne 'n beperkte tyd 

af te handel sander dat aanvaarbare verduidelikings verskaf word; 

0 beperkings word op die omvang van die audit geplaas; 

0 kontant word uit die besigheid geneem sander dat dit behoorlik gedokumenteer 

word; 

0 baie verskille kom voor tussen die rekeningkundige rekords en derde par

tybevestigings; 

0 ongewone transaksies op jaareinde wat die wins van die maatskappy wesenlik 

kan beTnvloed; 

0 ongewone verwante partye-transaksies; en 

0 buitengewone betalings aan agente en konsultante. 

4.2.8 Oorweging van wetgewing en reels in die oudit van finansiele state (SAOS 250) 

Die ouditeur sal gedurende sy hele ouditproses die moontlikheid in aanmerking moet neem 

dat wette en regulasies nie nagevolg word nie (SAIGR 1997:SAOS 250.02). Die meeste klein 

maatskappye het ongekompliseerde aktiwiteite en die regulasies en wetgewing wat 

nagestreef moet word, is eenvoudig in vergelyking met groat entiteite. Die ouditeur dra nie 

die verantwoordelikheid om te verseker dat wette en regulasies nagevolg word nie. Dit berus 
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by die bestuur, maar net soos in die geval van bedrog en foute kan 'n oudit as 'n 

afskrikmiddel dien by die nie-navolging van wette en regulasies. 

Die ouditeur sal sy agtergrondkennis oor die besigheid aanwend om 'n begrip te vorm oor die 

wetlike en regulerende raamwerk waarbinne die entiteit sy besigheid bedryf (SAIGR 

1997:SAOS 250.15). 'n Ander bron van kennis waaruit die ouditeur kan put om die wetlike 

en regulerende raamwerk van sy klient vas te stel, is byvoorbeeld deur navrae aan die 

bestuur en senior personeellede te rig. In die geval van 'n klein maatskappy-oudit kan die 

ouditeur in 'n baie gunstige posisie verkeer om die inligting te bekom omdat die ouditeur 'n 

nouer verbintenis met sy klient handhaaf. Die ouditeur kan byvoorbeeld self namens die klein 

maatskappyklient vir die betrokke handelslisensie aansoek doen om die tipe besigheid te 

bedryf. Die ouditeur se kennis in verband met die nakoming van wette en regulasies sal in 

so 'n geval selfs die bestuur se kennisvlak oortref. 

By die uitvoering van die ouditeur se stawingstoetse, sal die ouditeur sy ouditprosedures 

daarop rig om te bevestig dat aile wetsvereistes en vereistes met betrekking tot regulasies 

wei nagekom is (SAIGR 1997:SAOS 250.18 &.19). Die ouditeur sal byvoorbeeld navrae aan 

die bestuur rig omtrent die nakoming van die vereistes en ook korrespondensie met 

regulerende owerhede ondersoek om te bevestig dat die klein maatskappy ooreenkomstig 

die vereistes opgetree het. In geval van die oudit van 'n klein maatskappy kan die ouditeur 

oor meer agtergrondkennis beskik met betrekking tot die nakoming van wette en regulasies. 

Dit kan tot voordeel van die ouditeur wees by die antwerp en uitvoering van die 

stawingsprosedures. 

lndien die ouditeur tydens die uitvoering van sy stawingsprosedures tot die beset kom dat 

sekere wette of regulasies deur sy klient verontagsaam is, sal die ouditeur die gevolge 

daarvan op die redelike aanbieding van die finansiele state moet beoordeel. Die ouditeur se 

verdere optredes, soos byvoorbeeld die kwalifisering van sy ouditmening hou geen verband 

met die eienskappe van 'n klein entiteit nie en gevolglik word geen verdere oorwegings 

daaraan geskenk nie. 
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4.2.8.1 Evaluasie van SAOS 250 (oorweging van wetgewing en reels in die oudit van 

finansiele state) op 'n klein maatskappy-oudit 

Die optredes van die ouditeur sal nie verskil in geval van die audit van 'n klein of groat entiteit 

nie en gevolglik is SAOS 250 ewe toepaslik op 'n klein maatskappy as in die geval van 'n 

groat entiteit. 

4.2.9 Beplanning (SAOS 300) 

Algemeen aanvaarde ouditstandaarde vereis dat die ouditeur sy ouditwerk sal beplan ten 

einde te verseker dat die audit effektief uitgevoer word (SAIGR 1996: SAOS 300. 02). Trites 

(1994:15) motiveer die beplanning van 'n audit soos volg: "As with all audits these days, time 

and fee pressures, together with the client expectations, increase the incentive to do the work 

efficiently". 

Tydens die beplanningsfase van 'n audit ontwikkel die ouditeur 'n algemene strategie en 

gedetailleerde benadering om vir die verwagte aard, omvang en tydsberekening van die audit 

voorsiening te maak (SAIGR 1996:SAOS 300.03). lndien 'n audit behoorlik beplan word, 

word die volgende verseker: 

0 Belangrike aspekte en risiko-areas van die audit word vroegtydig ge·identifiseer 

sodat genoegsame tyd daaraan gewy kan word; 

0 potensiele probleemareas wat die hulp van kundiges verlang word betyds 

ge·identifiseer; 

0 die werk word betyds afgehandel; 

0 ouditwerk word behoorlik aan assistente toegewys; en 

0 koordinering tussen ander ouditeure en spesialiste word vergemaklik. 

Alhoewel die audit van 'n klein maatskappy, weens die aard van so 'n maatskappy, 

eenvoudig voorkom, is die bogenoemde voordele van behoorlike beplanning steeds van 

krag. SAOS 300 (SAIGR 1996:SAOS 300.05) maak egter voorsiening daarvoor dat die 

omvang van die beplanning van die grootte van die entiteit, die kompleksiteit van die audit 

en die ouditeur se kennis en ondervinding van die besigheid sal afhang. Hieruit volg dit logies 
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dat in die geval van 'n klein maatskappy, waar die rekeningkundige en interne beheerstelsels 

eenvoudig is en slegs enkele personeellede aan die oudit toegewys is, die 

beplanningsdokument redelik ongekompliseerd sal wees wat nie veel tyd in beslag sal neem 

om op te stel nie. Woolf (1994:84) is van mening dat die verwysing na 'n klein maatskappy 

en sy beplanningsbehoeftes in te min besonderhede weergegee word: 

What constitute adequate planning ... of audit work at the two ends of the spectrum is 
as polarised as the dimensions and complexity of their respective clients. Yet this 
crucial distinction is barely acknowledged in the standards. 

Raiborn ( 1982:21) wys daarop dat die ouditeur van 'n klein entiteit nie enige bystand van die 

klient kan verwag in die opstelling van die beplanningsdokumentasie nie soos byvoorbeeld 

waar 'n groot maatskappyklient die ouditeur van stelselbeskrywings, risiko-ontledings en 

organogramme voorsien. 

Beplanning is 'n noodsaaklike stap in die ouditproses en behoort gevolglik behoorlik 

gedokumenteer te word. Die moontlikheid bestaan wei dat die ouditeur, weens sy noue 

betrokkenheid by die klein maatskappyklient oor uitgebreide kennis van die besigheid beskik. 

Dit kan die ouditeur aanspoor om geen formele beplanning vir 'n oudit uit te voer nie. Woolf 

(1994:85) bevraagteken die tendens soos volg: 

Many small company auditors regard this requirement as a pain: the accumulated 
experience of a dozen or more past audits serves as their plan for the current year's 
audit; and how is one expected to record this? 

Die onderliggende denkwyse van bogenoemde uitlating is twyfelagtig. Dit word gebaseer op 

die veronderstelling dat die status quo bloot in die toekoms gehandhaaf sal word. So 'n 

benadering kan ook teen die optimale benutting van hulpbronne werk. Indian die omvang van 

stawingstoetse in die verlede te uitgebreid was, sal die praktyk sonder behoorlike beplanning 

voortgesit word. 

lngevolge AAOS (SAIGR 1996:SAOS 300.08) behoort die ouditeur 'n oorkoepelende 

ouditplan te ontwikkel en te dokumenteer. Die oorkoepelende ouditplan moet die beoogde 

omvang en verloop van die oudit aandui. Die vereiste vir 'n oorkoepelende ouditplan word 

neergele deur SAOS 300, maar die praktisyn behou die reg om dit aan te pas na gelang van 
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praktiese oorwegings. 'n Oorkoepelende ouditplan van die audit van 'n groat entiteit sal meer 

ingewikkeld as die van 'n klein entiteit wees, omdat daar meer aspekte is wat tydens 'n audit 

van 'n groat entiteit behandel moet word. Die kompleksiteit van 'n groat entiteit se besigheid 

sal noodwendig die omvang en inhoud van 'n oorkoepelende ouditplan be"invloed soos 

byvoorbeeld waar 'n spesialis se kundigheid benodig word om die leemtes in 'n ingewikkelde 

rekenaarnetwerk te identifiseer, of waar die entiteit 'n verskeidenheid van uiteenlopende 

besighede bedryf en waar die struktuur van die entiteit van 'n te ingewikkelde aard is om vir 

buitelandse takke en filiale voorsiening te maak. Die genoemde aspekte sal die ouditeur se 

ouditmetodologie be"invloed. Die ouditeur sal sy audit op so 'n wyse moet uitvoer om na die 

afhandeling daarvan 'n mening oor die redelikheid van die finansiele state te kan uitspreek. 

In die geval van 'n entiteit met 'n kompleksa tipe besigheid, rekeningkundige en interne 

beheerstelsel behoort die ouditeur se ouditprosedures vir die ingewikkeldheid voorsiening te 

maak en sal die ouditprosedures nie so voor die hand liggend as in die geval van 'n klein 

maatskappy-oudit wees nie. Die beplanning van sodanige ouditwerk sal gevolglik ook meer 

gekompliseerd wees by die audit van 'n klein entiteit. 

'n Praktiese wenk wat deur die International Federation of Accountants (IFA) (1997:.33) 

voorgestel word, is om alreeds met die daaropvolgende jaar se ouditbeplanning te begin by 

die afhandeling van die huidige jaar se audit: 

A brief file note prepared at this time, based on a review of the working papers and 
highlighting issues identified in the audit just completed that will have some bearing 
on the next year, can be particularly helpful. This file note ... could then be the initial 
basis for planning in the next audit. 

lngevolge paragraaf tien van SAOS 300 behoort die ouditeur ouditprogramme te ontwikkel 

en te dokumenteer wat vir die aard, omvang en tydsberekening van die beplande 

ouditprosedures voorsiening maak (SAIGR 1996:SAOS 300.1 0). So 'n ouditprogram verskaf 

'n lys van instruksies wat deur 'n assistant gevolg behoort te word by die uitvoering van die 

ouditwerk. Dit verseker 'n mate van beheer oor die ouditwerk wat uitgevoer word en verseker 

ook dat die ouditwerk behoorlik gedokumenteer word. 

Die gevaar bestaan dat indian die ouditeur ook met die opstel van die rekeningkundige 

rekords van die klein entiteit gemoeid is, dat hy nie sy audit volgens 'n behoorlik opgestelde 

en gedokumenteerde ouditprogram sal uitvoer nie. Sodanige ouditeur mag van die veronder-
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stelling uitgaan dat hy alreeds al die brondokumentasie besigtig het om die rekords op te stel 

en dat die ouditwerk gevolglik ook afgehandel is by die voltooiing van die vaslegging van die 

transaksies. Dit sal op 'n verwerping van die AAOS dui. Die enigste voordeel wat hierdie 

omstandighede met betrekking tot die bogenoemde aspekte vir die opstel en dokumentering 

van 'n ouditprogram inhou, is dat die brondokumentasie tot die ouditeur se beskikking sal 

wees indien hy die rekeningkundige rekords byhou. Dit sal die opstel en dokumentering van 

'n ouditprogram vergemaklik. 

4.2.9.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 300 (beplanning) op 'n klein maat

skappy-oudit 

Alhoewel die praktykoorsigte wat in 1995 in Suid-Afrika gedoen is (SAIGR 1995:NR1.04) 

daarop gewys het dat audits swak beplan is en beplanningsdokumentasie oor die algemeen 

ontoereikend is, bly die ouditeur ingevolge die standpunt steeds verplig om 'n ouditprogram 

op te stel en dit te dokumenteer om die beoogde ouditprosedures aan te dui. 'n Klein 

maatskappy-ouditomgewing sal wei die inhoud en die formaat van die algehele ouditplan 

be"invloed, dit sal ook 'n invloed op die inhoud van die ouditprogram he, maar die opstel en 

dokumentering van 'n algehele ouditplan en ouditprogram by 'n klein maatskappy-oudit is 

moontlik. In die geval van 'n klein maatskappy-oudit kan 'n enkele dokument as 

oorkoepelende ouditplan en ouditprogram dien (IFA 1997:.35). SAOS 300 is gevolglik 

toepasbaar op sodanige audit. 

Die moontlikheid bestaan dat die ouditeur in die geval van 'n klein maatskappy-oudit nie die 

audit na behore sal beplan nie. Sodanige ouditeur is van mening dat hy oor genoegsame 

agtergrondkennis van die entiteit beskik en dat die beplanning van 'n audit addisionele kostes 

sal meebring wat nie in verhouding tot die voordeel van die audit is nie. Hierdie siening is 

eens met die argument dat die audit van 'n klein maatskappy nie koste-effektief is nie en 

geen waarde vir die gebruikers van die finansiele state inhou nie. Ongeag die beskouing dat 

formele beplanningsdokumente nie by die audit van klein entiteite gepas is nie, geld dieselfde 

algemeen aanvaarde ouditstandaarde vir groat en klein maatskappye en word daar van die 

ouditeur vereis om ook in die geval van 'n klein maatskappy sy audit behoorlik te beplan. 
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4.2.10 Kennis van die besigheid (SAOS 310) 

Die ouditeur beskik gewoonlik oor 'n goeie agtergrondkennis van 'n klein entiteit. Die 

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) beskou die agtergrondkennis van die 

ouditeur van 'n klein maatskappy as een van die mees bruikbare werktuie waaroor die 

ouditeur beskik (CICA 1988:37). Dit word opgedoen deur die ouditeur se noue verbintenis 

met so 'n klein entiteit. McMahon (1996:16) beweer dat die ouditeur se uitgebreide agter

grondkennis oor 'n klein maatskappy-oudit as die hoofrede beskou kan word vir die beperkte 

werkspapiere wat gewoonlik tydens die uitvoering van so 'n audit opgestel word:" ... while the 

knowledge of the business and its manager is extremely good in the mind of the audit 

practitioner, often it is not well translated onto the working paper file". 

Trites (1994:16 & 17) is van mening dat die ouditeur van 'n klein entiteit die eienaar/ 

bestuurder moet nader om agtergrondinligting van die klein entiteit te bekom. Indian die 

ouditeur die eienaarlbestuurder se persepsies omtrent die entiteit as vertrekpunt gebruik, sal 

die moontlikheid vergroot dat die eienaar/bestuurder se verwagtinge tydens die audit aandag 

geniet. Die eienaarlbestuurder kan byvoorbeeld spesifieke aangeleenthede identifiseer wat 

volgens hulle deur die ouditeur ondersoek behoort te word en die ouditeur sal onder andere 

agtergrondkennis opdoen in verband met: 

0 Die aktiwiteite van die klein besigheid en produkte en dienste wat dit lewer; 

0 die bestuurstyl, houdings en oogmerke van die eienaar/bestuur; 

0 enige veranderinge wat in die aard, bestuur en eienaarskap van die besigheid 

in oenskou geneem word; 

0 die neigings ten opsigte van die winsgewendheid en likwiditeit asook die 

behoeftes na bedryfskapitaal; 

0 die moontlikheid van enige regsaksies teen die besigheid; 

0 die rekeningkundige stelsel; en 

0 die beheeromgewing. 

In hoofstuk 3 word aangevoer dat die ouditeur soms nie uitsluitlik ouditdienste aan so 'n klein 

maatskappy verskaf nie en dat sy betrokkenheid by die opstel van die rekeningkundige 

rekords en die verskaffing van verwante advies hom van uitgebreide insigte en agtergrond-
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kennis oar die klein entiteit se besigheid verseker. By die bespreking van SAOS 300 oar 

beplanning is daar alreeds op die gevaar van hierdie omstandighede gewys (sien 4.2.9). Die 

ouditeur kan moontlik die beplanning van 'n klein audit as onnodig beskou omdat hy alreeds 

oar uitgebreide kennis van die besigheid beskik en die formele opstel van beplannings

dokumentasie as onnodig beskou. Dit sal tot 'n doelbewuste oortreding van die algemeen 

aanvaarde ouditstandaarde lei. 

Die resultate van praktykoorsigte wat in 1995 in Suid-Afrika gedoen is, het verder aangedui 

dat ouditeure versuim het om ouditprosedures te dokumenteer indien hulle oar 'n uitgebreide 

kennis van die besigheid beskik het (SAIGR 1995:NR1.04). Praktykoorsigte word nie slegs 

op klein maatskappy-oudits gedoen nie. Dus is die bogenoemde verydeling van die Suid

Afrikaanse ouditstandaarde nie net op die audit van klein maatskappye van toepassing nie. 

In hoofstuk 3 word bepaal dat die ouditeur van 'n klein maatskappy gewoonlik oar uitgebrei

de kennis van die klein maatskappy se besigheid beskik; gevolglik kan aangeneem word dat 

sodanige ouditeure hulle oak skuldig aan die nie-nakoming van die algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde sal maak. 

SAOS 310 (SAIGR 1996:SAOS 31 0.02) verduidelik dat die ouditeur oar genoegsame kennis 

van die klient se besigheid moet beskik omdat dit hom in staat sal stel om die gebeure, 

transaksies en praktyke te identifiseer wat die finansiele state of die verloop van die audit of 

die ouditverslag van die klient sal be"invloed. Hierdie kennis word byvoorbeeld deur die 

ouditeur aangewend om die inherente- en kontrolerisiko's te beoordeel en om die aard, 

omvang en tydsberekening van die ouditprosedures te bepaal. 

Die standpunt (SAIGR 1996:SAOS 310.04-06) maak daarvoor voorsiening dat die ouditeur 

voordat hy 'n aanstelling aanvaar eers kennis oar die besigheid moet opdoen. Dit sal onder 

andere een van die oorwegings wees wat die ouditeur in ag sal neem om te besluit of hy die 

ouditaanstelling sal aanvaar al dan nie. lndien die aanstelling aanvaar word sal die ouditeur, 

namate die audit vorder, sy kennis oar die besigheid uitbrei. Die inwinning van die kennis oar 

die besigheid is gevolglik 'n aaneenlopende en kumulatiewe proses waardeur inligting bekom 

en beoordeel word. Alhoewel die ouditeur aanvanklik tydens sy beplanningsfase van die audit 

kennis van die besigheid sal opdoen, sal dit tydens die uitvoering van die ouditwerk verfyn 

en uitgebrei word. 
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In die geval van 'n klein maatskappy is dit eenvoudiger om kennis van die besigheid op te 

doen. Die kenmerke van 'n klein entiteit vereenvoudig die proses in so 'n mate datal die 

bronne sander veel inspanning tot die ouditeur se beskikking is. Die ouditeur kan 

byvoorbeeld oor 'n neue verbintenis met die klein maatskappyklient beskik. Dit kan meebring 

dat hy gereeld op 'n informele vlak met die bestuur/eienaar en ander senior personeellede 

samesprekings veer. In die geval waar die ouditeur ook die rekeningkundige rekords byhou, 

as maatskappysekretaris optree en die belastingopgawes invul en in 'n adviserende 

hoedanigheid optree, sal die ouditeur se kennis van die besigheid se finansiele posisie in 

wese min met die van die eienaar/bestuurder verskil. Die ouditeur se bemoeienis met die 

genoemde interne dokumentasie sal hom in staat stel om oor genoegsame kennis van die 

entiteit te beskik vir die uitvoering van sy audit. 

Die interne ouditafdeling kan gewoonlik nie deur die ouditeur as 'n bran aangewend word om 

kennis van die klein maatskappy te bekom nie. Meestal beskik 'n klein maatskappy nie oor 

'n interne ouditafdeling nie, omdat die interne beheerstelsel en die omvang van die besigheid 

nie daarvoor voorsiening maak nie. Ander ouditeure of kundiges se hulp word ook nie 

normaalweg verlang nie, omdat die besigheid gewoonlik op 'n enkele produk gerig is. In die 

geval waar die enkele produk hoogs gespesialiseerd is of tegnologies van aard is, kan die 

ouditeur hom moontlik op toepaslike deskundiges beroep vir die beoordeling van 

voorraadwaardasies. Die ouditeur behoort sy kennis met betrekking tot die bedryf uit te brei 

deur na die publikasies daaromtrent te verwys, of samesprekings met ander persona in die 

industria te veer en ook van die wetgewing en regulasies vir die betrokke bedryf bewus te 

wees. lndien 'n klein maatskappyklient byvoorbeeld in die boubedryf is, sal die ouditeur 

byvoorbeeld die besigheidsrisiko van die bedryf beoordeel, op die toe- of afname van 

bedrywighede let, omgewingsvereistes en -regulasies, statutere vereistes en ander verwante 

regulasies ondersoek, uitvind oor tegnologiese veranderinge in die bedryf, enige ongunstige 

voorwaardes (byvoorbeeld die afname van vraag na bouery weens die invloed van 

rentekoersstygings of die bedreiging van 'n markaandeel) ondersoek en sal die ouditeur 

verder ook bedag wees op die spesifieke rekeningkundige praktyke wat met betrekking tot 

onvoltooide kontrakte geld. 

SAOS 310.09 (SAIGR 1996:SAOS 310.09) beskou kennis van 'n besigheid as 'n raamwerk 

waarbinne die ouditeur sy professionele oordeel meet uitoefen. Sodanige kennis sal verseker 

dat die ouditeur 'n doeltreffende audit uitvoer wat tot goeie dienslewering lei. Selfs in die 
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geval van 'n klein maatskappy behoort die ouditeur se oogmerk te wees om 'n ouditdiens van 

'n hoe gehalte aan sy klient te lewer. Soos aangetoon sal dit nie vir die ouditeur moontlik 

wees indian hy nie oar genoegsame kennis van die besigheid van sy klient beskik nie. Die 

ouditeur se kennis van die besigheid sal die hele verloop van sy audit be·invloed, omdat die 

ouditeur 'n oordeel oar verskeie aangeleenthede in sy ouditproses sal uitoefen. 

4.2.10.1 Evaluasie van SAOS 310 (kennis van die besigheid) op 'n klein maatskappy

oudit 

Weens die eienskappe van 'n klein maatskappy sal dit die wyse waarop die ouditeur kennis 

van die klein entiteit se besigheid verkry, vergemaklik en sal die ouditeur hierdie kennis met 

die verloop van die audit kan aanwend om 'n doeltreffende audit aan sy klient te verseker. 

Alhoewel daar nooit spesifiek in die standpunt na 'n klein entiteit verwys word nie, maak die 

standpunt wei daarvoor voorsiening dat die metodes vir die verkryging van kennis, na gelang 

van die grootte van die entiteit, sal verskil. Die beginsels vervat in SAOS 310 bly steeds 

toepaslik vir 'n klein maatskappy-oudit. 

4.2.11 Ouditwesenlikheid (SAOS 320) 

Die ouditeur moet wesenlikheid asook die verwantskap tussen die ouditrisiko en wesenlikheid 

tydens die uitvoering van 'n audit oorweeg (SAIGR 1996:SAOS 320.02). Die ouditeur behoort 

dus wesenlikheid in ag te neem by die vasstelling van die aard, omvang en tydsberekening 

van sy ouditprosedures. Tydens die afhandelingsfase van die audit behoort die ouditeur die 

wesenlikheid van aile verskille, afsonderlik en kumulatief, op die redelike aanbieding van die 

finansiele state te oorweeg. 

Tydens die meningsvorming van die ouditeur, spreek die ouditeur 'n mening oar die 

redelikheid van die finansiele state in aile wesenlike opsigte uit. lngevolge SAOS 320 berus 

die beoordeling van wesenlikheid op die ouditeur se professionele oordeel (SAIGR 

1996:SAOS 320.04). In hoofstuk 3 word aangetoon dat die ouditeur meermale oak betrokke 

is by die rekordhouding en die opstel van die finansiele state van 'n klein maatskappy. 

Tydens die opstel van die finansiele state sal die ouditeur daarna street om dit so akkuraat 

155 



as moontlik weer te gee. Dit betaken dat die ouditeur by die opstel van die finansiele state 

poog om 'n hoar vlak van akkuraatheid te verseker as tydens die uitvoering van sy oudit. Dit 

sal die ouditeur noop om 'n hoar wesenlikheidsyfer vir ouditdoeleindes te aanvaar as by die 

opstel van die finansiele state. Andersins sal die ouditeur se oudit te uitgebreid wees wat 

onnodige kostes vir die klient kan meebring. Die ouditeur van 'n klein maatskappy behoort 

dus wesenlikheid volgens bykans dieselfde oorwegings as in die geval van 'n groot oudit, te 

bepaal. 

Die Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) het in sy ondersoek na die oudit van 

klein besighede bepaal dat die ouditeur die volgende aspekte by die vasstelling van 

wesenlikheid vir die klein besigheid, behoort te oorweeg (CICA 1988:40 & 41 ): 

0 Die ouditeur behoort die berekening van wesenlikheid alreeds in 'n vroee 

stadium van sy beplanningsproses te bereken om doeltreffende en doelmatige 

stawingsprosedures in die vooruitsig te kan stel; 

0 die berekening behoort die effek van ongewone, nie-herhalende en verwante 

party-items in berekening te bring; en 

0 'n algemene aanwyser wat gebruik word om die wesenlikheidsyfer te bereken, 

is vyf tot tien persent van die wins voor belasting. Omdat klein besighede se 

winssyfers meer akkuraat berekenbaar is, word 'n persentasie van tien persent 

as wenslik vir 'n klein maatskappy beskou. Die CICA (CICA 1988:41) brei hierdie 

maatstaf soos volg na baie klein entiteite uit: " ... it may be appropriate to base 

materiality on an absolute dollar amount below which it would be uneconomical 

to audit". 

Trites (1994:26) voeg 'n verdere oorweging by die bogenoemde, naamlik die verwagtinge 

omtrent die oudit wat deur die eienaarlbestuurder gekoester word. Die ouditeur kan moontlik 

van mening wees dat RSOO nie wesenlik vir ouditdoeleindes is nie, terwyl dit wesenlik in die 

oe van die klient is. Die ouditeur behoort hierdie verwagtinge van die klient behoorlik te 

bestuur. Die ouditeur moet die klient inlig dat dit onekonomies is om 'n oudit uit te voer wat 

algehele versekering bied dat die finansiele state redelik is. 'n Oudit bied alleenlik 'n hoe mate 

van gerusstelling dat die finansiele state nie wesenlik wanvoorgestel is nie. 

In sy ondersoek na die oudit van klein maatskappye, het die American Institute of Certified 
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Public Accountants (AICPA) (1985:49), aangevoer dat inkomste voor belasting nie as 'n ge

wenste maatstaf aangewend kan word om wesenlikheid te kwantifiseer nie. Daar is 

gewoonlik baie aansuiwerings op jaareinde by 'n klein maatskappy wat die wins voor 

belastingsyfer sal be·invloed en gevolglik sal die syfer te veel fluktueer. Die maatstaf wat 

voorgehou word vir die berekening van wesenlikheid is 'n persentasie van omset of die 

gemiddelde netto inkomste wat oor 'n tydperk verdien is. Daar bestaan klaarblyklik nie 

eensgesindheid oor die maatstaf wat aangewend moet word om wesenlikheid vir klein 

maatskappye te bereken nie. Die ouditeur van 'n klein maatskappy behoort sy professionele 

oordeel in die verband uit te oefen. 

(a) Wesenlikheid tydens die beplanning en verloop van die oudit 

Die ouditeur behoort 'n voorlopige evaluasie van wesenlikheid te maak, ten einde te besluit 

welke items van rekeningsaldo's en transaksieklasse ondersoek moet word en of 

steekproefneming en analitiese prosedures aangewend sal word. Dit sal gewoonlik daartoe 

lei dat die ouditeur beplanningswesenlikheid kwantitatief, eerder as kwalitatief, skat. 

Sodoende kan die ouditeur op ouditprosedures besluit wat na verwagting die ouditrisiko tot 

'n aanvaarbare vlak sal verlaag. 

Tydens die beplanningsfase van die audit moet die ouditeur die aard, omvang en 

tydsberekening van sy ouditprosedures bepaal. Die ouditeur behoort beide wesenlikheid en 

ouditrisiko in ag neem. Daar bestaan 'n omgekeerde verband tussen wesenlikheid en 

ouditrisiko (SAIGR 1996:SAOS 320.07). lndien die wesenlikheidsvlak hoog gestel word, sal 

die ouditrisiko laer wees en omgekeerd. 

lndien die ouditeur die wesenlikheidsyfer op R1 0 000 stel by 'n klein maatskappy waarvan 

die om set per jaar R1 00 000 beloop, sal die ouditrisiko hoar wees dat die ouditeur 'n 

ongepaste ouditmening sal uitspreek oar die redelikheid van die finansiele state as wat die 

geval is waar die wesenlikheidsyfer op R20 000 gestel word. In die geval waar die ouditeur 

die wesenlikheidsyfer op R1 0 000 stel sal die ouditeur die ouditrisiko moet verlaag deur: 

0 Die beoordeelde vlak van kontrolerisiko (wat 'n element van ouditrisiko verteen

woordig) te verlaag, byvoorbeeld deur omvattender of bykomende beheermaat-
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reeltoetse uit te voer; en/of 

0 die ontdekkingsrisiko te verlaag deur die aard, omvang en tydsberekening van 

die beplande stawingsprosedures te wysig. 

In die geval van 'n klein maatskappy, waar 'n ondoeltreffende interne beheerstelsel aan die 

orde van die dag is, sal die ouditeur nie die opsie om die vlak van die kontrolerisiko te 

verlaag, kan volg nie. Die ouditeur plaas in sulke omstandighede geen vertroue op die 

interne beheerstelsel nie en gevolglik sal die uitvoering van bykomende of meer omvattende 

beheermaatreeltoetse sinneloos wees. Die ouditeur behoort die vlak van ontdekkingsrisiko 

te verlaag om sodoende die ouditrisiko tot op 'n aanvaarbare vlak te kry. Dit sal wysigings 

meebring ten opsigte van die aard, byvoorbeeld waar die ouditeur nie net op analitiese 

prosedures vertrou nie, die omvang, byvoorbeeld waar die ouditeur meer uitgebreide 

stawingsprosedures sal uitvoer en die tydsberekening, byvoorbeeld waar die ouditeur sy 

stawingsprosedures so na aan jaareinde as moontlik sal uitvoer. 

(b) Wesenlikheid by die afhandeling van die oudit 

lngevolge AAOS behoort die ouditeur in die evaluering van die redelike weergawe van die 

finansiele state te besluit of die totaal van die nie-reggestelde wanvoorstellings, kwalitatief 

en kwantitatief, wat tydens die audit opgespoor is, wesenlik is aldan nie (SAIGR 1996:SAOS 

320.12). Hierdie nie-regstellende wanvoorstellings bestaan uit wanvoorstellings wat deur die 

ouditeur ge·identifiseer is en waarvan rekord gehou is en ook 'n raming van ander 

wanvoorstellings wat die ouditeur verwag op grand van die eersgenoemdes, met ander 

woorde geprojekteerde foute (SAIGR 1996:SAOS 320.13). 

By die uitvoering van 'n klein maatskappy-oudit waar die ouditeur meer betrokke is as die 

blote lewering van ouditdienste aan 'n klein maatskappy, sal dit die ouditeur se 

agtergrondkennis van die besigheid verhoog. Dit sal die ouditeur in staat stel om sy 

professionele oordeel moeiteloos uit te oefen om 'n aanvanklike wesenlikheidsvlak te bepaal. 

Die beplanning van die aard, omvang en tydsberekening van die beoogde ouditprosedures 

sal in sodanige omstandighede sander inspanning geskied weens die noue betrokkenheid 

van die ouditeur. 
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Die ouditeur van 'n klein entiteit mag soms in die versoeking kom om die hele populasie te 

oudit en glad nie wesenlikheidsoorwegings in ag te neem nie. Die praktyk kom voor as die 

ouditeur van mening is dat dit nie te veel tyd in beslag neem om elke individuele item te 

oorweeg nie. Trites (1994:24) voer aan dat die tyd wat so oneffektief spandeer word eerder 

aangewend behoort te word om die relatiewe belangrikheid van saldo's in die finansiele state 

te beoordeel om sodoende die sleutelouditareas en betekenisvolle saldo's te identifiseer. Dit 

sal'n meer doeltreffende oudit verseker. 

Die omvangryke agtergrondkennis waaroor die ouditeur van 'n klein maatskappyklient 

gewoonlik beskik, sal tot voordeel van die ouditeur by die evaluasie van die uitwerking van 

wanvoorstellings wees. Die ouditeur sal byvoorbeeld bewus wees van verpligtinge of 

beoogde verpligtinge wat die bestuur van 'n klein entiteit aangegaan het of waarskynlik in die 

toekoms sal aangaan. Hierdie kennis kon die ouditeur opdoen deur byvoorbeeld aansoeke 

vir die verkryging van lenings op te stel of om inligting daaromtrent voor te berei. Die ouditeur 

sal gevolglik bedag wees daarop as verpligtinge of voorwaardelike verpligtinge 

wanvoorgestel word. Die gepaardgaande uitwerking van die wanvoorstelling van die onder

of oor-aangetoonde verpligtinge of voorwaardelike verpligtinge sal vir die ouditeur logies volg 

indian hy oor die binnekennis van die aanvanklike transaksies beskik. Sodoende behoort die 

ouditeur die ouditrisiko te kan beheer deur sy stawingsprosedures aan te pas om 'n gepaste 

ouditmening uit te spreek. 

4.2.11.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 320 (ouditwesenlikheid) op 'n klein 

maatskappy-oudit 

Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die ouditeur van 'n klein maatskappy 

wesenlikheid van die maatskappy se oudit volgens die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde kan 

bepaal. 

4.2.12 Risikobeoordeling en interne beheer (SAOS 400) 

Die ouditeur behoort 'n begrip te vorm van die rekeningkundige en interne beheerstelsels om 

sy oudit doelmatig te kan beplan en om 'n doeltreffende ouditbenadering te ontwikkel (SAIGR 
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1996:SAOS 400.02). Tydens die beplanningsfase behoort die ouditeur sy professionele oor

deel te gebruik om ouditrisiko te skat en ouditprosedures te antwerp om te verseker dat dit 

tot 'n aanvaarbare lae vlak verminder word (SAIGR 1996:SAOS 400.02). 

(a) Ouditrisiko 

Ouditrisiko is die risiko dat die ouditeur 'n ontoepaslike mening oor die finansiele state sal 

uitspreek. Trites (1994:28) voer aan dat ouditrisiko in die geval van 'n klein maatskappy in 

'n groat mate met die eienaarlbestuurder se optredes verband hou. Die ouditrisiko verskil in 

besonder van 'n klein entiteit na gelang van die integriteit van die eienaar/bestuurder, 

laasgenoemde se houding teenoor interne beheer en die bestaan van faktore wat die 

eienaar/bestuurder kan oorreed om die finansiele state wan voor te stel. 

Ouditrisiko word be"invloed deur drie komponente, naamlik inherente risiko, kontrolerisiko en 

ontdekkingsrisiko (SAIGR 1996:SAOS 400.03). In geval van 'n klein entiteit is die beoordeling 

van die inherente risiko van besonderse belang. Trites (1994:32) motiveer bogenoemde 

stalling deur daarop te wys dat kontrolerisiko, weens 'n ondoeltreffende interne beheerstelsel 

gewoonlik by klein maatskappye hoog is. Dit laat die inherente risiko as die enigste 

veranderlike in die risikovergelyking om die ontdekkingsrisiko vas te stel. Gevolglik sal die 

beoordeling van die inherente risiko 'n direkte uitwerking he op die aard, omvang en 

tydsberekening van stawingsprosedures wat in die vooruitsig gestel word. Laasgenoemde 

hou direk verband met die koste van 'n audit. Die feit dat die ouditeur van 'n klein maatskappy 

betrokke is by die rekordhouding en die opstelling van die maatskappy se finansiele state kan 

moontlik daartoe lei dat die ouditeur die inherente risiko laag sal skat. 

Die ouditeur behoort sy professionele oordeel aan te wend om talle faktore in ag te neem 

tydens die evaluasie van inherente risiko (SAIGR 1996:SAOS 400.09). Die faktore sluit die 

volgende in: 

(i) Op die vlak van die finansiele state 

0 Die bestuur se integriteit; 

160 



0 die bestuurservaring en -kennis en veranderings in die bestuur tydens die 

tydperk; 

0 die aard van die entiteit se besigheid; en 

0 die faktore wat 'n invloed het op die bedryf waarin die entiteit bedrywig is. 

'n Klein maatskappy-omgewing speel veral 'n rol by die faktore wat op die vlak van die 

finansiele state gerig is. Die bestuur se integriteit sal gewoonlik meer bekend wees aan die 

ouditeur van 'n klein maatskappy omdat so 'n ouditeur 'n noue verbintenis met die bestuur 

van 'n klein maatskappy het. Dit sal die ouditeur die geleentheid gee om op 'n meer informele 

vlak met die bestuur van die klein ouditklient om te gaan. Op sy beurt sal die ouditeur tydens 

hierdie samesyn bewus word van die integriteit van die bestuur van 'n klein maatskappy. Die 

ouditeur sal gevolglik 'n redelike skatting van die inherente risiko as gevolg van die integriteit 

van die bestuur van 'n klein maatskappy kan formuleer. 

Alhoewel dit kenmerkend is van die bestuur van 'n klein maatskappy om nie oor uitgebreide 

bestuursvernuf te beskik nie behoort die ouditeur bewus te wees van die omvang van die 

tekortkominge van die bestuur van 'n klein maatskappy. Deur die ouditeur se noue 

betrokkenheid by die bestuur van die klein maatskappy sal die ouditeur die omvang van die 

bestuurservaring en bestuurskennis kan vasstel. Sodoende behoort die ouditeur die omvang 

van die beperkings van die bestuur van 'n klein maatskappy op hierdie gebied te kan bepaal. 

Dit sal die ouditeur in staat stel om die inherente risiko met betrekking tot die bestuur se 

vermoe redelikerwys te kan skat. 

Die ouditeur sal ook die agtergrondkennis oor die bestuur van 'n klein maatskappy se 

bestuursvermoe kan aanwend om te bepaal of die bestuur onder ongewone druk geplaas 

word. Die bestuur van 'n klein maatskappy kan moontlik omsetsyfers te hoog aantoon om die 

winsgewendheid van so 'n entiteit te bevorder. Sodoende kan buite-finansiering vir 

toekomstige projekte makliker bekom word. Die ouditeur se bewustheid van moontlike 

ongewone druk op die bestuur van die klein maatskappy sal die ouditeur in staat stel om die 

inherente risiko wat daarmee verband hou, te kan skat. 

Die noue betrokkenheid van die ouditeur by 'n klein maatskappy se bestuur en die lewering 

van ander dienste deur die ouditeur aan sodanige klient, sal die insig van die ouditeur oor die 

aard van die klein entiteit se besigheid verbreed. Terselfdertyd behoort die ouditeur ook be-
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wus te wees van die faktore wat 'n invloed op die bedryf van die klein entiteit uitoefen. 

Daarvolgens behoort die ouditeur 'n inherente risiko redelik te skat. 

(ii) Op die vlak van die rekeningsaldo's en klasse transaksies 

Die invloed van die vlak van rekeningsaldo's en klasse transaksies van 'n klein entiteit op die 

inherente risiko is soortgelyk aan die van 'n groat entiteit. Die volgende transaksies of 

rekeningsaldo's word onderskei, wat by sowel groat as klein entiteite voorkom: 

0 Die rekenings in die finansiele state wat aan wanvoorstelling onderhewig kan 

wees; 

0 die ingewikkeldheid van die onderliggende transaksies of ander gebeure wat die 

kundigheid van 'n spesialis vereis; 

0 die mate van oordeel wat by die bepaling van die rekeningsaldo's betrokke is; 

0 die aard van bates wat die wanaanbieding daarvan bevorder, byvoorbeeld 

likwiede bates; en 

0 die afhandeling van ongewone en ingewikkelde transaksies wat nie aan 

roetineverwerking onderhewig is nie. 

In die geval van 'n klein entiteit kan die ouditeur in 'n meer gunstige posisie verkeer, omdat 

sy goeie agtergrondkennis en noue verbintenis met die bestuur van die klein entiteit hom in 

staat sal stel om sodanige transaksies of rekeningsaldo's vroegtydig te identifiseer. Hierdie 

gewaarwordinge van die ouditeur sal noodwendig tot die akkurate skatting van die inherente 

risiko lei. 

Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die ouditeur van 'n klein maatskappy 

gewoonlik oar 'n breer agtergrondkennis van die entiteit beskik wat hom bevoordeel by die 

skatting van inherente risiko. Die ouditeur behoort moeiteloos die faktore wat die inherente 

risiko be·invloed, te kan vasstel omdat dit in 'n mindere of meerdere mate alreeds aan hom 

bekend behoort te wees. Die ouditeur sal sy professionele oordeel gebruik om die invloed 

van die faktore op die inherente risiko te bepaal. 
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(b) Rekeningkundige en interne beheerstelsels 

SAOS 400 identifiseer interne beheermaatreels wat met die rekeningkundige stelsel verband 

hou om die volgende doelwitte te bereik (SAIGR 1996:SAOS 400.10): 

0 Transaksies wat in ooreenstemming met die bestuur se algemene of spesifieke 

magtiging uitgevoer word; 

0 aile transaksies en ander gebeure wat teen die akkurate waarde, tydig, in die 

toepaslike rekenings en in die korrekte rekeningkundige tydperk aangeteken 

word; 

0 toegang tot bates en rekords volgens die bestuur se magtiging; en 

0 die periodieke vergelyking van aangetekende bates met fisiese bates en die 

· toepaslike optrede wat ten opsigte van enige verskille gevolg word. 

(i) lnherente beperkings op die interne beheermaatreels 

Die interne beheermaatreels kan nie onweerlegbare bewyse lewer dat die bogenoemde 

doelwitte bereik is nie, omdat dit oor sekere inherente beperkings beskik. Die inherente 

beperkings sluit die volgende in (SAIGR 1996:SAOS 400.11 ): 

0 Die bestuur se vereiste dat die koste van 'n interne beheermaatreel nie die 

verwagte voordeel wat daaruit voortspruit, oorskry nie; 

0 die meeste interne beheermaatreels is geneig om eerder op roetinetransaksies 

as ander transaksies gerig te wees; 

0 die invloed van menslike foute; 

0 die moontlikheid van die omseiling van interne beheermaatreels deur sa- · 

mespanning van 'n bestuurslid of werknemer met partye binne of buite die 

entiteit; 

· 0 die moontlikheid dat die bestuur wat verantwoordelik is vir die uitoefening van 

interne beheer, die verantwoordelikheid tot sy eie voordeel kan misbruik; en 

0 die moontiikheid van ontoereikende interne beheermaatreels weens die ver

andering van omstandighede of die blote verslapping van die nakoming daarvan. 
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SAOS 400 (SAIGR 1996:SAOS 400.45) is die enigste Suid-Afrikaanse ouditstandaard wat 

uitdruklik, direk na 'n klein besigheid verwys deur 'n afsonderlike paragraaf aan so 'n entiteit 

te wy. Daarvolgens moet die ouditeur dieselfde vlak van gerusstelling verkry om 'n onge

kwalifiseerde mening oor die finansiele state van 'n klein maatskappy uit te spreek as in die 

geval van 'n groat maatskappy. Weens die aard van 'n klein maatskappy sal baie van die 

interne beheermaatreels waarop 'n ouditeur by 'n groat maatskappy vertrou nie by die klein 

maatskappy aanwesig wees nie. Die afwesigheid van die interne beheermaatreels hou 

verband met die inherente beperkings van interne beheermaatreels soos reeds bespreek. 

Die koste van die implementering van 'n behoorlike interne beheerstelsel is gewoonlik nie 

geregverdig by 'n klein maatskappy nie. Dit is net nie prakties om 'n uitgebreide interne 

beheerstelsel te implementeer nie omdat die volume transaksies van 'n klein maatskappy se 

omvang te beperk is. Hierdie eienskap van 'n klein entiteit sal gewoonlik ook daartoe bydra 

dat indien 'n beperkte interne beheerstelsel wei in werking is, dit uitsluitlik op 

roetinetransaksies gerig sal wees. Weens 'n beperkte interne beheerstelsel kan 

rekeningkundige prosedures byvoorbeeld deur beperkte personeellede uitgevoer word, wat 

beide bedryfs- en bewaringsverantwoordelikhede moet dra. 'n Skeiding van pligte sal 

gevolglik glad nie voorkom nie of slegs in 'n beperkte mate aanwesig wees. Dit sal die 

moontlikheid van menslike foute verder vergroot. Die dominansie van die bestuur by 'n klein 

entiteit sal verder daartoe bydra dat samespanning kan voorkom of dat die bestuur hulle 

verantwoordelikheid met betrekking tot interne beheermaatreels tot hulle eie voordeel kan 

misbruik. Uit die bogenoemde bespreking volg dus dat inherente beperkings by enige interne 

beheerstelsel voorkom, maar dat in die geval van 'n klein entiteit se interne beheerstelsel dit 

in 'n meerdere mate aan die inherente beperkings blootgestel is. 

Daar bestaan nie eensgesindheid onder ouditeure oor die kwessie dat die eienaar/ 

bestuurder van 'n klein entiteit se toesighoudende beheer as 'n kompenserende 

beheermaatreel gesien kan word nie. Die een siening is dat daar geen onafhanklike 

beheermaatreels oor die toesighoudende kontroles van die bestuur bestaan nie en dat die 

nakoming daarvan gevolglik nie bepaal kan word nie. 'n Ander sienswyse is dat die 

eienaar/bestuurder se betrokkenheid by die interne beheermaatreels die enigste praktiese 

uitweg is om vir die ontoereikende skeiding van pligte voorsiening te maak. Raiborn 

(1982:23) is van mening dat die ouditeur op die toesighoudende kontroles van die eienaar/ 
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bestuurder kan vertrou indien die eienaar/bestuurder: 

0 Finansiele inligting in begrotings, beplanning en die dag-tot-dag bestuur van die 

entiteit aanwend; 

0 verklarings verkry en ondersoek ten opsigte van enige verskille tussen die 

rekeningkundige inligting en die verwagtinge wat die eienaar/bestuurder weens 

sy kennis van die besigheid koester; 

0 personeel wat gewoonlik nie rekeningkundige funksies verrig nie aanwend om 

sekere rekeningkundige beheerfunksies uit te voer; 

0 persoonlike goedkeuring vir sekere transaksies of betalings moet verleen; en 

0 bewus is van ongewone items of klagtes van klante en wat onder die eie

naar/bestuurder se aandag kom en dit behoorlik ondersoek. 

Guy ( 1980:131) brei bogenoemde lys uit en verwys na die volgende optredes van die 

eienaar/bestuurder wat toesighoudende kontroles van die eienaar/bestuurder sal versterk: 

0 Die eienaar/bestuur begryp aile joernaalinskrywings en het dit ook goedgekeur; 

0 die eienaarlbestuur is van mening dat aile personeellede bekwaam en eerlik is; 

0 aile afskrywings en ander aansuiwerings word deur die eienaar/bestuur 

goedgekeur; 

0 die eienaar/bestuur se krediteurerekeninge volgens die proefbalans stem ooreen 

met die rekeninge in die grootboek en voer krediteurerekonsiliasies op 'n toets

basis uit; en 

0 aile tjeks moet ook deur die eienaar/bestuur onderteken word. 

Toesighoudende beheermaatreels kan as kompenserende beheermaatreels gesien word 

indien aanwysers van die eienaar/bestuurder se betrokkenheid by die interne beheerstelsel 

die volgende insluit (CICA 1988:17): 

0 Die eienaar/bestuurder openbaar hul bemoeienis deur sekere beheerfunksies 

self te verrig byvoorbeeld, deur 'n loonuitbetaling self byte woon; 

0 die eienaar/bestuurder is betrokke by die antwerp en goedkeuring van rekening

kundige prosedures, byvoorbeeld deur bankrekonsiliasies self te hersien; 

0 die eienaarlbestuurder hou self praktyke in stand om die veiligheid van bates te 
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verseker byvoorbeeld, die installering van 'n alarmstelsel; en 

0 die eienaar/bestuurder begryp finansiele jaarstate en periodieke bestuursverslae 

en wend dit aan by die bestuur van die entiteit. 

lndien die ouditeur volgens sy professionele oordeel besluit om wel'n mate van vertroue op 

die toesighoudende interne beheermaatreels te plaas, sal die ouditeur tydens die beplanning 

van sy audit voorsiening maak vir die beoogde uitvoering van beheermaatreeltoetse op 

sodanige interne beheermaatreels. 

(ii) Begrip van die rekeningkundige en interne beheerstelsel 

Die ouditeur behoort tydens die beplanning van die audit 'n begrip te vorm van die 

rekeningkundige en interne beheerstelsels. Tydens 'n ondersoek wat in 1995 in die 

Verenigde State van Amerika uitgevoer is, het Cashell (1996:31) tot die gevolgtrekking 

gekom dat 87% van die respondente (uit 'n populasie van 300 praktisyns) twee metodes 

aanwend om 'n begrip van 'n klein maatskappy se rekeningkundige en interne beheerstelsel 

te verkry, naamlik deur navrae aan die bestuur te rig en deur na vorige jare se werkspapiere 

te verwys. Tydens dieselfde ondersoek is gevind dat ouditeure van klein maatskappye ook 

gebruik maak van die tegniek om 'n enkele transaksie deur die rekeningkundige stelsel te 

volg, die sogenaamde deurstaptoetse. 

In die geval van 'n klein entiteit wat oor 'n eenvoudige rekeningkundige en interne 

beheerstelsel met beperkte of geen formele dokumentasie van die interne beheerstelsel 

beskik, sal die aard, omvang en tydsberekening van die beheermaatreeltoetse van die 

ouditeur verskil van die van 'n groat entiteit. Soos alreeds bespreek sal die ouditeur in die 

geval van 'n ontoereikende interne beheerstelsel beoog om min of selfs geen vertroue daarop 

te plaas nie. Die ouditeur behoort alreeds tydens die beplanningsfase van die tekortkominge 

van 'n klein entiteit se interne beheerstelsel bewus te wees, wat hom sal noodsaak om 

uitgebreide stawingsprosedures in die vooruitsig te stel. lndien die ouditeur tydens die 

uitvoering van die uitgebreide stawingsprosedures wei bewus word van tekortkominge in die 

interne beheer van die klein onderneming, is dit in belang van sy klient om sodanige 

tekortkominge te rapporteer. Daar bestaan geen verpligting ingevolge die Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde om as sulks op te tree nie, maar 'n verslag oor tekortkominge van die klein 
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maatskappy se interne beheerstelsel sal'n hoe kwaliteit dienslewering verseker. 

Die behoorlike funksionering van enige rekeningkundige stelsel gaan gepaard met die 

bevoegdheid van diegene wat dit bedryf (CICA 1988: 16). lndien die eienaar/bestuurder van 

'n klein maatskappy rekeningkundige personeellede aanstel wat bekwaam is en oor die 

nodige tegniese kennis en vaardigheid beskik, bestaan daar geen rede waarom die 

rekeningkundige stelsel van 'n klein entiteit nie vergelykbaar met die rekeningkundige stelsel 

van 'n groat entiteit sal wees nie. 

(iii) Rekeningkundige stelsels 

Juis vanwee die noue betrokkenheid van die ouditeur by sy klein maatskappyklient asook die 

lewering van rekeningkundige dienste aan sodanige klient, sal die ouditeur oor 'n voldoende 

begrip van die rekeningkundige stelsel van sy klient beskik. Tewens, die ouditeur se kennis 

in hierdie verband sal gewoonlik meer uitgebreid as die van die eienaar/bestuurder van die 

klein maatskappy wees. 

Dokumentering van die rekeningkundige stelsel van 'n klein maatskappyklient behoort 

gevolglik beperk te wees tot kort beskrywende aantekeninge van die hooftrekke van die 

stelsel wat in besonder ook op die swakhede van die stelsel gerig is. Die mees algemene 

tekortkoming in die rekeningkundige stelsel van 'n klein entiteit is die onvoldoende rekords 

oor kontanttransaksies (ACCA 1989:245). 

(iv) Beheeromgewing 

Die ouditeur se begrip van die beheeromgewing behoort voldoende te wees om die 

direkteure en bestuur se houdings teenoor die interne beheerstelsel te kan beoordeel 

(SAIGR 1996:SAOS 400.16). Dit sluit in die beoordeling van die eienaar/bestuurder se 

kennisvlak van die interne beheerstelsel asook hulle optredes daaromtrent. 'n Goeie 

beheeromgewing verseker nie dat die interne beheerstelsel behoorlik sal funksioneer nie. So 

'n beheeromgewing verskaf min, of geen ouditversekering indien dit nie aan beheermaatreels 
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gekoppel kan word wat op die redelikheid van spesifieke stallings gerig is nie (CICA 

1988:16). 

Die beheeromgewing van 'n klein maatskappy word beduidend be"invloed deur die domi

nansie van die eienaar/bestuurder en die beperkte verdeling van pligte. Trites (1994:38-39) 

identifiseer vervolgens oak die volgende faktore wat die effektiwiteit van 'n beheeromgewing 

be"invloed wat spesifiek op 'n klein entiteit van toepassing is en wat gevolglik spesiale 

oorweging tydens 'n klein maatskappy-oudit verg: 

0 Die klient se organisatoriese struktuur; 

0 die bevoegdheid van die personeel; en 

0 die eienaar/bestuurder se bemoeienis met beheerprosedures. 

Die mening bestaan dat die ouditeur weliswaar vertroue kan plaas op die dominerende rol 

wat die eienaar/bestuur in die beheeromgewing en interne beheerstelsel van 'n klein 

maatskappy speel. Die ouditeur se 'n noue verbintenis wat hy met die klein maatskappyklient 

handhaaf, stel hom in 'n bevoordeelde posisie om die toesighoudende beheer van die 

eienaar/bestuur te kan evalueer. Paul en Bainbridge (1991 :90) verduidelik soos volg: 

Some argue that reliance on the owner/manager of a closely held company is right 
and proper primarily because of the proximity, the ability to see him/her at work and 
to really get to know and trust his/her integrity. 

Die teenargument wat aangevoer kan word, is dat indien soveel vertroue in die 

beheeromgewing van 'n klein maatskappy geplaas word wat deur hulle dominerende houding 

in aile aspekte van die besigheid bloat die eienaar/bestuur se voorkeure afdwing, dan sal 

ander eksterne gebruikers geen verdere gerusstelling deur die uitvoering van 'n audit bekom 

nie en sal die audit waardeloos wees. 'n Klein maatskappy-ouditeur met die skeptiese siening 

sal noodwendig uitgebreide stawingsprosedures uitvoer om die nodige ouditbewyse te 

bekom. 

Alhoewel dit kenmerkend van 'n klein entiteit is om oar 'n beperkte verdeling van pligte te 

beskik, kan 'n effektiewe organisatoriese struktuur binne die klein entiteit meewerk om hierdie 

leemte te beperk. So 'n organisatoriese struktuur behoort deur die eienaar/bestuurder ge·im-

168 



plementeer en in stand gehou te word. Personeellede wat gewoonlik nie rekeningkundige 

funksies verrig nie, soos 'n sekretaresse, kan moontlik sekere rekeningkundige funksies 

vervul om 'n mate van skeiding van pligte te verseker. 

Arens en Loebbecke (1997:301) huldig die mening dat 'n klein entiteit wei oar 'n toereikende 

interne beheerstelsel kan beskik en motiveer dit soos volg: 

... it is certainly possible for a small company to have competent, trustworthy personnel 
with clear lines of authority; proper procedures for authorisation, execution, and 
recording of transactions; adequate documents, and reports; physical control over 
assets and records; and, to a limited degree, independent checks on performance. 

Die eienaar/bestuurder van 'n klein onderneming ontsien egter soms die onkoste om 

bevoegde personeel aan te stel. Hierdie huiwering van die bestuur van 'n klein entiteit is 

regverdigbaar, omdat die winsgewendheidsvlakke van 'n klein entiteit bloat vir lae bokostes 

voorsiening maak. Trites (1994:39) is van mening dat die kwalifikasies, selektering en 

opleiding van personeellede asook hulle persoonlike karaktertrekke belangrike eienskappe 

van 'n goeie beheeromgewing vorm. 

Baie beheerprosedures word in 'n klein maatskappy-omgewing deur die eienaar/bestuurder 

uitgevoer. Dit kan toegeskryf word aan die beperkte skeiding van pligte en die eienaar/ 

bestuurder se dominerende optredes. Dit bring mee dat die eienaar/bestuurder persoonlik 

op 'n daaglikse basis met die bedrywighede van die klein entiteit gemoeid is. Trites (1994:39) 

verduidelik die impak van die eienaar/bestuurder se bemoeienis met beheermaatreels in 'n 

klein entiteit soos volg: 

If the owner/manager ... ensures that established policies and procedures are adhered 
to, personnel are likely to be more conscientious in performing their duties. 
Conversely, if management's attitude conveys basic disregard for, or ignorance of, 
sound business practices and established policies and procedures, personnel are 
more likely to be careless in discharging their responsibilities. 

In die geval van 'n klein maatskappy-oudit is dit verder kenmerkend dat die ouditeur en 

eienaar/bestuurder 'n noue verbintenis handhaaf. Die ouditeur tree dikwels as 'n adviseur of 

rekeningkundige beampte op. Hierdie betrokkenheid van die ouditeur by die klein 

maatskappy-omgewing sal daartoe lei dat die ouditeur op 'n meer gereelde basis op 'n in-
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formele vlak met die eienaar/bestuur te make het. Dit sal die geleentheid aan die ouditeur 

bied om die optredes, houdings en kennis van die eienaar/bestuurder jeens die interne 

beheerstelsel te kan evalueer. Die ouditeur behoort egter bewus te wees van die 

moontlikheid dat 'n eienaarlbestuurder van 'n klein maatskappy sy gesag met betrekking tot 

die interne beheerstelsel kan misbruik om beheermaatreels te omseil. Hierdie aspek kan in 

sommige gevalle so dikwels voorkom dat dit die ouditeur sal noodsaak om geen vertroue in 

die beheeromgewing te plaas nie. 

(c) Kontrolerisiko 

(i) Voorlopige bepaling van kontrolerisiko 

Nadat die ouditeur 'n begrip van die rekeningkundige en interne beheerstelsels bekom het, 

behoort die ouditeur 'n voorlopige beoordeling van kontrolerisiko vir elke wesenlike 

rekeningsaldo of klas transaksies te doen (SAIGR 1996:SAOS 400.18). Die ouditeur sal altyd 

die voorlopige kontrolerisiko hoog skat, tensy (SAIGR 1996:SAOS 400.20): 

0 'n Toereikende interne beheerstelsel bestaan wat waarskynlike wesenlike 

wanvoorstellings sal voorkom, opspoor en regstel; en 

0 die ouditeur van plan is om beheermaatreeltoetse op die interne beheer

maatreels uit te voer. 

Dit is kenmerkend van 'n klein maatskappy-oudit om oar 'n ontoereikende interne 

beheerstelsel te beskik. Daar is alreeds aangevoer dat hierdie swakheid die ouditeur noop 

om 'n ouditbenadering te volg waarvolgens geen vertroue op die interne beheerstelsel 

geplaas word nie. In die meeste gevalle van 'n klein maatskappy-oudit sal die ouditeur 

gewoonlik kontrolerisiko op 'n hoe vlak vir sommige of aldie stallings skat. 

In 'n studie wat in 1988 in Kanada oor die audit van klein maatskappy uitgevoer is, is tot die 

gevolgtrekking gekom dat 'n ouditstrategie waarvolgens die ouditeur uitgebreide stawingspro

sedures sal uitvoer om voldoende, aanvaarbare ouditbewyse te verkry, meer doeltreffend is 

as 'n strategie wat op die interne beheerstelsel vertrou en waartydens beheermaatreeltoetse 

uitgevoer word (CICA 1988:20). Waar 'n mate van interne beheer wei voorkom behoort dit 
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meer effektief te wees om, in die geval van 'n populasie wat 'n groot volume transaksies van 

klein bedrae insluit, ouditbewyse deur 'n kombinasie van beheermaatreeltoetse en stawings

prosedures te verkry. Raibom, Guy en Zulinski (1983: 52) wys op 'n insiggewende tendens. 

Tydens hulle navorsing het 66% van die respondente aangevoer dat hulle wei beheer

maatreeltoetse sal uitvoer, ongeag dat 'n voorlopige evaluasie van die inteme beheerstelsel 

daarop gewys het dat geen vertroue op die stelsel geplaas kan word nie. Dit wil dus voorkom 

asof die ouditeure van klein maatskappye 6f nie bewus is dat uitgebreide stawingsprosedures 

in so 'n geval vereis word nie, 6f bloot uiters konserwatief optree. 

Trites (1994:42) is egter van mening dat 'n klein maatskappy-oudit min ekonomiese voordele 

vir die toepassing van beide beheermaatreeltoetse en stawingsprosedures inhou. Die 

volgende redes word aangevoer: 

0 Die toepassing van stawingsprosedures is makliker; 

0 die beperkte aantal werknemers kan veroorsaak dat inteme beheer ineenstort 

gedurende besige besigheidsure of gedurende vakansietye; 

0 die risiko dat die eienaar/bestuurder die inteme beheerprosedures kan 

omverwerp is soms so groot dat die inteme beheerstelsel ondoeltreffend 

voorkom; en 

0 dit is soms moeilik om die doeltreffendheid van die toesighoudende kontroles 

deur die eienaar/bestuurder te bepaal omdat sodanige beheermaatreels nie aan 

gedokumenteerde bewyse gemeet kan word nie. 

Die ouditeur behoort egter ook die gehalte van sy diens in ag te neem wat aan die klein 

maatskappyklient gelewer word. lndien die ouditeur die uitweg volg waarvolgens sy 

betrokkenheid met die inteme beheerstelsel op 'n minimum vlak beperk word, sal die ouditeur 

ook nie 'n waardering van die belangrikheid van goeie inteme beheerpraktyke by die 

eienaar/bestuurder van 'n klein maatskappy kan kweek nie. 

Raibom (1982:32) het egter tydens sy navorsing vasgestel dat praktisyns van mening is dat 

dit 'n onnodige uitgawe verteenwoordig om elke jaar dieselfde inteme beheerswakhede aan 

die klein maatskappyklient weer te gee indien dit nie koste-effektief is om die leemtes reg te 

stel nie. So 'n formele dokumentering van swakhede in die inteme beheerstelsel kan aan die 

ander kant meewerk om die ouditeur teen 'n eis van nalatigheid te beskerm. 

171 



Daar moet egter in gedagte gehou word dat die ouditeur nie die kontrolerisiko vir die 

finansiele state as geheel beoordeel nie, maar dat dit per stelling kan geskied. Dit sal aan die 

ouditeur die geleentheid bied om byvoorbeeld in die geval van die audit van inkomste wei op 

die interne beheerstelsel ten opsigte van inkomste te vertrou, maar in die geval van uitgawes 

uitgebreide stawingsprosedures te verrig. By 'n klein maatskappy, waar die volledigheid van 

inkomste altyd problematies is, sal 'n stelselbenadering ten opsigte van inkomste tot voordeel 

van die ouditeur wees. 

(ii) Dokumentering van die begrip en bepaling van kontrolerisiko 

Daar word voorsiening gemaak dat verskeie tegnieke aangewend kan word om die inligting 

met betrekking tot die entiteit se rekeningkundige en interne beheerstelsels te dokumenteer, 

soos byvoorbeeld die aanwending van stelselbeskrywings, vraelyste, kontrolelyste en 

vloeikaarte. Tydens sy ondersoek oar die interne beheer van 'n klein onderneming het 

Cashell (1996:31) bepaal dat die meeste ouditeure van klein maatskappye eerder van 

stelselbeskrywings as van vloeikaarte gebruik maak. Die formaat en omvang van die 

dokumentasie sal beslis deur die aard, grootte en ingewikkeldheid van die entiteit be"invloed 

word. Verder sal die aard en omvang van die entiteit se rekeningkundige en interne 

beheerstelsels oak 'n rol speel. Die gevaar bestaan dat waar die ouditeur die 

rekeningkundige rekords van 'n klein maatskappyklient byhou, die ouditeur geen formele 

dokumentasie oar die rekeningkundige stelsel of die interne beheerstelsel sal opstel nie. 

Hierdie siening van die ouditeur sal veral ondersteun word indien die interne beheerstelsel 

vir ouditdoeleindes ontoereikend voorkom en die ouditeur beoog om geen vertroue daarop 

te plaas nie. Die ouditeur sal in sodanige omstandighede die kontrolerisiko op die maksimum 

moet stel om vir die tekortkominge voorsiening te maak. 

Verreweg die meeste respondents het tydens die ondersoek wat in 1995 deur Cashell 

(1996:33) in die Verenigde State van Amerika uitgevoer is, aangedui dat die eienskappe van 

'n klein maatskappy dit noodsaak om die kontrolerisiko op die maksimum by die audit van 'n 

klein maatskappy te skat. 

lndien die klein ouditklient sy eie rekeningkundige rekords byhou, sal die ouditeur steeds die 

kontrolerisiko haag ag indien hy van mening is dat die rekeningkundige personeel oar on-
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toereikende rekeningkundige kennis beskik (ACCA 1989:248). 

(iii) Beheermaatreeltoetse 

Gegrond op die resultate van die beheermaatreeltoetse, behoort die ouditeur te evalueer of 

die interne beheermaatreels antwerp is en funksioneer soos beoog in die voorlopige bepaling 

van die kontrolerisiko (SAIGR 1996:SAOS 400.31). lndien die ouditeur geen vertroue op die 

interne beheerstelsel plaas nie, soos in die geval van 'n klein entiteit met 'n ontoereikende 

interne beheerstelsel, sal die ouditeur ook geen beheermaatreeltoetse uitvoer nie. Soos 

aangedui sal die ouditeur van meet at aan die kontrolerisiko op die maksimum stel en die 

aard, omvang en tydsberekening van sy stawingstoetse daarvolgens bepaal. Raiborn 

(1982:48) se navorsing in die Verenigde State van Amerika het daarop gedui dat 42% van 

die respondente gewoonlik (naamlik in 75% van die gevalle) beheermaatreeltoetse by klein 

maatskappye uitvoer alhoewel die interne beheerstelsels swak is. Hieruit kon afgelei word 

dat praktisyns nie 'n duidelike onderskeid tussen beheermaatreeltoetse en stawingstoetse 

tref nie of dat sekere praktisyns onder die indruk verkeer dat beheermaatreeltoetse in aile 

gevalle uitgevoer moet word. Met die 1996-ondersoek in die Verenigde State van Amerika 

het Cashell (1996:35) tot die beset gekom dat die oorgrote meerderheid van die respondente 

nie op die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy tydens 'n oudit steun nie. Nogtans 

het 'n meerderheid respondente (63%) tydens hierdie ondersoek (Cashell 1996:34) hul 

tevredenheid met die standpunt oor risikobeoordeling en interne beheer vir 'n klein 

maatskappy-oudit uitgespreek. 

Die toesighoudende beheer van die eienaar/bestuurder van 'n klein maatskappy kan in 

sommige gevalle as kompenserende beheermaatreels gesien word. lndien die ouditeur 

besluit het om op hierdie toesighoudende beheermaatreels te vertrou, behoort die ouditeur 

beheermaatreeltoetse daarop uit te voer om die mate van vertroue te bepaal wat hy daarop 

wil plaas. Die ouditeur van so 'n klein maatskappy moet egter in ag neem dat indien die 

bestuur se toesighouding van 'n te informele aard is, hy nie daarop kan vertrou nie (ACCA 

1989:245). Dit sal die ouditeur noodsaak om weer eens op die uitweg van uitgebreide 

stawingsprosedures terug te val. Volgens Raiborn (1982:50) het slegs 29% van die 

respondente aangedui dat hulle op toesighoudende beheermaatreels van die bestuur vertrou 

om die omvang van die stawingsprosedures te beperk, maar 49% van die respondente was 
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egter van mening dat hierdie beheermaatreals van uiterste belang was by die afhandeling 

van die audit. Dit verwys in besonder na die beoordeling van ramings. 

(d) Ontdekkingsrisiko 

lngevolge SAOS 400 be·invloed die ouditeur se bepaling van die inherente en kontrolerisiko's 

die aard, omvang en tydsberekening van sy stawingsprosedures wat vereis word om die 

ontdekkingsrisiko en aldus die ouditrisiko tot 'n aanvaarbare lae vlak te verminder (SAIGR 

1996:SAOS 400.38-.39). Daar bestaan 'n omgekeerde verband tussen die ontdekkingsrisiko 

en die gekombineerde vlak van inherente en kontrolerisiko's. In 'n klein maatskappy

omgewing, waar die kontrolerisiko op die maksimum gestel word en die inherente risiko 

weens die aard van die entiteit oak redelik hoog kan wees, sal die ouditeur slegs 'n lae 

ontdekkingsrisiko aanvaar om sodoende oak 'n lae ouditrisiko te verseker. Hoe hoar die 

beoordeling van die inherente en kontrolerisiko's is, hoe meer ouditbewyse behoort die 

ouditeur deur die uitvoering van sy stawingsprosedures te verkry. Dit sal in die praktyk 

daarop neerkom dat die ouditeur van so 'n klein maatskappy sy ouditwerk op die uitvoering 

van stawingsprosedures rig. Die ouditeur sal die aard, omvang en tydsberekening van die 

stawingsprosedures in besonder op so 'n wyse vasstel om die laagste ontdekkingsrisiko te 

verseker. Die ouditbenadering van sodanige ouditeur sal gerig wees op direkte 

stawingstoetse wat op groat steekproewe uitgevoer word, wat so na as moontlik aan die 

jaareinde behoort te geskied. 

4.2.12.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 400 (risikobeoordeling en interne 

beheer) op 'n klein maatskappy-oudit 

Alhoewel talle fasette van die standpunt soos die beoordeling van kontrolerisiko en die 

uitvoering van beheermaatrealtoetse nie op aile klein maatskappy-oudits van toepassing is 

nie, word alternatiewe optredes en prosedures vir die ouditeur voorsien. Cashell (1996:34) 

het tydens sy ondersoek na die interne beheerstelsel van klein maatskappye in die 

Verenigde State van Amerika in 1995 tot die besef gekom dat die meerderheid van die 

respondente ten gunste van die standpunt is. In die meeste gevalle is verwys na 'n hoar 

gehalte ouditdiens wat aan die klein maatskappykliant verskaf is, omdat sodanige ouditeure 
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se begrip van die interne beheermaatreels verbeter het en personeeluitsette ook as gevolg 

daarvan verbeter het. 

Die tekortkominge van 'n klein maatskappy se interne beheerstelsel be'invloed die ouditeur 

se ouditstrategie drasties. SAOS 400 erken dat in die geval van 'n klein maatskappy, waar 

'n behoorlike interne beheerstelsel nie geregverdig is nie, die ouditeur homself op uitgebreide 

stawingsprosedures sal moet beroep. lndien die ouditeur nie by wyse van uitgebreide 

stawingsprosedures die nodige gerusstelling omtrent die redelikheid van die finansiele state 

verkry nie, sal dit noodwendig tot 'n gekwalifiseerde ouditmening lei. Die waarde van 'n audit 

is onder verdenking indien 'n gekwalifiseerde ouditmening deurgaans uitgereik word, omdat 

die interne beheerstelsel nie toereikend is nie en nie genoegsame ouditbewyse verkry kan 

word nie. 

Die moontlikheid bestaan egter dat die ouditeur in sekere gevalle sy stawingsprosedures 

verder kan uitbrei om die nodige gerusstelling oor die redelikheid van die finansiele state te 

verkry. Dit kan egter die ouditfooie in so 'n mate verhoog dat die waarde van die audit 

bevraagteken word. Cashell (1995:15) het egter teen aile verwagtinge in na afloop van sy 

navorsing oor die audit van die interne beheerstelsel van klein maatskappye in die Verenigde 

State van Amerika, bevind dat daar volgens die respondente geen noemenswaardige 

tydsverskil tussen die uitvoering van 'n stelselbenadering en uitgebreide stawingsprosedures 

by klein ouditkliente voorgekom het nie. Vanwee die onverwagte aard van die bevinding het 

Cash ell ( 1995: 15) homself weerhou van enige mening in die verband. Die moontlikheid 

bestaan dat 'n ouditeur van 'n klein maatskappy steeds 'n mate van ondersoek na die interne 

beheerstelsel uitvoer nieteenstaande die feit dat hy uitgebreide stawingsprosedures uitvoer. 

Dit verklaar dus die pariteit wat die twee oudit-benaderings het in die hoeveelheid tyd wat op 

die uitvoering van 'n klein maatskappy-oudit bestee word. 'n Ander rede wat moontlik 

aangevoer kan word is dat selfs waar die ouditeur die kontrolerisiko op die maksimum skat, 

die ouditeur steeds die rekeningkundige en interne beheerstelsel sal dokumenteer en 

homself vergewis dat sy begrip van die stelsels akkuraat is. 

Die toepaslikheid van SAOS 400 op klein maatskappye kan nie betwyfel word nie, want die 

standpunt handel in die besonder oor klein maatskappye. Uit die bogenoemde bespreking 

is dit duidelik dat die standpunt in totaliteit nie noodwendig vir die audit van klein 

maatskappye gepas is nie. Die uitwerking van die toepassing van die vereistes van SAOS 
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400 kan verder die waarde van 'n klein maatskappy-oudit bevraagteken. 

4.2.13 Ouditbewyse (SACS 500) 

lngevolge die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde behoort die ouditeur toereikende, aan

vaarbare ouditbewyse te bekom, om sodoende redelike gevolgtrekkings te maak waarop die 

ouditmening gegrond word (SAIGR 1997:SAOS 500.02). Dit vorm die kern van enige audit. 

Ouditbewyse kan uit sowel beheermaatreeltoetse en stawingsprosedures bestaan. Die 

moontlikheid dat die ouditeur bewyse geheel en al vanuit stawingsprosedures kan verkry, 

word erken (SAIGR 1997:SAOS 500.03). Dit is veral toepaslik by die audit van 'n klein 

maatskappy waar die ouditeur geen vertroue op die interne beheerstelsel plaas nie en die 

kontrolerisiko as die maksimum ag. Woolf (1979:52) stem saam met hierdie siening en voer 

verder aan dat die ouditeur van 'n klein entiteit sy uitgebreide stawingsprosedures sal rig om 

vas te stel dat: 

0 Aile transaksies akkuraat en volledig verantwoord is; en 

0 die transaksies wat verantwoord is deur die maatskappy aangegaan is eerder as 

deur 'n indiwidu of 'n verwante party. 

Die gevaar bestaan dat indien die ouditeur ook die rekeningkundige rekords vir die klein 

maatskappy byhou, die ouditeur sal nalaat om verdere ouditbewyse te verkry. Bron

dokumentasie is alreeds tydens die vaslegging van transaksies ge"inspekteer en die ouditeur 

van 'n klein entiteit kan dit as voldoende ouditwerk beskou. So 'n ouditeur behoort egter 

daarop te let dat die doelwitte van rekordhouding en ouditdoelwitte aansienlik verskil 

alhoewel dieselfde brondokument aangewend word. In die praktyk, waar die ouditeur die 

rekordhouding van 'n klein maatskappy se transaksies by die ouditeur se perseel afhandel, 

kan die ouditeur die moeite ontsien om ouditprosedures by die klein maatskappyklient se 

perseel uit te voer. Dit sal meebring dat bates byvoorbeeld nie fisies ge·inspekteer word nie. 

In sulke omstandighede sal die ouditeur nie sy ouditdoelwit met betrekking tot die bestaan 

van die bates bereik nie. 

Die ouditeur wat ook ander dienste as die blote uitvoering van 'n audit aan 'n klein 

maatskappyklient verskaf se agtergrondkennis oor die entiteit behoort op 'n redelike hoe vlak 
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te wees. Hierdie kennis tesame met die ervaring wat die ouditeur tydens vorige audits 

opgedoen het, behoort die ouditeur in staat te stel om die toereikendheid van die 

ouditbewyse behoorlik te kan evalueer. Ten einde te verseker dat die ouditeur sy vorige ou

ditervarings met 'n klein maatskappyklient optimaal benut, behoort aile ouditaspekte in 

werkspapiere gedokumenteer te word (CICA 1988:38). 

Net soos in die geval van 'n groat audit kan die resultate van die ouditprosedures die ouditeur 

van 'n klein maatskappy noodsaak om verdere stawingsprosedures uit te voer. Indian die 

ouditeur by wyse van 'n steekproef, fisiese voorraaditems met teoretiese rekords vergelyk 

en talle verskille opmerk, sal die ouditeur in beide die gevalle van 'n groat of klein audit sy 

steekproef moet uitbrei om die nodige gerusstelling oar die redelikheid van die voorraadsyfer 

te kan bied. 

Die populasies van rekeningkundige inligting is gewoonlik in die geval van klein maatskappye 

meer beperk as in die geval van groat maatskappye (CICA 1988:34). Die verkryging van die 

ouditbewyse kan volgens Raiborn (1982:21) in die geval van die audit van 'n klein 

maatskappy, meer omslagtig wees omdat 'n klein entiteit nie oar 'n afsonderlike interne 

ouditafdeling of selfs oar genoegsame rekeningkundige personeel beskik om die oudit

bewyse, dokumentasie of ander inligting aan die ouditeur te verstrek nie. 

Uitgebreide ewekansige steekproefnemingstegnieke is weens die voorkoms van relatiewe 

klein populasies nie so toepaslik by 'n klein maatskappy-oudit as by die audit van groat 

populasies nie. Die ouditeur sal gevolglik sekere alternatiewe tegnieke moet oorweeg. Dit 

sluit die volgende in: 

0 Stratifisering van populasies; en 

0 oordeelsteekproefneming waarvolgens slegs sekere gedeeltes van die 

populasie, soos deur die ouditeur gekies, aan oudittoetse onderwerp word. 

Die betroubaarheid van ouditbewyse word deur die bran daarvan be"invloed. Die evaluasie 

van die bran van ouditbewyse is van die uiterste belang by 'n klein maatskappy-oudit omdat 

die ouditeur gewoonlik die kontrolerisiko as hoog ag. Eksterne bewyse, soos byvoorbeeld 

bevestiging direk vanaf derdes, is meer betroubaar as bewyse wat intern gegenereer is. 

Hierdie tendens bestaan ongeag die grootte van die entiteit wat aan die audit onderhewig is. 
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Ouditbewyse wat intern gegenereer is, is meer betroubaar indien die verwante 

rekeningkundige en interne beheerstelsels doeltreffend is. In die geval van 'n klein entiteit 

met 'n ontoereikende interne beheerstelsel sal die ouditeur intern gegenereerde bewyse nie 

as bloat oortuigende bewyse kan aanvaar nie. In sulke omstandighede sal die ouditeur 

hierdie bewyse met ander ouditbewyse uit verskillende bronne of van 'n uiteenlopende aard 

moet laat ooreenstem (SAIGR 1997:SAOS 500.16). 

Die dominering van die eienaar/bestuurder van 'n klein entiteit is 'n verdere kenmerk wat die 

evaluasie van ouditbewyse van klein maatskappye kan be"invloed. Anderson, Dycus en 

Welker (1982:16) het die volgende aspekte met betrekking tot die eienaar/bestuurder se 

oorheersing van 'n klein maatskappy se bedrywighede ge"identifiseer, wat die ouditeur by die 

evaluasie van ouditbewyse in ag moet neem: 

0 Die klient se integriteit; 

0 die motivering wat bestaan vir die klient om misleidend op te tree; en 

0 die vermoe en bevoegdheid van die klient om misleidend op te tree. 

lndien ouditbewyse direk deur die ouditeur verkry word, word dit as meer betroubaar beskou 

as in die geval waar die klient die bewyse versamel. Die grootte van die entiteit wat geoudit 

word sal nie die beginsel versteur nie. Dieselfde geld vir die beskouing dat ouditbewyse in 

die vorm van dokumente, of indien dit skriftelik van aard is, meer betroubaar as mondelingse 

bewyse is. Die gevaar bestaan dat in die praktyk die ouditeur van 'n klein maatskappy weens 

sy noue verbintenis met die klient, moontlik meer vertroue op mondelingse bewyse van die 

eienaar/bestuurder kan plaas as wat gewens is. 

Die tydsberekening wanneer die ouditprosedures uitgevoer word om die nodige ouditbewyse 

te bekom, is 'n verdere aspek wat die ouditeur sal moet oorweeg. Hierdie aspek hou verband 

met die doeltreffendheid waarmee die oudit uitgevoer word (CICA 1988:34). lndien die oudit 

kort na die jaareinde afgehandel behoort te word, is dit meer doeltreffend om die 

werksbelading oor 'n tydperk te versprei, eerder as om al die werk af te handel in die bestek 

van die kort tydperk tussen die jaareinde en die datum waarop die ouditverslag gelewer 

moet word. Dit sal meebring dat sekere stawingsprosedures alreeds voor die jaareinde 'n 

aanvang neem en na die jaareinde afgehandel word. In die geval van 'n klein maatskappy

oudit met 'n ondoeltreffende interne beheerstelsel, is dit wenslik as die stawingsprosedures 
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so na as moontlik aan die jaareinde uitgevoer word. Die American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) (1985:59) het verder tot die gevolgtrekking gekom dat die onkoste net 

te hoog is om tussentydse ouditprosedures uit te voer en die resultate daarna tot jaarein

desyfers te rekonsilieer. 

4.2.13.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 500 (ouditbewyse) op 'n klein 

maatskappy-oudit 

SAOS 500.18 (SAIGR 1997) bepaal dat indien toereikende toepaslike ouditbewyse nie verkry 

kan word nie, behoort die ouditeur 'n gekwalifiseerde mening uit te spreek of sy mening oor 

die redelikheid van die finansiele state te weerhou. Daar word egter 'n voorbehoud gestel dat 

die ouditeur nie bloot kan nalaat om 'n ouditprosedure uit te voer weens die 

moeilikheidsgraad en kostes om die nodige ouditbewyse te bekom nie (SAIGR 1997:SAOS 

500.17). Dit plaas die ouditeur van 'n klein maatskappy in 'n dilemma. lndien so 'n klein 

entiteit nie oor 'n doeltreffende interne beheerstelsel beskik nie, sal die ouditeur uitgebreide 

stawingsprosedures moet uitvoer om die nodige gerusstelling oor die redelikheid van die 

finansiele state te verkry. Die moeilikheidsgraad om sodanige ouditbewyse te bekom asook 

die kostes wat daarmee verband hou, kan so hoog wees dat die waarde van so 'n oudit 

bevraagteken word. Dit sal die ouditeur noodsaak om ander alternatiewe optredes te 

ondersoek, soos om byvoorbeeld die ouditwerk te beperk en van meet af aan 'n 

gekwalifiseerde ouditverslag uit te reik. Hierdie optredes van ouditeure van klein 

maatskappye vorm een van die arguments wat aangevoer word teen 'n verpligte oudit van 

'n klein maatskappy. In hoofsaak word geargumenteer dat die oudit geen waarde toevoeg 

indien die ouditeur die uitweg volg om die ouditverslag van 'n klein entiteit te kwalifiseer of 

om 'n mening omtrent die redelikheid van die state te weerhou, eerder as ouditbewyse te 

verkry teen hoe, onverhaalbare kostes nie. Soos in die geval van SAOS 400 word die 

toepaslikheid van SAOS 500 op klein maatskappye nie betwyfel nie. Die uitwerking van die 

toepassing van sekere vereistes van SAOS 500 kan egter die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit bevraagteken. 
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4.2.14 Analitiese prosedures (SAOS 520) 

Die ouditeur behoort analitiese oorsigprosedures tydens sy beplannings- en algehele 

hersieningsfase van die oudit toe te pas (SAIGR 1997:SAOS 520.02). Analitiese prosedures 

word tydens die beplanning van 'n klein maatskappy-oudit aangewend om probleemareas 

te identifiseer. Dit is te betwyfel of die ouditeure van klein entiteite analitiese prosedures wat 

op bestuursinligting gebaseer is tydens die beplanningsfase sal kan toepas. Klein entiteite 

beskik gewoonlik nie oor tussentydse of maandelikse of ander finansiele bestuursinligting 

waarop analitiese prosedures uitgevoer word nie. As alternatief kan die ouditeur van 'n klein 

maatskappy die grootboek gebruik as bron vir analitiese prosedures, byvoorbeeld om die 

grootboekrekening van die telefoonuitgawes te ondersoek en seker te maak dat twaalf 

betalings gemaak is waarvan die omvang redelik vergelykbaar is. 

Die Chartered Assocation of Certified Accountants (ACCA) beskou dit as hoogs 

onwaarskynlik dat analitiese prosedures by 'n klein klient uitgevoer sal word as detail 

stawingstoetse voordat die opstelling van die finansiele state alreeds in 'n gevorderde 

stadium is. Dit is toeskryfbaar aan die groot aantal aansuiweringsjoernale ten opsigte van 

ouditverskille wat gewoonlik tydens die afhandeling van die oudit te boek gestel word (ACCA 

1989:249). Raiborn (1982:33) beweer voorts dat die swak interne beheerstelsel van 'n klein 

maatskappy met die gepaardgaande beperkte skeiding van pligte sal meebring dat die 

resultate van analitiese prosedures by klein entiteite minder betroubaar is. Dit sal die klein 

maatskappy se ouditeur noodsaak om sy resultate van analitiese prosedures met direkte 

stawingsprosedures te ondersteun. Nogtans het die American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) (1985:54) tydens sy ondersoek van klein maatskappy-oudit, tot die 

gevolgtrekking gekom dat analitiese prosedures deurgaans in die ouditproses van 'n klein 

maatskappy-oudit toegepas word, omdat dit veral by die oudit van inkomste- en 

uitgawerekeninge aangewend word. Anderson, Dycus en Welker (1982:16) is egter van 

mening dat ouditeure wei op analitiese prosedures vertrou om ongewone verwantskappe in 

finansiele inligting aan te dui, maar dat die metoda van toetsing nie vir ouditeure van klein 

entiteite deurslaggewend is nie. 

Analitiese prosedures moet egter nie in die geval van 'n klein maatskappy bloot as 'n 

alternatief vir direkte stawingsprosedures gesien word nie. Dit kan die mees effektiewe wyse 

wees waarop ouditbewyse versamel kan word (CICA 1988:29). Die navorsing van Raiborn 
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(1982:54) het aangedui dat 40% van die respondente analitiese prosedures tydens die 

beplanning van die oudit van klein maatskappy toepas. Dit dien as bewys dat praktisyns nie 

enige problema in die verband ondervind nie. 

Trites (1994:133) is van mening dat analitiese prosedures suksesvol as stawingsprosedures 

by klein maatskappye toegepas kan word, omdat die meeste eienaars/bestuurders van klein 

maatskappye sekere spesifieke maatskappy-inligting aanwend om bestuursbesluite te neem, 

soos byvoorbeeld die byhou van rekords wat die totale verkope per dag of totale ontvangstes 

per dag, aandui. Die ouditeur van die klein maatskappy behoort afskrifte van die inligting te 

bekom en tydens die uitvoering van analitiese prosedures aan te wend. Hierdie siening 

geniet verdere ondersteuning indien in ag geneem word dat die aktiwiteite van 'n klein entiteit 

eenvoudig is. Waar so 'n klein entiteit 'n beperkte hoeveelheid personeellede teen vaste 

verdienstes vir die hele tydperk onder oorsig in diens het, behoort die ouditeur die totale 

koste van salarisse en lone met redelike sekerheid by wyse van analitiese prosedures te kan 

bepaal. 

lndien die ouditeur ook die rekeningkundige pligte van 'n klein maatskappy verrig, gebeur dit 

dat die ouditeur alreeds tydens die vaslegging van die transaksies analitiese prosedures kan 

toepas. In wese kom hierdie praktyk ooreen met analitiese prosedures wat tydens die 

beplanning van 'n oudit uitgevoer word. Dit sal die ouditeur in staat stel om die aard, 

tydsberekening en omvang van ander ouditprosedures te bepaal. Waar 'n klein maatskappy 

byvoorbeeld 'n perseel huur teen 'n vaste bedrag per maand vir die uitvoering van sy 

bedrywighede en die huuruitgawes vir die jaar te boek gestel word, is dit hoogs waarskynlik 

dat die ouditeur die maandelikse huuruitgawes met mekaar sal vergelyk en bepaal dat 

huuruitgawes vir die volle tydperk onder oorsig verreken is. 

lndien analitiese prosedures as stawingsprosedures, of by die algehele hersieningsfase van 

die oudit toegepas word, sal die mate van vertroue wat die ouditeur daarop kan plaas afhang 

van die ouditeur se beoordeling van die risiko dat die analitiese prosedures die verwagte 

verwantskappe kan aandui, terwyl daar in werklikheid 'n wesenlike wanvoorstelling bestaan. 

In die geval van 'n klein entiteit met 'n ongekompliseerde besigheid en beperkte bronne van 

inkomste sal die analitiese prosedures wat deur die ouditeur tydens die uitvoering van die 

hersieningsfase van die oudit toegepas word, ooreenstem met die analitiese prosedures wat 

as stawingsprosedures aangewend word. 
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Waar die interne beheerstelsel ondoeltreffend is en die ouditeur die kontrolerisiko as hoog 

ag, behoort meer vertroue op detailtoetse van transaksies en saldo's as op analitiese 

prosedures geplaas te word. Die ouditeur sal noodwendig, in die geval van 'n klein entiteit, 

die kontrolerisiko hoog ag omdat die entiteit gewoonlik nie oor 'n doeltreffende interne be

heerstelsel beskik nie. Dit sal die ouditeur forseer om nie aileen op analitiese prosedures te 

steun nie, maar om sy gevolgtrekkings met ander direkte bewyse aan te vul. lndien 'n 

inkomstestaatitem nie wesenlik is nie, sou die ouditeur van 'n klein maatskappy hom in 

hoofsaak op analitiese prosedures kon beroep, maar vanwee die tekortkominge van die 

interne beheerstelsel sal die ouditeur die moontlikheid van onvolledige verantwoording van 

die item in ag moet neem. So 'n ouditeur sal noodwendig ander direkte stawingsprosedures 

moet uitvoer om te verseker dat die betrokke inkomstestaatitems volledig te boek gestel is. 

4.2.14.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 520 (analitiese oorsig) op 'n klein 

maatskappy-oudit 

Soos in die bogenoemde bespreking aangetoon is word analitiese prosedures in 'n klein 

maatskappy-omgewing wyd toegepas. 

4.2.15 Oudit van rekeningkundige ramings (SAOS 540) 

Die Suid-Afrikaanse ouditstandaard vereis dat die ouditeur genoegsame, toepaslike 

ouditbewyse ten opsigte van rekeningkundige ramings behoort te verkry (SAIGR 1997:SAOS 

540.02). 'n Rekeningkundige raming is die skatting van die waarde van 'n item omdat daar 

geen basis vir die absolute meting van sodanige waarde bestaan nie. 

Die bestuur van 'n onderneming dra die verantwoordelikheid vir rekeningkundige ramings. 

Die rekeningkundige ramings hou dikwels verband met die uitkoms van toekomstige 

gebeurtenisse en gevolglik is die risiko van wanvoorstelling in die geval van 'n 

rekeningkundige raming grater as waar 'n stelling in presiese terme bepaalbaar is. Die 

ouditeur sal dus ouditprosedures op rekeningkundige ramings moet uitvoer: Eerstens om vas 

te stel of die rekeningkundige raming in die gegewe omstandighede redelik blyk te wees en 

tweedens of dit behoorlik in die finansiele state geopenbaar is. 
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In die geval van 'n klein entiteit kan die ouditeur moontlik betrokke wees by die opstel van die 

rekeningkundige ramings omdat die ouditeur ook gewoonlik ander dienste aan 'n klein 

maatskappyklient verskaf. Die ouditeur se ouditprosedures op rekeningkundige ramings 

verskil nie van die ouditprosedures by 'n groot entiteit nie. Die ouditeur van 'n klein 

maatskappy sal alreeds sommige van die ondersteunende bewyse oor die raming onder 

oenskou gehad het indien hy ook die rekeningkundige rekords van die klein entiteit byhou. 

Dit sal so 'n ouditeur in 'n gunstige posisie stel om rekeningkundige ramings te beoordeel. 

Die integriteit en bevoegdheid van die bestuur speel weer eens 'n kardinale rol by die 

beoordeling van rekeningkundige ramings. Die standpunt vereis dat die ouditeur 'n finale 

beoordeling van die redelikheid van die raming moet doen wat op die ouditeur se kennis van 

die besigheid gegrond is (SAIGR 1997:SAOS 540.24). Die ouditeur van 'n klein maatskappy 

kan in 'n baie gunstige posisie verkeer om die rekeningkundige ramings te beoordeel omdat 

sy agtergrondkennis oor die bestuur en die besigheid gewoonlik uitgebreid is. lndien die 

ouditeur 'n noue verbintenis met die klein maatskappyklient handhaaf deur gereeld op 'n 

informele basis te skakel, behoort die ouditeur byvoorbeeld bewus te wees van die omvang 

van die oninvorderbaarheid van debiteure, verouderde of stadigbewegende voorraad en 

buitengewone gebeure. 

4.2.15.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 540 (oudit van rekeningkundige 

ramings) op 'n klein maatskappy-oudit 

SAOS 540 is toepaslik op die oudit van 'n klein maatskappy. Daar word aangetoon dat die 

risiko van wanvoorstelling van rekeningkundige ramings selfs laer by klein maatskappye kan 

wees. Dit word hoofsaaklik toegeskryf aan die bree kennis van die besigheid waaroor die 

ouditeur van 'n klein maatskappy beskik. lndien die integriteit van die eienaar/bestuur 

twyfelagtig voorkom, kan dit egter tot die teendeel aanleiding gee. 

4.2.16 Verwante partye (SAOS 550) 

lngevolge die standpunt behoort die ouditeur se ouditprosedures daarop gerig te wees om 

verwante partye-transaksies te identifiseer en te verseker dat dit behoorlik in die finansiele 
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state geopenbaar is (SAIGR 1997:SAOS 550.03). 'n Voorbehoud word egter gestel wat 

bepaal dat daar nie van 'n audit verwag kan word om aile verwante partye-transaksies te 

identifiseer nie. Die bestuur dra die verantwoordelikheid om aile verwante partye-transaksies 

te identifiseer en behoorlik te openbaar. Die verantwoordelikheid vereis van die bestuur om 

'n behoorlike interne beheerstelsel te implementeer en in stand te hou om sodanige 

transaksies te identifiseer en te openbaar (SAIGR 1997:SAOS 550.05). 'n Klein maatskappy 

word gewoonlik deur sy eienaars bestuur. Die beheer van so 'n maatskappy berus dus by 'n 

paar persona wat nou verwant is aan mekaar. Dit kan meebring dat die omvang van 

verwante partye-transaksies redelik hoog kan wees in 'n klein maatskappy-omgewing. 

Juis vanwee 'n klein maatskappy se informele boekhouding, ontoereikende interne 

beheerstelsel en eenvoudige organisatoriese struktuur waar direksiebesluite ook nie altyd 

formeel gedokumenteer word nie, kan die ouditeur problema ondervind om verwante partye 

en verwante partye-transaksies te identifiseer. Hierdie identifikasie van verwante partye en 

verwante partye-transaksies word nog verder bemoeilik as die ouditeur bloat op navrae aan 

die bestuur moet vertrou. Raiborn (1982:29) is van mening dat die ouditeur in sodanige 

omstandighede aan 'n verhoogde risiko blootgestel is. 

Die American Institute of Certified Public Accountants (AI CPA) (1985:75 -76) identifiseer die 

volgende omstandighede as tiperend van verwante partye-transaksies by klein maatskappye: 

0 Die versekering van lenings of skuld van die eienaar/bestuur; 

0 die sluiting van 'n huurooreenkoms waarvolgens eiendom vir 'n onbeperkte 

tydperk gehuur word. Die verhuurder is direk of indirek verbind aan die 

eienaar/bestuur van die klein maatskappy; 

0 die toestaan van lenings aan die eienaar/bestuur teen baie gunstige rentekoerse 

sander dat genoegsame sekuriteit verskaf is; 

0 die aangaan van enige transaksies met die eienaar/bestuur waarvolgens goe

dere gel ewer word of aangeskaf word; 

0 die aangaan van transaksies met geaffilieerdes, byvoorbeeld in die geval waar 

konsultasiefooie betaal word aan 'n firma waarin die eienaar/bestuur 'n groat 

belang het; 

0 die versekering van skuld van die klein maatskappy deur die eienaar/bestuur; en 

184 



0 die verpanding van maatskappybates om as sekuriteit vir persoonlike 

skuld van die eienaar/bestuur te dien. 

4.2.16.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 550 (verwante partye) op 'n klein 

maatskappy-oudit 

Daar bestaan geen rede waarom SAOS 550 nie oak op klein entiteite van toepassing kan 

wees nie. Die siening word deur Raiborn (1982:58) ondersteun wat na afloop van sy 

navorsing tot die gevolgtrekking gekom het dat ouditeure van klein maatskappye nie 

noemenswaardige problema ondervind om verwante partye-transaksies te identifiseer of om 

die openbaarmaking daarvan te beoordeel nie. Minder as 10% van die respondents het 

tydens die navorsing van Raiborn ( 1982: 58) aangevoer dat verwante partye-transaksies by 

klein maatskappye moeilik identifiseerbaar is of dat die eienaar/bestuur van klein 

maatskappye huiwerig is om sodanige transaksies in die finansiele state te openbaar. 

4.2.17 Bestuursverklarings (SAOS 580) 

Die standpunt vereis dat die ouditeur bewyse moet verkry wat erkenning daaraan verleen dat 

die bestuur van 'n entiteit die verantwoordelikheid van die finansiele state dra en oak dat die 

bestuur van die entiteit die finansiele state goedgekeur het (SAIGR 1997:SAOS 580.03). 

Daar bestaan twee bronne waaruit die ouditeur hierdie bewyse kan bekom, naamlik die 

notules van direksievergaderings en bestuursverklarings. 

Bestuursverklarings moet egter nie ander ouditbewyse vervang wat redelikerwys beskikbaar 

behoort te wees nie (SAIGR 1997:SAOS 580.05). Weens die informele verbintenis wat soms 

tussen die ouditeur en 'n klein maatskappyklient heers, -bestaan die moontlikheid dat die 

ouditeur van 'n klein klient homself maklik op bestuursverklarings as voldoende ouditbewyse 

sal verlaat. So 'n ouditeur kan vanuit die standpunt gaan dat sy agtergrondkennis oar die 

besigheid en die integriteit van die bestuur so omvangryk is, dat die beoordeling van die 

redelikheid van uitlatings in bestuursverklarings vir die ouditeur vanselfsprekend is. Die 

argument kan verder aangevoer word dat die verkryging van verdere ouditbewyse bloat 

negatiewe implikasies vir die ouditfooi sal inhou. Hierdie tendens is deur Raiborn (1982:55) 
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bevestig wat aanvoer dat 45% van die respondente in sy ondersoek van klein maatskappy

oudits wei aangedui het dat hulle soms bestuursverklarings as die enigste ouditbewys 

aanvaar. Rouse (1984: 65) dui aan dat hierdie praktyk kommerwekkend is, omdat ouditeure 

gewoonlik self die bestuursverklarings vir kliente voorberei. Woolf (1979:52) huldig oak die 

mening dat ouditeure van klein maatskappye meermale bestuursverklarings sal aanwend as 

stawingsprosedures, maar dat dit deur ander bewyse ondersteun behoort te word: 

... the auditor of a small business will inevitably be forced to depend extensively on 
representations and assurances of the owners of the business, and such evidence as 
exists in support of these representations will rarely arise from its system of internal 
control. It is far more likely that corroboration will be found in ratio analysis, 
comparisons with previous periods ... not to mention that all important (perhaps the 
most important) indicator of all, the auditor's personal assessment of the character, 
trustworthiness and general credibility of the proprietor/managing director himself. 

Pratt ( 1981 :49) het tydens sy ondersoek in verband met die audit van klein maatskappye tot 

die gevolgtrekking gekom dat die ouditeur van 'n klein maatskappy gewoonlik voldoende 

oudit-bewyse kan verkry om te bepaal of bates oorstateer is. Die bepaling van die omvang 

van die onderstatering van bates, laste en inkomste bly egter problematies. Pratt (1981 :49) 

wys daarop dat die ouditeure van klein maatskappye bestuursverklarings kan aanwend om 

die probleem op te los: 

So the accounts will only be true if the directors are telling the truth. This situation 
typically occurs in 'all cash' businesses where it is commonly not possible to prove 
total income because of lack of internal controls, vouchers and/or external evidence 
upon which to rely. 

Die standpunt erken dat 'n bestuursverklaring in sekere gevalle as die enigste ouditbewys 

aanvaar moet word. Die voorbeeld word aangevoer waar die bestuur ingevolge 'n bestuurs

verklaring aandui dat die bedoeling van 'n sekere belegging langtermyn van aard is (SAIGR 

1997:SAOS 580.06). 'n Voorbehoud word egter gestel dat die ouditeur selfs in die 

omstandighede 'n bestuursverklaring met professionele skeptisisme moet bejeen (SAIGR 

1997:SAOS 580.08). Volgens Anderson, Dycus en Welker (1982:16) sal die ouditeur die 

eienaar/bestuur se integriteit aantas indien die ouditeur beweer dat hy nie op die 

bestuursverklarings kan vertrou nie. 

Die bestuur van 'n klein maatskappy wat relatief oningelig is oor die doel van 'n audit, sal 
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noodwendig ook 'n wanpersepsie in verband met 'n bestuursverklaring huldig. Waar die 

bestuur van mening is dat die ouditeur se pligte die uitvoering van rekeningkundige werk 

omvat en die verifikasie van die akkuraatheid van die finansiele state insluit, sal sodanige 

bestuur skroom om die verantwoordelikheid van die finansiele state te dra. Die bestuur sal 

gevolglik meen dat 'n bestuursverklaring direk in teenstelling met hul persepsies is, want 

ingevolge die bestuursverklaring is die bestuur van die maatskappy verantwoordelik vir die 

redelikheid van die maatskappy se finansiele state. Raiborn (1982:55) beweer dat tot die 

helfte van die klein maatskappye se bestuur die wanpersepsie kan huldig. Die ouditeur van 

'n klein maatskappy behoort die inhoud van bestuursverklarings in detail met die 

eienaar/bestuur van die klein 'entiteit te bespreek om hierdie wanpersepsie teen te werk. In 

sy ondersoek na die oudit van klein besighede het die American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA 1985:84) tot die besef gekom dat bestuursverklarings vir klein entiteite 

aangesuiwer moet word om voorsiening te maak vir: 

0 Aile aansuiwerings wat deur die oudit opgespoor word en dat die bestuur dit 

behoorlik bygewerk het; 

0 die behoorlike skeiding tussen die besigheid en die eienaar/bestuur se 

persoonlike bates; en 

0 die kennisname van wesenlike interne beheerswakhede deur die bestuur. 

4.2.17.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 580 (bestuursverklarings) op 'n 

klein maatskappy-oudit 

Die verkryging van bestuursverklarings is baie algemeen by 'n klein maatskappy-oudit. SAOS 

580 is gevolglik toepasbaar op klein maatskappy-oudits. Die gevaar bestaan egter dat die 

ouditeure van klein maatskappye bestuursverklarings as die enigste ouditbewyse sal 

aanwend en sodoende die algemeen aanvaarde ouditstandaard verydel. 'n Bestuurs

verklaring kan met redelike sukses aangewend word om die eienaar/bestuur van 'n klein 

maatskappy se aandag op hulle verantwoordelikhede te vestig ten opsigte van die redelike 

aanbieding van die finansiele state. 
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4.2.18 Die ouditeursverslag oor finansiele state (SAOS 700) 

lngevolge die standpunt behoort die ouditeur sy gevolgtrekkings, wat vanuit die ouditbewyse 

voortspruit te oorweeg en te beoordeel . Dit sal die ouditeur in staat stel om 'n mening oar 

die redelikheid van die finansiele state uit te spreek (SAIGR 1998:SAOS 700.02). 

Geen onderskeid word getref tussen die ouditeursverslag wat in die geval van 'n groat entiteit 

uitgereik word en die ouditeursverslag wat op die audit van 'n klein entiteit volg nie. Dit is in 

ooreenstemming met die praktyk dat eenvormige ouditstandaarde op beide groat en klein 

entiteite toegepas behoort te word. Na afloop van 'n audit verskaf die ouditeur dieselfde mate 

van gerusstelling oar die finansiele state vir 'n groat en klein maatskappy en gevolglik sal 

dieselfde beginsels deur die ouditeur toegepas word om 'n ouditmening te formuleer. 

Die standpunt verleen wei erkenning (SAIGR 1998:SAOS 700.42-.43) aan die feit dat, indian 

'n entiteit se rekeningkundige rekords ontoereikend is en die ouditeur nie ander 

ouditprosedures kan uitvoer om onsekerhede uit die weg te ruim nie, die ouditeur 

genoodsaak sal wees om 'n gekwalifiseerde ouditmening in sy ouditeursverslag uit te spreek 

of homself van 'n mening omtrent die redelikheid van die finansiele state te weerhou. In 

hoofstuk 3 word aangetoon dat dit kenmerkend is van 'n klein maatskappy om oar 'n 

ontoereikende interne beheer- en rekeningkundige stelsel te beskik. Hierdie tendens het 

volgens Pratt (1981 :50) daartoe gelei dat die ouditeursverslae van klein maatskappye min 

waarde vir die gebruikers daarvan inhou: 

Small companies often require qualified reports in that there are inadequate 
accounting controls or inadequate accounting records. In either situation the auditors 
should disclaim an opinion ... So the reader of the report gains little assurance about 
the accounts themselves. He is told that the accounting system is weak, but he could 
have guessed that anyway from his knowledge of the company. 

Hierdie siening word deur Cox (1992:30) verder onderstreep wat onsekerheid oar die meriete 

van 'n klein maatskappy-ouditverslag uitspreek indian die eienaar/bestuurder kontant

inkomste vir sy persoonlike behoeftes neem en gevolglik nie aile inkomste volledig 

verantwoord nie of waar die eienaar/bestuurder die klein maatskappy se hulpbronne tot sy 

eie voordeel aanwend en die optredes nie deur die audit opgespoor word nie. Indian die 

ouditeur sy oudittoetse uitbrei om wei die bogenoemde optredes van die eienaar/bestuurder 
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op te spoor sal dit noodwendig tot verhoogde kostes aanleiding gee wat volgens Cox 

(1992:30) die klein maatskappyklient sal benadeel: 

This will inevitably lead to higher audit costs which will have to be passed on to clients, 
many of whom are concerned with survival at present and will strongly resist any 
attempt to increase audit fees. 

Raiborn (1982:27) beweer voorts dat die onvermoe van ouditeure van klein maatskappye om 

bestuursverklarings met ander ouditbewyse te kan staaf, ook tot gemodifiseerde 

ouditeursverslae sal lei. Robertson (1986:52) spreek twyfel uit of die verdere onkostes wat 

die ouditeur sal moet aangaan om bestuursverklarings te bevestig wei enige waarde vir 'n 

klein maatskappy inhou. Page (1985:216-218) brei die siening uit deur spesifiek na die 

sogenaamde klein maatskappykwalifikasie te verwys. Die ouditeursverslag van 'n klein 

maatskappy word op grand van die bogenoemde redes gekwalifiseer, maar omdat dit 

volgens Page (1991 :221) in een uit elke vier klein maatskappy-oudits voorkom, word 

spesifiek na die term klein maatskappykwalifikasie verwys. 

Die Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) ( 1989:254) is van mening dat dit 

ondenkbaar is vir 'n klein maatskappy om aan 'n audit onderwerp te word, waar die uiteinde 

meermale tot 'n gekwalifiseerde ouditmening sal lei: 

Small companies are required to appoint an auditor who is required to go through the 
motions of performing the audit which must be paid for when everyone knows that, at 
the end of the day, only a qualified opinion will be issued, which is unhelpful to 
shareholders and others wishing to place reliance on the accounts 

4.2.18.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SACS 700 (die ouditeursverslag oor 

finansiele state) op 'n klein maatskappy-oudit 

Soos aangedui in die bespreking maak SAOS 700 voorsiening daarvoor om die eienskappe 

van 'n klein maatskappy in ag te neem en is SAOS 700 gevolglik ook toepaslik vir klein 

maatskappy-oudits. 

Dieselfde beginsels vir groat en klein entiteite word voorgehou om 'n gemodifiseerde oudi-
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teursverslag uit te reik. Die voorkoms van 'n gekwalifiseerde ouditmening weens die vereistes 

van SAOS 400 en SAOS 500, waarvolgens uitgebreide stawingsprosedures uitgevoer moet 

word totdat die ouditeur die nodige gerusstelling oor die redelikheid van die finansiele state 

verkry, sal by 'n klein maatskappy-oudit hoar wees as in die geval van 'n groot maatskappy

oudit. In paragrawe 4.2.12.2 en 4.2.13.2 word aangevoer dat die gevolg van die toepassing 

van SAOS 400 en SAOS 500 op 'n klein maatskappy-oudit die waarde van so 'n oudit onder 

verdenking kan plaas. Hierdie argument kan verder gevoer word deur daarop te wys dat die 

ouditeursverslag volgens SAOS 700 wat na afloop van 'n klein maatskappy-oudit uitgereik 

word, ook min waarde sal inhou indien dit gekwalifiseer is bloot omdat die ouditeur nie die 

nodige gerusstelling deur middel van sy uitgebreide stawingsprosedures (volgens SAOS 400 

en SAOS 500) kan verkry nie. Daar moet egter in aanmerking geneem word dat so 'n 

ouditeursverslag nie gemodifiseer sal word indien die ouditeur wei daarin slaag om die 

nodige gerusstelling by wyse van uitgebreide stawingsprosedures te verkry nie. In die praktyk 

kan die uitvoering van totaal uitgebreide stawingsprosedures egter kostes drasties be"invloed 

sodat 'n klein maatskappy-oudit onbekostigbaar word. Volgens Cox (1992:30) sal die 

ouditeursverslag van 'n klein maatskappy in sodanige omstandige in teenstelling met die 

werklike gees van 'n oudit wees: ''The contradictions inherent in the small company audit will 

therefore be brought sharply in the fore, leaving small clients to bear the brunt of 

unnecessary professional pressures". 

Die problematiek om 'n ongekwalifiseerde ouditmening by klein maatskappye uit te reik is in 

Kanada, Engeland, Wallis en lerland onder die loep geneem deur 'n ouditeursverslag daar 

te stel wat 'n beperkte mate van gerusstelling bied (Raiborn 1982:27). Die aspek val verder 

onder die soeklig in paragraaf 4.2.17. 

4.2.19 Die ouditeursverslag oor ouditaanstellings vir spesiale doeleindes (SAOS 800) 

lngevolge die standpunt word 'n ouditeursverslag vir spesiale doeleindes in die volgende 

omstandighede uitgereik (SAIGR 1997:SAAS 800.01): 

0 lndien die finansiele state ingevolge 'n omvattende rekeningkundige grondslag 

eerder as ingevolge algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk (AARP) 

opgestel is; 
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0 indian die audit beperk word tot spesifieke rekeninge, onderafdelings van 

rekeninge of items van die finansiele state. Dit staan algemeen bekend as 'n 

komponent van die finansiele state; en 

0 indian die audit beperk word tot items wat ingevolge 'n kontraktuele verbintenis 

aan 'n audit onderwerp moet word. 

Die grootte van die entiteit sal geen rol speel as die ouditeur verslag moet doen oar finansiele 

state wat volgens 'n ander grondslag as AARP opgestel is nie. 

Indian die ouditeur van 'n klein entiteit genader word om ouditwerk oar 'n komponent van die 

finansiele state uit te voer, sal die ouditeur se werk tot die betrokke komponent beperk wees. 

Die ouditeur sal byvoorbeeld sy ouditprosedures tot voorraad beperk indian 'n klein entiteit 

die audit van voorraad versoek. Die ouditeur sal noodwendig na afloop van sy ouditwerk nie 

'n mening oar die finansiele state as geheel kan uitspreek nie, maar die ouditeur se mening 

sal tot die betrokke komponent onder oorsig beperk word. 

Indian 'n klein maatskappy 'n kontraktuele verbintenis aangaan, kan die ouditeur versoek 

word om 'n audit uit te voer ten opsigte van die nakoming van die vereistes van die 

ooreenkoms. 'n Klein maatskappy kan byvoorbeeld 'n verband ten gunste van 'n derde party 

laat registreer wat die uitvoering van 'n audit vereis. In sodanige omstandighede sluit 

ouditwerk gewoonlik die volgende in: 

0 Rente betalings; 

0 die handhawing van neergelegde finansiele verhoudings en verwantskappe; 

0 beperkings ten opsigte van die betaling van dividende; en 

0 die aanwending en tegeldemaking van die eiendom. 

'n Ouditeur van 'n klein maatskappy wat 'n noue verbintenis met sy klient handhaaf, kan selfs 

die aanvanklike werk vir die bestuur van die klein maatskappy uitvoer om die kontraktuele 

verbintenis te sluit. Dit sal verseker dat die ouditeur oar genoegsame agtergrondkennis 

beskik om sy risiko's met betrekking tot die ouditwerk ten opsigte van die kontraktuele 

ooreenkoms te beperk. 
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4.2.19.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 800 (die ouditeursverslag oor 

ouditaanstellings vir spesiale doeleindes) op 'n klein maatskappy 

SAOS 800 is toepaslik op 'n klein maatskappy-oudit. 

4.2.20 'n Oorsig oor finansiele state (SAOS 910) 

Die harmoniseringsprojek was teen die middel van 1998 bykans afgehandel, maar steeds 

is die Suid-Afrikaanse ouditstandaard met betrekking tot 'n oorsig oor finansiele state, selfs 

in konsep-formaat steeds onuitgereik. Dit dui moontlik op die ouditprofessie se onsekerheid 

omtrent hierdie standpunt. Vervolgens word die standaard vanuit 'n internasionale perspektief 

onder die loep geneem. 

'n Oorsig oor finansiele state word algemeen in die Verenigde State van Amerika op klein 

maatskappye toegepas. Sodanige oorsig oor finansiele state word uitgevoer wanneer sekere 

entiteite nie geoudit word nie, maar die finansiele state word hersien om te bepaal dat die 

onderliggende rekeningkundige rekords asook die basis van aanbieding redelik blyk te wees. 

Arens en Loebecke (1997:752) beskryf hierdie entiteite soos volg: "A company may believe 

that an audit is unnecessary due to the active involvement of the owners in the business, lack 

of significant debt or absence of regulations requiring the company to have one." Hierdie 

aanhaling moet in konteks gesien word, want die skrywers verwys na die omstandighede wat 

tans in die Verenigde State van Amerika heers. Soos in hoofstuk 2 beskryf, is 'n klein 

maatskappy nie ingevolge wetgewing in die Verenigde State van Amerika aan 'n verpligte 

oudit onderworpe nie en word sodanige maatskappye slegs geouditeer as eksterne 

gebruikers, soos byvoorbeeld finansiele instellings wat 'n oudit vereis om bykomende krediet 

te verskaf. 

Die oorsig van finansiele state en die samestelling (kompilering) daarvan vorm beide deel 

van die verwante dienste wat deur die ouditeur gebied kan word en wat steeds binne die 

raamwerk van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde val. Soos aangedui in paragraaf 4.2.2 

is die mate van vertroue wat die ouditeur met die uitvoering van 'n oorsig van die finansiele 

state het aansienlik minder as in die geval van 'n oudit. 'n Redel ike mate van vertroue word 

wei gebied, terwyl in die geval van 'n kompilasie-aanstelling of 'n aanstelling volgens ooreen-
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gekome prosedures, hoegenaamd geen gerusstelling deur die ouditeur verseker word nie. 

Arens en Loebeccke (1997:753) is egter van mening dat slegs die ouditeur wat die oorsig van 

die finansiele state uitvoer die omvang van bewyse en dienooreenkomstig die mate van 

gerusstelling kan beoordeel wat deur hom verseker word. 

'n Aanstelling vir 'n oorsig van finansiele state vereis van die ouditeur om navrae te rig en om 

analitiese prosedures uit te voer ten einde 'n redelike mate van gerusstelling oor die 

redelikheid van die finansiele state te verseker. Die volgende word nie van die ouditeur 

verwag tydens die uitvoering van 'n oorsig van finansiele state nie: 

0 Die beoordeling van die interne beheerstelsel; 

0 die uitvoering van beheermaatreel- of stawingstoetse; 

0 die verkryging van onafhanklike bevestigings; en 

0 die uitvoering van fisiese bevestigings. 

Die uitvoering van 'n oorsig van finansiele state verteenwoordig 'n verwante diens en 

gevolglik is die ouditeur aan die professionele gedragsreels soos uiteengesit in paragraaf 

4.2.3 gebonde. Die volgende prosedures word tydens 'n oorsig van finansiele state van die 

ouditeur vereis: 

0 Verkryging van kennis van die entiteit. 'n Laer vlak van kennis word benodig as 

in die geval van die uitvoering van 'n oudit; 

0 verkryging van kennis van die rekeningkundige beginsels en praktyke wat deur 

die klient toegepas word. Weer eens word 'n laer kennisvlak as in die geval van 

'n oudit vereis; 

0 navrae aan die bestuur om vas te stel of die finansiele state 'n redelike weergawe 

is; 

0 die uitvoering van analitiese prosedures ten einde enige ongewone verwantskap 

te identifiseer; en 

0 die verkryging van 'n bestuursverklaring. 

Volgens Defliese, Jaenicke, O'Reilly en Hirsch (1990:813) behoort die ouditeur se navrae 

193 



tydens 'n oorsig van die finansiele state op die volgende aspekte gerig te wees: 

0 Die entiteit se rekeningkundige beginsels en praktyke asook die metodes om dit 

toe te pas; 

0 prosedures waarvolgens transaksies aangeteken, geklassifiseer en opgesom 

word; 

0 optredes tydens vergaderings wat deur aandeelhouers of direkteure gevolg word 

wat die finansiele state kan be'invloed; 

0 die konsekwente toepassing van algemene aanvaarde rekeningkundige praktyk; 

0 veranderinge in die besigheid of in rekeningkundige praktyke; 

0 die uitwerking van na-balansstaatdatum gebeurtenisse op die finansiele state; 

en 

0 aile aangeleenthede wat die ouditeur tydens die hersiening van die finansiele 

state bevraagteken het. 

Charmichael, Willingham en Schaller (1996:597) identifiseer twee verdere prosedures wat 

by 'n oorsig van finansiele state deur die ouditeur uitgevoer behoort te word: 

0 Die beoordeling van die finansiele state ten einde te verseker dat dit in 

ooreenstemming is met aile ander inligting wat onder die aandag van die 

ouditeur gekom het; en 

0 die uitvoering van verdere prosedures indien die ouditeur bewus word dat 

sekere inligting soos vervat in die finansiele state onvolledig, onakkuraat, foutief 

of onbehoorlik is. 

Die argument kan aangevoer word, dat 'n oorsig van finansiele state waar slegs 'n beperkte 

mate van gerusstelling deur die ouditeur verseker word bloat tot verwarring van die algemene 

publiek sal lei. Sommige lede van die algemene publiek sal steeds onder die indruk verkeer 

dat die ouditeur 'n audit uitgevoer het en gevolglik ouditgerigte persepsies en verwagtinge 

koester. Ander lede van die publiek mag van mening wees dat die ouditeur geen 

gerusstelling bied nie. Die Cohen-kommissie wat in 1974 deur die American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) in die lewe geroep is om aanbevelings oor die 

verantwoordelikhede van die ouditeure te maak, het toe reeds daarop gewys dat die 

behoeftes van die gebruikers van finansiele state so kompleks en verskillend is dat 'n enkele 
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mate van gerusstelling dit nie sal bevredig nie. Daar is ook aangevoer dat diegene wat glo 

dat die gebruikers verward sal wees met verskillende vlakke van gerusstelling wat deur die 

ouditeur verseker word, die vermoens van die gebruikers van finansiele state onderskat 

(Humphrey 1991 :7). 

4.2.20.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 910 ('n oorsig oorfinansiele state) 

op 'n klein maatskappy 

Die toepaslikheid van 'n oorsig oor finansiele state op klein maatskappye word bewys deur 

die jarelange aanwending van die praktyk in die Verenigde State van Amerika. In Suid-Afrika 

is die teendeel egter bewys. Pratt (1981: 101) het in sy ondersoek van 'n klein maatskappy

oudit tot die gevolgtrekking gekom dat die meerderheid praktisyns in Suid-Afrika teen 'n 

oorsig van klein maatskappy finansiele state gestem het. In 'n ondersoek wat De Jager 

(1984:337) in 1984 van stapel gestuur het om private maatskappye in Suid-Afrika se houding 

ten opsigte van 'n verpligte audit vas te stel, was die meerderheid van die respondente ook 

ten gunste van 'n audit en nie 'n oorsig vir private maatskappye nie. Die tendens in die 

tagtigerjare kan toegeskryf word aan die raamwerk waarbinne audit en verwante dienste 

destyds uitgevoer is. Met die uitbreiding van die raamwerk om met internasionale standaarde 

te harmoniseer (sien paragraaf 4.2.2), behoort die oorsig van finansiele state meer 

blootstelling te verkry en kan dit moontlik die ouditeure se sienswyse be"invloed. Dit word 

gestaaf deur Gloeck (Gioeck 1993:489) wat in die begin van die negentigerjare die 

verwagtingsgaping in Suid-Afrika nagevors het. Daarvolgens is bevind dat finansieel 

ingeligtes en praktisyns 'n duidelike stem ten gunste van 'n oorsig vir klein maatskappye 

uitgespreek het. 

Tydens die uitvoering van 'n oorsig oor finansiele state word slegs 'n beperkte mate van 

gerusstelling oor die redelike aanbieding van die finansiele state deur die ouditeur verseker. 

Sekere vereistes van SAOS 400 en SAOS 500 soos die ouditeur se ondersoek en vertroue 

op die klient se interne beheerstelsel of die uitvoering van uitgebreide stawingsprosedures 

word nie by die uitvoering van 'n oorsig oor finansiele state vereis nie. Die gevolg van hierdie 

vereistes lei 6f tot 'n gekwalifiseerde ouditmening, 6f die ouditgelde word in so 'n mate 

verhoog dat dit die audit onbekostigbaar maak. Dit plaas die waarde van 'n klein maatskappy-
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oudit onder verdenking. Adam (1994:79) beweer egter dat die gelde wat in die Verenigde 

Koninkryk gehef is na die opheffing van 'n verpligte oudit, nie beduidend van die ouditfooie 

van die betrokke maatskappye voor die afskaffing van 'n verpligte oudit verskil het nie. 

Weens die ouditeur se voortgesette betrokkenheid by 'n klein maatskappy, word gelde steeds 

van sodanige klient verhaal. Hierdie uitspraak word as voorbarig beskou, omdat die verpligte 

oudit van die klein maatskappy eers in 1994 in die Verenigde Koninkryk afgeskaf is. Die jaar 

waarin die aandeelhouers van 'n klein maatskappy die besluit neem om die maatskappy nie 

meer aan oudits te onderwerp nie, word gekenmerk deur talle vereistes en prosedures wat 

gevolg moet word. Laasgenoemde sal noodwendig koste meebring. Die werklike invloed van 

die afskaffing van 'n oudit op gelde wat aan 'n ouditeur betaal word, behoort eers in die 

daaropvolgende jare sigbaar te wees. 

Na afloop van 'n oorsig oor die finansiele state, sal die ouditeur slegs 'n beperkte mate van 

gerusstelling oor die redelikheid van die finansiele state kan uitspreek, maar die klein 

maatskappyklient is nie noodwendig slegter daaraan toe as wanneer die ouditverslag 

gekwalifiseer word nie, omdat onvoldoende ouditbewyse verkry is of omdat die ouditgelde 

so hoog is dat dit volgens die klient nie geregverdig is nie. 

Daar moet egter in aanmerking geneem word dat die oudit van klein maatskappye tans 

volgens wetgewing verpligtend is. Die vereiste voorkom die aanwending van 'n oorsig van 

die finansiele state van klein maatskappye in plaas van 'n oudit. Die aanwending van 'n 

oorsig as alternatief vir 'n klein maatskappy-oudit val verder in hoofstuk 5 (sien 5.4.3.2) onder 

die soeklig. 

4.2.21 Aanstellings om ooreengekome prosedures rakende finansiele inligting uit te 

voer (SAOS 920) 

Die standpunt is van toepassing indien die ouditeur ouditprosedures soos ooreengekom met 

die klient of 'n ander derde party uitvoer . Die ouditeur se verslagdoening sal beperk wees 

tot feitlike bevindings soos gegrond op die ooreengekome prosedures en gevolglik sal die 

ouditeur geen gerusstelling kan bied nie (SAIGR 1998:SAAS 920.04 -.05). Die gebruikers 

van die inligting moet self die verslag van die ouditeur beoordeel aan die hand van die 

ooreengekome prosedures en daarom is die verslag ook beperk tot die partye wat tot die oor-
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eengekome prosedures toegestem het. 

4.2.21.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 920 (aanstellings om ooreenge

kome prosedures rakende finansiele inligting uit te voer) op 'n klein maat

skappy 

'n Aanstelling waarvolgens ooreengekome prosedures uitgevoer word en waar die ouditeur 

'n verslag van feitlike bevindinge gee, vorm deel van die verwante dienste wat 'n ouditeur kan 

bied en is eweneens toepaslik op 'n klein maatskappy. Een van die argumente wat teen die 

afskaffing van 'n verpligte audit van 'n klein maatskappy geopper word, is dat dit nie prakties 

uitvoerbaar is nie omdat die eksterne gebruikers soos banke en die Suid-Afrikaanse 

lnkomstediens sal bly aandring op die uitvoering van 'n audit. Die uitvoering van 'n aanstelling 

volgens die ooreengekome prosedures, bied 'n moontlike prakties uitvoerbare alternatief. 

Hiervolgens kan prosedures wat deur die ouditeur uitgevoer moet word deur die ontvanger 

van inkomste of finansiele instellings neergele word. Die klein maatskappy-klient kan in 

sodanige omstandighede met die ouditeur ooreenkom welke prosedures uitgevoer moet word 

om finansiering te bekom of wat vir belastingdoeleindes noodsaaklik is. Hierdie praktyk 

behoort die kostes vir die klein maatskappyklient te beperk en aile dispute oar die waarde 

van die 'audit' uit die weg te ruim, omdat die omvang van die werk deur ander partye versoek 

en markverwant is. 

4.2.22 Aanstellings om finansiele inligting te kompileer of saam te stel (SAOS 930) 

lngevolge die standpunt word die ouditeur se spesialiskennis as rekenmeester eerder as die 

van 'n ouditeur aangewend om finansiele inligting te versamel, klassifiseer en op te som. In 

hoofstuk 3 word aangetoon dat aile Iande van die Europese Ekonomiese Gemeenskap die 

verpligte audit van 'n klein maatskappy afgeskaf het. Alhoewel die ouditeur nie meer 

ouditdienste aan sodanige klein maatskappye bied nie, bestaan die moontlikheid dat die 

ouditeur steeds verwante dienste aan 'n klein maatskappy kan lewer. Daar word alreeds na 

'n kompilasie-aanstelling verwys as 'n verwante diens wat die ouditeur kan uitvoer (sien 

4.2.2). 
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Tydens die uitvoering van 'n kompilasie-aanstelling is die ouditeur se prosedures nie daarop 

gerig om die onderliggende stallings van die finansiele state te toets nie. Gevolglik bied die 

ouditeur oak geen mate van gerusstelling in verband met die finansiele inligting nie (SAIGR 

1996:SAOS 930.03). Die gebruiker van die finansiele inligting behou egter die voordeel dat 

die inligting deur 'n ouditeur met die nodige professionele sorg en vaardigheid gekompileer 

word. 

4.2.22.1 Evaluasie van die toepaslikheid van SAOS 930 (aanstellings om finansii:He 

inligting te kompileer) op 'n klein maatskappy 

SAOS is toepaslik op 'n klein maatskappy, maar na afloop van die samestelling van die 

finansiele state, bied die ouditeur geen gerusstelling met betrekking tot die redelikheid van 

die finansiele state nie. 

4.2.23 Ander Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

AI die bestaande Suid-Afrikaanse ouditstandaarde word nie afsonderlik bespreek om die 

toepaslikheid daarvan op 'n klein maatskappy te evalueer nie. Waar die toepaslikheid van die 

Suid-Afrikaanse ouditstandaarde nie spesifiek verband hou met die kenmerke van 'n klein 

maatskappy nie, is 'n bespreking van die betrokke standpunte in die voorafgaande gedeelte 

van die hoofstuk buite rekening gelaat. Volledigheidshalwe word die betrokke Suid

Afrikaanse ouditstandaarde gelys met 'n gepaardgaande kart bespreking om aan te toon dat 

die betrokke ouditstandaard in spesifieke omstandighede geld en waarvan die toepas

singsveld beide groat en klein entiteite insluit. Die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde wat nie 

binne die bestek van die navorsing val nie, word aangedui ten einde na aile Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde te verwys: 

0 SAOS 100, 101 en 110- Die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde vorm die ag

tergrond van spesifieke ouditstandaarde deur die verband tussen die Suid

Afrikaanse ouditstandaarde en die standaarde van die lnternasionale Federasie 

van Rekenmeesters te illustreer asook om 'n woordelys van terminologie daar 
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te stel wat in die standpunte aangewend is. Die eienskappe van 'n klein entiteit 

be"invloed geensins die toepaslikheid van die ouditstandaarde nie; 

0 SAOS 401 - Oudit in rekenaarinligtingstelselomgewing. Hierdie studie word so 

afgebaken dat die elektroniese dataverwerkingsmilieu 'n studieveld op sy eie 

verteenwoordig en nie in die navorsing ingesluit word nie; 

0 SAOS 402 - Ouditoorwegings wat betrekking het op entiteite wat van diens

organisasies gebruik maak. Dit verteenwoordig 'n gespesialiseerde bedryf wat 

buite die grense van die navorsing val; 

0 SAOS 501- Ouditbewyse- bykomende oorwegings vir spesifieke items. Ten tye 

van die navorsing was die ouditstandaard nie beskikbaar nie; 

0 SAOS 510- Aanvanklike aanstellings- beginsaldo's. Die standpunt is gerig op 

die ouditeur se pligte en verantwoordelikhede ten opsigte van saldo's wat vanaf 

'n vorige tydperk oorgebring is indien die oudit van die maatskappy in die vorige 

tydperk deur 'n ander ouditeur uitgevoer is. Dit val nie binne die bestek van die 

ondersoek nie; 

0 SAOS 530- Ouditsteekproewe. Die standpunt brei uit oor steekproefnemings

tegnieke wat die ouditeur kan aanwend om die omvang van sy stawingspro

sedures te bepaal. Dit is 'n gespesialiseerde onderwerp wat nie deur die 

navorsing gedek word nie; 

0 SAOS 560 - Gebeure na balansstaatdatum. Die standpunt is gerig op die 

ouditeur se verantwoordelikhede en pligte ten opsigte van gebeure wat na 

balanstaatdatum plaasvind. Die ouditeur se pligte en verantwoordelikhede sal in 

die geval van die oudit van 'n groot en klein entiteit dieselfde bly, alhoewel die 

ouditeur moontlik by 'n klein entiteit-oudit in 'n gunstiger posisie sal verkeer om 

na balanstaat-datumgebeure te identifiseer. Die ouditeur sal die inligting maklik 

bekom, omdat hy so nou betrokke is by 'n klein entiteit wat hy oudit; 

0 SAOS 570 - Lopende saak. Die standpunt is van toepassing indien die voortbe

staan van 'n onderneming bedreig word. Dit verwys na spesifieke omstan

dighede wat nie tydens die ondersoek gedek is nie; 

0 SAOS 600 - Gebruik van die werk van 'n ander ouditeur. Dit is te betwyfel of 'n 

ouditeur van 'n klein maatskappy die dienste van 'n ander ouditeur sal benodig 

in die uitvoering van sy pligte. Die standpunt val gevolglik buite die bestek van 

die navorsing; 
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0 SAOS 610- Oorweging van die werk van die interne ouditeur. Weens die aard 

van 'n klein maatskappy is dit hoogs onwaarskynlik dat die eienaar/bestuurder 

van so 'n entiteit oor 'n interne ouditafdeling sal beskik. Gevolglik is die standpunt 

nie op 'n klein maatskappy-oudit van toepassing nie; 

0 SAOS 620 - Die gebruik van die werk van 'n deskundige. lndien die ouditeur 

tydens die oudit van 'n klein maatskappy die hulp van 'n deskundige verlang 

behoort sy optrede net soos in die geval van die oudit van 'n groot maatskappy 

ooreenkomstig SAOS 620 te geskied; en 

0 SAOS 720 -Ander inligting in dokumente wat geouditeerde finansiele state 

bevat. Weens die aard van 'n klein maatskappy is dit hoogs onwaarskynlik dat 

ander inligting tesame met die finansiele state openbaar sal word want finansiele 

state word nie aan die algemene publiek voorgele nie. lndien 'n klein maats

kappy wei ander inligting tesame met die finansiele state voorle, sal die ouditeur 

gewoonlik betrokke wees by die opstelling daarvan. Die ouditeur sal gevolglik 

van meet af aan verseker dat die vereistes van SAOS 720 nagestreef word. 

4.3 Samevatting en gevolgtrekkings 

Die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde maak voorsiening vir alternatiewe optredes wat die 

ouditeur na gelang van die omstandighede kan volg. Hierdie breedvoerige benadering het 

tot die gevolg dat die ouditstandaarde wei op 'n klein maatskappy-oudit toegepas kan word. 

Die gepastheid van sekere vereistes van hierdie ouditstandaarde in 'n klein maatskappy

omgewing word egter bevraagteken. 

'n Klein entiteit beskik oor eiesoortige kenmerke. Hierdie kenmerke speel 'n rol in die 

toepassing van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde by 'n klein maatskappy-oudit. In 

besonder be"invloed die volgende karaktertrekke van 'n klein entiteit naamlik, die stelsel van 

informele rekordhouding, ontoereikende stelsel van interne beheer, dominerende optredes 

van die eienaarlbestuur en die beperking van rekeningkundige kennis van die personeellede, 

die optredes wat deur die ouditeur nagevolg behoort te word. 

Ongeag die invloed van die eienskappe van 'n klein maatskappy blyk dit dat die rekening-
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kundige rekords van 'n klein maatskappy in die meeste gevalle wei aan 'n audit onderwerp 

kan word. Dit is ook nie nodig om die ouditeur se standaardouditverslag vir klein 

maatskappye aan te suiwer nie. Die ouditstandaard ten opsigte van verslagdoening maak 

alreeds voorsiening vir aile aspekte wat moontlik tot die modifisering van 'n klein maatskappy 

se ouditverslag kan lei. 

Die noue verbintenis wat tussen die ouditeur en 'n klein maatskappyklient bestaan, 

be'invloed verder die wyse waarop Suid-Afrikaanse ouditstandaarde by 'n klein maatskappy 

toegepas word. In baie gevalle sal die ouditeur se agtergrondkennis oor die klein maatskappy 

verhoog as gevolg van die noue verbintenis tussen die ouditeur en die klein maatskappy. 

Hierdie verbintenis kan egter ook aanleiding daartoe gee dat die ouditeur in die praktyk sal 

nalaat om sekere Suid-Afrikaanse ouditstandaarde na te street, soos byvoorbeeld toepaslike 

dokumentering van ouditprosedures of die uitvoering van 'n behoorlike beplanning voordat 

die audit 'n aanvang neem. 

Die ouditeur sal meestal by die uitvoering van 'n klein maatskappy-oudit uitgebreide 

stawingsprosedures uitvoer om voldoende en aanvaarbare ouditbewyse te verkry. Indian die 

ouditeur wei die weg volg waarvolgens 'n mate van vertroue op die interne beheerstelsel 

geplaas word, sal die ouditeur van 'n klein entiteit die integriteit van die bestuur sorgvuldig 

moet evalueer. Die toesighoudende beheermaatreels wat deur die eienaar/bestuur van 'n 

klein entiteit uitgeoefen word, vorm gewoonlik die basis van die interne beheerstelsel van 'n 

klein maatskappy. Daarom is 'n doeltreffende beheeromgewing noodsaaklik wat op sy beurt 

weer 'n funksie van die houding en integriteit van die eienaar/bestuur is. 

Tydens die evaluasie van die toepaslikheid van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op klein 

maatskappy-oudits, word vier standpunte ge'identifiseer waarvan die uitwerking van die toe

passing van sekere vereistes van die betrokke Suid-Afrikaanse ouditstandaarde die waarde 

van 'n klein maatskappy-oudit onder verdenking plaas: 

0 SAOS 400 - Risiko-evaluasie en interne beheer; 

0 SAOS 500 - Ouditbewyse; 

0 SAOS 580 - Bestuursverklarings ; en 

0 SAOS 700 - Die ouditeursverslag oor finansiele state. 
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Die bogenoemde vier Suid-Afrikaanse ouditstandaarde word in besonder geraak deur die 

kenmerkende swak interne beheerstelsel, bestuursdominansie, informele rekeningkundige 

stelsel en die noue betrokkenheid van die bestuur by die aktiwiteite van 'n klein maatskappy. 

SAOS 400 bepaal dat indian die ouditeur van 'n klein maatskappy nie op die interne 

beheerstelsel kan vertrou nie, hy uitgebreide stawingsprosedures moet uitvoer. SAOS 500 

bepaal die vereistes en prosedures wat die ouditeur moet navolg om die nodige gerusstelling 

oar die redelikheid van die finansiele state te kan bied. In SAOS 580 word daarop gewys dat 

die ouditeur nie net op bestuursverklarings kan vertrou nie. Indian die ouditeur nie die nodige 

ouditbewyse verkry nie bestaan twee moontlikhede: 

0 Die verdere uitbreiding van die ouditeur se stawingsprosedures wat verhoogde 

kostes sal meebring; en 

0 die kwalifikasie van die ouditeur se mening in terme van SAOS 700. 

Dit plaas die ouditeur van 'n klein maatskappy in 'n dilemma. Aan die een kant is die ouditeur 

huiwerig om sy stawingsprosedures uit te brei, want dit sal tot 'n onbekostigbare audit lei. Aan 

die ander kant sal 'n gekwalifiseerde ouditmening, wat nie tot 'n styging in ouditgelde sal lei 

nie, die waarde van so 'n audit bevraagteken. Die toepaslikheid van die betrokke standaarde 

word nie bevraagteken nie, maar die gepastheid van sodanige standaarde wei. 

Die uitvoering van 'n oorsig van finansiele state volgens SAOS 920 bied 'n moontlike 

alternatief. Die gevaar bestaan egter dat die gebruikers van sodanige finansiele state 

dieselfde mate van gerusstelling oar die redelikheid van die finansiele state sal verwag as 

in die geval van 'n audit. Ondanks die moontlike wanpersepsie van gebruikers, word die 

praktyk wereldwyd op klein maatskappye toegepas. Navorsing wat in die verlede spesifiek 

op die audit van klein maatskappye gerig was, het egter bewys dat Suid-Afrikaanse ouditeure 

'n oorsig op klein maatskappy finansiele state teenstaan. Indian 'n keuse aan die bestuur van 

'n klein maatskappy gestel word vir 6f 'n audit, 6f 'n oorsig, bestaan die moontlikheid (gegrond 

op vorige navorsingsresultate) dat praktisyns hulle klein maatskappy-kliente sal be"invloed 

om ten gunste van 'n audit te kies. Aan die ander kant word praktykoorsigte uitgevoer wat 

praktisyns se aandag op die verydeling van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde vestig. Veral 

in 'n klein maatskappy-omgewing waar die gepastheid van hierdie standaarde soms betwyfel 

word en tot die gevolg het dat sekere vereistes van die ouditstandaarde nie nagestreef word 

nie, kan die verleentheid van 'n ongunstige praktykoorsig praktisyns tot ander insigte lei. 
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Teoreties blyk dit dus dat aile Suid-Afrikaanse ouditstandaarde toepaslik op klein 

maatskappy-oudits is, maar dat die uitwerking van die toepassing van sekere vereistes van 

SAOS 400, SAOS 500, SAOS 580 en SAOS 700 die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

bevraagteken. Die oorsig van finansiele state van 'n klein maatskappy volgens SAOS 920 

blyk 'n aanvaarbare alternatief te wees vir die probleem. Ten einde te verseker dat 

ouditstandaarde algemeen aanvaarbaar is, behoort dit deur praktykbeskouings gestaaf te 

word. Die empiriese ondersoek en resultate wat die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde op 'n klein maatskappy-oudit bepaal, word in hoofstuk 7 uiteengesit. 
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HOOFSTUK5 

OUDITVERWAGTINGE VAN DIE GEBRUIKERS VAN KLEIN MAAT

SKAPPYE SE FINANSIELE STATE 

5.1 lnleiding 

Die verwagtingsgaping in ouditkunde bestaan weens die gebruikers van finansiele state se 

wanpersepsies omtrent die werksaamhede en verantwoordelikhede van die ouditeur. Sedert 

die sewentiger- en tagtigerjare is die verwagtingsgaping in ouditkunde in 'n toenemende mate 

bestudeer. Die aantal hofsake wat gedurende hierdie tydperk veral in die buiteland teen 

ouditfirmas ingestel is, dui daarop dat die finansiele gemeenskap en ander gebruikers van 

finansiele state se verwagtinge en vereistes met betrekking tot die ouditfunksie gaandeweg 

toegeneem het. Clarke (1994:280) voer aan dat hierdie tendens oak in Suid-Afrika voorkom 

en motiveer die stelling deur te verwys na die Masterbond-debakel. 

Die afleiding kan vanuit die bogenoemde stelling gemaak word dat die verwagtingsgaping 

slegs by publieke maatskappye bestaan waar dit blyk dat buite-aandeelhouers se belange 

nie na behore deur 'n audit beskerm word nie. Dit is egter ver van die waarheid verwyder. Die 

verwagtingsgaping bestaan weens die verskil tussen die gebruikers van finansiele state se 

sienings oar die verantwoordelikhede en pligte van die ouditeur en die ouditeur se 

professionele optredes. lndien die sienings en persepsies van die gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state in verband met die ouditfunksie nie in ooreenstemming is met 

die ouditeur se werksaamhede volgens die ouditprofessie is nie, bestaan 'n 

verwagtingsgaping. 

Die bestaan en status van die ouditprofessie sal oar die langtermyn in gedrang kom indien 

die verwagtinge van die gebruikers misken word. In 1993 is omvangryke empiriese navorsing 

deur Gloeck van stapel gestuur om die verwagtingsgaping ten opsigte van die ouditprofessie 

in Suid-Afrika te bepaal. Hierdie navorsing is op verskeie internasionale studies gebaseer wat 

sedert die begin van die tagtigerjare onderneem is. Die Gloeck-studie is gerig op die 

verwagtingsgaping in die algemeen en fokus nie op die verwagtingsgaping tussen gebruikers 
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van klein maatskappye se finansiele state en die ouditeure van sodanige maatskappye nie. 

Tydens die genoemde ondersoek is 'n enkele vraag aan beide finansieel ingeligte persone 

en praktiserende ouditeure gerig om hulle siening oor die afskaffing van 'n verpligte oudit van 

'n klein maatskappy te bepaal. 'n Oorwegende positiewe reaksie is ontvang, waarvolgens 'n 

duidelike stem ten gunste van die afskaffing van 'n verpligte oudit van klein maatskappye 

opgegaan het. Dit dien as duidelike bewys dat 'n konvensionele oudit nie aan die behoeftes 

van die gebruikers van klein maatskappye se finansiele state voldoen nie en dat dit ook nie 

deur lede in openbare praktyk as gewens beskou word nie. 'n Diepgaande ondersoek word 

vereis om die verwagtinge en persepsies van 'n klein maatskappy se gebruikers te bepaal, 

asook om die behoefte van ouditeure in verband met die oudit van klein maatskappye vas 

te stel. Daarvolgens word die bestaan van 'n verwagtingsgaping ten opsigte van die klein 

maatskappy-oudit geevalueer. 

In die voorafgaande gedeelte van die literatuurstudie in hierdie navorsing word die waarde 

van 'n klein maatskappy-oudit telkens bevraagteken. In hoofstuk 3 word die arguments teen 

die oudit van klein maatskappye bespreek. Daar word onder andere aangevoer dat die oudit 

van 'n klein maatskappy nie waarde vir die gebruikers van die finansiele state inhou nie. Die 

hoofrede wat aangevoer word, verwys na die feit dat die eienaars en bestuurders van 'n klein 

maatskappy nou verwant is aan mekaar of selfs dieselfde persona is. Die tradisionele rol van 

'n ouditeur om die redelikheid van die finansiele state goed te keur, waar die eienaarskap en 

die bestuur van 'n maatskappy geskei is, bestaan dus nie in die geval van 'n klein 

maatskappy nie. 

In hoofstuk 4 word die argument, waarvolgens die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

bevraagteken word, verder beredeneer. lndien die interne beheerstelsel van 'n klein 

maatskappy onbetroubaar is, sal die ouditeur noodwendig uitgebreide stawingsprosedures 

moet uitvoer om die nodige gerusstelling omtrent die redelikheid van die finansiele state te 

bekom. Waar die ouditeur na afloop van die uitvoering van uitgebreide stawingsprosedures 

steeds nie sy ouditrisiko tot 'n aanvaarbare vlak kan verminder nie omdat die volledigheid van 

inkomste nie bevestig kan word nie, sal die ouditeur genoodsaak wees om sy ouditmening 

te kwalifiseer of homself van 'n ouditmening te weerhou. Die ouditeur sal eweneens 'n 

gemodifiseerde ouditverslag uitreik indien die ouditeur van meet af aan besluit dat dit nie 

koste-effektief is om uitgebreide stawingsprosedures uit te voer nie. Die waarde van 'n 

gekwalifiseerde ouditmening is twyfelagtig indien die ouditeur die koste ontsien om uitgebrei-
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de stawingsprosedures uit te voer. Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit kan verder 

bevraagteken word indien die betrokke maatskappy se stelsel van rekordhouding of interne 

beheer so ontoereikend is dat die ouditeur selfs by die uitvoering van uitgebreide 

stawingsprosedures nie die ouditrisiko tot 'n aanvaarbare vlak sal kan verlaag nie. 

lndien die argument aanvaar word dat die audit van 'n klein maatskappy nie aan die 

verwagtinge en persepsies van die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 

voldoen nie omdat sodanige audit 'n beperkte waarde vir die betrokke gebruikers inhou, 

behoort 'n oudithervormingstrategie vir 'n klein maatskappy-oudit bepaal te word. Dit vereis 

dat aile alternatiewe oorweeg moet word, soos byvoorbeeld die algehele vrystelling van 'n 

klein maatskappy van 'n verpligte audit of die installing van 'n beperkte oorsig deur die 

ouditeur in die geval van klein maatskappye. 

Ten einde te verseker dat die moontlike hervormingstrategie vir aile moontlikhede 

voorsiening maak, is dit wenslik om die toepaslikheid van ander ondernemingsvorme by klein 

entiteite te oorweeg. Die aanwending van beslote korporasies as ondememingsvorm in plaas 

van klein maatskappye word ondersoek omdat beslote korporasies aanvanklik tot stand 

gekom het om as 'n eenvoudige werktuig vir die klein besigheid te dien en omdat geen audit 

by beslote korporasies vereis word nie. 

Hierdie hoofstuk het ten doel om op grand van 'n literatuurstudie die verwagtingsgaping met 

betrekking tot die audit van klein maatskappye te formuleer. 'n Kritiese beskouing of 'n 

beslote korporasie wat van 'n verpligte audit vrygestel is as 'n geskikte alternatief vir 'n klein 

maatskappy gesien kan word, word oak in hierdie hoofstuk onder die loep geneem. 'n 

Empiriese studie van die werklike verwagtinge en persepsies van die gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state word in hoofstuk 6 ondersoek. 

5.2 Algemene omskrywing 

Die verwagtingsgaping kan gesien word as 'n gaping tussen die persepsies en verwagtinge 

van die gebruikers van die finansiele state omtrent die rol van die ouditeur aan die een kant 

en die statutere en professionele pligte en verantwoordelikhede van die ouditeur aan die 
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ander kant. Die gebruikersgroepe aan wie ouditdienste voorsien word, beskou gevolglik die 

rol van die ouditeur in 'n ander lig as die ouditprofessie. Humphrey (1990:7) beskryf die 

verwagtingsgaping soos volg: " ... auditors are performing in a manner at variance with the 

beliefs and desires of those for whose benefit the audit is being carried out." 

Sedert die tagtigerjare was die verwagtingsgaping wereldwyd 'n prominente besprekingspunt 

in die ouditmilieu. Porter (1988:44) beskou die bestaan van die verwagtingsgaping as 

kommerwekkend: 

The expectation gap has been a thorn in the flesh of the auditing profession for a 
number of years. By not meeting public expectations in the performance of their 
duties, auditors have been exposed to widespread criticism and litigation. This has 
done much to undermine the public's confidence in and respect for the profession. 

Gevolglik is verskeie omvangryke studies van stapel gestuur in verskillende werelddele om 

die oorsake van die verwagtingsgaping vas te stel, asook om moontlike oplossings in die 

verband voor te hou. Die volgende belangrike studies oor die verwagtingsgaping het gevolg: 

0 Die Peat-Marwick-Mitchell-studie in 1984 in die Verenigde State van Amerika; 

0 die Macdonald-studie in 1988 in Kanada; 

0 die Steen-studie in 1989 in die Verenigde Koninkryk; 

0 die Porter-studie in 1990 in Nieu-Seeland; 

0 die 1991 ICAI-studie in 1991 in lerland; 

0 die 1992 ICAI-studie in 1992 in lerland; 

0 die ICAEW-studie in 1992 in Engeland en Wallis; en 

0 die Gloeck-studie in 1993 in Suid-Afrika. 

Na aanleiding van die Porter-studie het Chung (1995:26) die volgende hoofoorsake van die 

verwagtingsgaping ge"identifiseer: 

0 Die onrealistiese ouditverwagtinge wat die gebruikers van finansiele state 

koester; 

0 die bestaan van onvoldoende statutere vereistes en ouditstandaarde; en 

0 die ouditeur se onbehoorlike uitvoering van sy pligte. 

Die bogenoemde indeling ten opsigte van die faktore wat tot die verwagtingsgaping aan-
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Ieiding gee, word in die hoofstuk aangewend. Daar word tel kens verwys in welke mate die 

oudit van 'n klein maatskappy die verwagtingsgaping sal vergroot. Daar word verder gepoog 

om toepaslike aanbevelings te maak om die verwagtingsgaping ten opsigte van 'n klein 

maatskappy-oudit te vernou. 

5.3 Faktore wat tot die verwagtingsgaping aanleiding gee 

5.3.1 Onrealistiese verwagtinge van die gebruikers van finansiele inligting 

5.3.1.1. Opsporing van bedrog en foute 

In hoofstuk 2 word aangedui dat oudits eers sedert die begin van die twintigste eeu 

verpligtend was. Die doelwit van hierdie oudits was op die opsporing van bedrog en foute 

gerig. Die hedendaagse oudit daarenteen word uitgevoer om die ouditeur in staat te stel om 

'n mening oor die redelikheid van 'n maatskappy se finansiele state te kan uitspreek. In 

hoofstuk 4 (sien 4.2.7) word aangedui dat die ouditeur steeds vandag met die bestaan van 

bedrog en foute in sy oudit gemoeid bly, maar dat die opsporing daarvan nie die belangrikste 

oogmerk van 'n oudit is nie. 

Hierdie tradisionele beskouing dat daar van die ouditeur vereis word om aile bedrog en foute 

op te spoor, dra vandag steeds by tot die hoe verwagtinge wat gebruikers van finansiele state 

koester jeens 'n oudit. Volgens Clarke (1994:6) erken Ken Mockler (die president van die 

SAIGR in 1994) dat 'n ouditeur die verwagtinge van die publiek moet nastreef, maar 

kwalifiseer die stelling deur byte voeg dat daardie betrokke verwagtinge ten minste met die 

werklikheid moet rekening hou. O'Connor (1992:16) ondersteun die siening en voer aan dat 

verwagtinge van gebruikers met die realiteite moet rekening hou om voorsiening te maak vir 

faktore soos die tydsbeperkings wat vir oudits gestel word asook die voorkoms van 

bestuursbedrog wat die ouditproses be'invloed. Dit is die onrealistiese verwagtinge van die 

algemene publiek ten opsigte van die opsporing van bedrog en foute wat vera I kommer wek. 

In bykans al die navorsing oor die verwagtingsgaping is bevind dat die gebruikers van 

finansiele state buitengewoon hoe ·verwagtinge koester ten opsigte van 'n oudit se vermoe 

om bedrog en foute op te spoor (Macdonald 1988:4-5; Steen 1989: 15; ICAEW 1992:36). 
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Lowe en Pany (1993:59) het na aanleiding van die vele hofsake teen ouditfirmas weens 

onopgespoorde bedrog, 'n ondersoek uitgevoer om te bepaal hoe jurielede ouditeure sien. 

Daar is bevind dat jurielede die ouditeure as sogenaamde waghonde of beskermhere vir die 

algemene publiek sien omdat ouditeure se optredes volgens hulle doelbewus daarop gerig 

is om selfs die kleinste bedrog op te spoor. O'Malley (1993:6) sluit hierby aan en voer aan 

dat hierdie onrealistiese verwagtinge voortspruit uit die gebruikers se karakterisering van die 

ouditprofessie as 'n waghond. In hierdie rol word daar van die ouditeure verwag om absolute 

versekering teen bedrog, mislukking en finansiele verliese te gee. Epstein en Geiger 

(1994:60) beskou die verskillende persepsies van gebruikers en ouditeure oor die mate van 

gerusstelling wat 'n oudit bied as die grootste bydraende faktor tot die verwagtingsgaping. 

Dit word gemotiveer deur 'n studie wat in 1994 in die Verenigde State van Amerika uitgevoer 

is en waar bykans die helfte van die respondente van mening was dat die ouditeur algehele 

versekering moet bied dat die finansiele state vry van wesenlike foute is. In dieselfde studie 

het meer as 70% van die respondente aangevoer dat die ouditeur algehele versekering moet 

bied dat aile bedrog opgespoor is (Epstein en Geiger 1994:62). 

Jackson en Stent (1998:17/8) voer aan dat die verantwoordelikheid om bedrog en foute te 

voorkom en op te spoor by die bestuur berus wat hierdie verantwoordelikheid deur die 

instandhouding van 'n behoorlike interne beheerstelsel moet nakom. Kayton (1993:15) wys 

op die belangrikheid van 'n doeltreffende interne beheerstelsel, want indien kliente die 

ouditeur se advies volg om 'n meer doeltreffende interne beheerstelsel daar te stel, sal die 

moontlikheid van bedrog afneem. 'n Klein maatskappy beskik egter gewoonlik nie oor 'n 

toereikende interne beheerstelsel nie. Hierdie afwesigheid van 'n geskikte interne 

beheerstelsel kan tot gevolg he dat bedrog en foute by so 'n klein maatskappy nie behoorlik 

voorkom of opgespoor word nie. Robertson (1986:52) glo dat die nie-opsporing of 

voorkoming van foute by 'n klein maatskappy juis die ouditeur se grootste bekommernis is. 

Dit kan die ouditeur dwing om 'n konvensionele oudit by 'n klein maatskappy aan te pak op 

die veronderstelling dat wesenlike foute voorkom. 

Dit is egter nie deel van 'n ouditeur se statutere pligte om die verantwoordelikheid te aanvaar 

om aile moontlike bedrog en foute op te spoor nie. Die bestaande persepsie van gebruikers 

is egter die teendeel, want onopgespoorde bedrog wat aan die lig kom weerspieel negatief 

op die ouditprofessie. Gloeck (1993:134) voer aan dat hierdie persepsie van gebruikers 

grondig is omdat die toename in die getal maatskappye en aandeelhouers wat skade ly as 
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gevolg van bedrog, veral bestuursbedrog, die behoefte na meer uitgebreide verantwoor

delikhede van die ouditeur oar bedrog en foute beklemtoon. Tydens die empiriese ondersoek 

in die Gloeck-studie is teen aile verwagtinge in bevind dat 70,9% van aile respondente 

verklaar het dat dit nie die verantwoordelikheid van die ouditeur is om bedrog op te spoor 

nie (Gioeck 1993:253). In 1991 in lerland is tydens die ICAI-studie bevind dat slegs 1% van 

die respondente verklaar het dat dit nie die plig van die ouditeur is om bedrog op te spoor 

nie (ICAI 1991 :27). Sowat 86% van die respondente in die ondersoek oar die verwagtings

gaping in die Verenigde Koninkryk is van mening dat dit die ouditeur se plig is om bedrog en 

foute op te spoor (Humphrey, Moizer & Turley 1993:400). Dieselfde persepsies van 

gebruikers van finansiele state oor die opsporing van bedrog en foute is deur die Porter

studie in Nieu-Seeland uitgewys (1993:53). 

Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die gebruikers van finansiele state in Suid

Afrika meer realistiese verwagtinge omtrent die ouditeur se pligte oar die opsporing van 

bedrog handhaaf. Dit word deur Gloeck (1993:253) as uitsonderlik beskou: "Dit is opvallend 

dat die verwagtinge van die finansieel ingeligte persona in Suid-Afrika in vergelyking met die 

verwagtinge in ander Iande relatief laag is". 'n Moontlike rede wat aangevoer kan word, is die 

samestelling van die teikengroep wat aan die studie deelgeneem het. Verskillende 

kategoriee deelnemers is ge'identifiseer, naamlik direkteure van die Top 300 maatskappye 

soos deur die Financial Mail bepaal, interne ouditeure, makelaars, bankbestuurders en 

geoktrooieerde rekenmeesters wat betrekkings in die sakewereld beklee. Uit die totaal van 

11 792 deelnemers is 7 413 (62, 9%) uit die laasgenoemde kategorie ( Gloeck 1993: 17 4-178.) 

Gegewe die formele opleidingsvereistes en teoretiese agtergrond van die betrokke 

deelnemers is dit aanvaarbaar dat so 'n hoe persentasie van die respondente realistiese 

verwagtinge oar die ouditeur se pligte omtrent die opsporing van bedrog koester. 

In hoofstuk 3 word aangetoon dat die direkteure van klein maatskappye gewoonlik nie oor 

uitgebreide rekeningkundige kennis beskik nie. Daar kan dus aangevoer word dat die 

direkteure van klein maatskappye in 'n veel mindere mate oar dieselfde teoretiese agtergrond 

beskik as die direkteure van die maatskappye wat by die bogenoemde studie betrek is. Die 

moontlikheid bestaan gevolglik dat die direkteure van klein maatskappye weens onkunde 'n 

veel hoar verwagting omtrent die ouditeur se verantwoordelikheid vir die opsporing van 

bedrog sal koester. 
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In 'n daaropvolgende studie wat in 1994 deur Bourne en Minter in Suid-Afrika van stapel 

gestuur is, is die resultate van die Gloeck-studie bevestig (Bourne & Minter 1994/95:47). Die 

teikengroep van die Bourne en Minter-studie kan in twee kategoriee ingedeel word. Eerstens 

die sogenaamde goed ingeligte gebruikers wat uit geregistreerde geoktrooieerde reken

meesters bestaan. Tweedens die sogenaamde ingeligte gebruikers wat bankiers, beleg

gingsontleders en maatskappydirekteure insluit. Steekproewe is vanuit die poslyste van die 

Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad, die Institute of Bankers in South Africa en die 

Investment Analysts Association getrek. Die steekproef van maatskappydirekteure is vanuit 

die McGregor's Who Owns Whom en die McGregor's Unlisted Companies - Who Owns 

Whom getrek. Daar is nie gespesifiseer welke persentasie van die maatskappydirekteure 

gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeesters is nie. Beide groepe van die genoemde studie 

voer egter aan dat die ouditeur nie verantwoordelik is om bedrog op te spoor nie (Bourne & 

Minter 1994/95:47). Hierdie resultate kan nuwe perspektief gee aan die verwagtinge wat 

klein maatskappygebruikers oor die opsporing van bedrog kan koester. Die gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state sluit ook bankiers en maatskappydirekteure in wat 

moontlik ook ingeligte gebruikers is met realistiese verwagtinge omtrent die opsporing van 

bedrog. 'n Empiriese ondersoek, waarvan die resultate in hoofstuk 6 weergegee word, bied 

die oplossing. 

5.3.1.2. Verslagdoening oor bedrog en foute 

'n Verdere aspek omtrent bedrog en foute wat moontlik die verwagtingsgaping kan vergroot, 

hou verband met die ouditeur se reg om ernstige sake onder die aandag van owerhede of 

reguleerders te bring. Artikel20 (5) van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, 

1991, vereis dat die ouditeur 'n wesenlike onreelmatigheid in sekere gevalle onder die 

aandag van die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad moet bring (OROR 

1991 :art.20(5)). Die Masterbond-debakel kan as 'n voorbeeld dien waar die ouditeure nie 

hierdie verpligting nagekom het nie. In die Nel-verslag (1997:46) word soos volg berig: 

It is unfortunately become apparent that with a few notable exceptions, some of the 
highly qualified accountants and auditors involved, displayed little sense of morality. 
They seemed to view their function to be to assist and protect the management of the 
companies as far as possible ... material irregularities were not reported. 
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Openbaarmaking aan ander owerhede of reguleerders word nie vereis nie, omdat die 

ouditeur 'n vertrouensverhouding met sy klient handhaaf. Hierdie vertrouensverhouding 

tussen die ouditeur en sy klient kan moontlik geskaad word indian die ouditeur byvoorbeeld 

ernstige sake onder die aandag van die belastingowerhede bring sander dat die ouditeur 

volgens wetgewing daartoe verplig is. Die ouditeur is egter steeds daartoe verplig om 

ernstige belastingontduiking as 'n wesenlike onreelmatigheid in terme van Artikel 20 (5) van 

die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs 1991 te rapporteer. Die Openbare 

Rekenmeesters- en Ouditeursraad beskik oor die reg om ernstige belastingbedrog aan die 

toepaslike owerhede bekend te maak wat deur ouditeure ingevolge Artikel20 (5) van die Wet 

op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs 1991 gerapporteer is. 

In sy studie oor die verwagtingsgaping in Suid-Afrika het Gloeck tot die gevolgtrekking gekom 

dat die meerderheid van die respondents ten gunste van deursigtigheid is. Slags 8% van die 

respondents huldig die mening dat die ouditeur nie die reg moet besit om ernstige sake 

onder die aandag van reguleerders of owerhede te bring nie (Gioeck 1993:293). Hierdie 

siening stem met die internasionale beskouings ooreen. 

Alhoewel die meerderheid van die respondents in die genoemde studie ten gunste van 

hierdie reg van die ouditeure is, is die skerpste weerstand teen sodanige rapportering by die 

kategorie bestaande uit direkteure gevind. Dit is verstaanbaar omdat hierdie verslagdoening 

direk of indirek op die werksaamhede van die direkteure reflekteer. In die geval van 'n klein 

maatskappy word voorsien dat die weerstand kan toeneem. Soos in hoofstuk 3 aangetoon 

word, is eienaars van 'n klein maatskappy baie nou met die daaglikse bedrywighede van die 

betrokke maatskappy gemoeid. Die ernstige aangeleenthede wat moontlik deur die ouditeur 

onder die aandag van wetgewers en reguleerders gebring kan word, behoort in die geval 

van 'n klein maatskappy direk op sy eienaar/direkteure se optredes en werksaamhede te dui. 

Daar kan gevolglik 'n mate van verset van klein maatskappydirekteure verwag word om aan 

die ouditeur sodanige reg te verleen. 

5.3.1.3 Lopende saak verwagtinge 

lndien 'n maatskappy finansiele verliese lei wat moontlik selfs die likwidasie van sodanige 

maatskappy tot gevolg het, sal beleggers en ander partye ongekwalifiseerde ouditverslae 
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skepties beoordeel wat uitgereik is kart voor die ontstaan van die finansiele verlies. Dadd 

(1993:3) skets sodanige omstandighede soos volg:" Die onlangse ondergang van verskeie 

maatskappye wat die algemene aandag trek, het die vraag laat ontstaan hoe oenskynlik 

gesonde maatskappye ineenstort voordat die ink op die ongekwalifiseerde ouditverslag droog 

is". 

Daar bestaan beslis verwagtinge by die gebruikers van finansiele state om deur ouditeure 

op hoogte van sake gehou te word ten opsigte van faktore wat die voortbestaan van die 

maatskappy kan be"invloed. Die empiriese resultate van die Gloeck-studie toon aan dat 

76,7% van die respondente aangedui het dat die ouditprofessie meer behoort te doen om 

beleggers in Suid-Afrika teen lopende saakprobleme te waarsku (Gioeck 1993:324). 

Die huidige ekonomiese klimaat word be"invloed deur 'n proses van verandering waar aile 

belangegroepe druk op maatskappye in Suid-Afrika plaas. Hierdie eise het noodwendig tot 

gevolg dat die voortbestaan van ondernemings geteister word. Dit is dus verstaanbaar dat 

gebruikers van finansiele state daarop aanspraak maak om gewaarsku te word as die 

voortbestaan van maatskappye bedreig word. O'Connor (1992:16) stem saam want 

maatskappye funksioneer in omgewings waarin sodanige maatskappye aan vele risiko's 

blootgestel word. Die risiko's kan deur die onderneming self gegenereer word of andersins 

kan dit inherent aan die besigheidsomgewing wees waarbinne so 'n maatskappy se 

bedrywighede plaasvind. 

Davis ( 1993:11) maak die bewering dat die besigheidsomgewings in vandag se tye meer 

kompleks is, wat noodwendig tot meer mislukkings van besighede sal lei. Volgens Chenok 

(1994:51) behoort die ouditeur veral bedag te wees op mislukkings van sogenaamde hoe 

risiko-maatskappye. Dit sluit in maatskappye in sekere industriee soos byvoorbeeld 

tegnologies ontwikkelende industriee, die versekeringsbedryf en maatskappye wat handel 

dryf in die eiendomsmark. Die verwagtingsgaping, in besonder die verwagtinge ten opsigte 

van die voortbestaan van 'n onderneming, word dus deur ekonomiese vooruitgang 

gestimuleer. Singleton-Green (1994:45) som hierdie verskynsel soos volg op: "Like heart 

disease and obesity, the expectations gap is a mark of economic progress". 

'n Oudit, om die nodige versekering vir die voortbestaan van 'n maatskappy te gee, is nie 

eenvoudig nie. Volgens Jackson en Stent (1998:15/3) vereis dit nie aileen die evaluasie van 
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historiese data nie, maar in die geval waar die onderneming se voortbestaan bedreig word, 

moet die strategie vir oorlewing en toekomstige vooruitsigte van die klient ook ondersoek 

word. Hierdie projeksies wat op toekomstige bedrywighede gerig is, is gewoonlik subjektief 

van aard. Dit stel die ouditeur in die onbenydenswaardige posisie om die gebruikers van die 

finansiele state vroegtydig op die gevaartekens te wys wat aandui dat 'n onderneming 

lopende saakprobleme ondervind, terwyl sekere van die brondokumentasie subjektief is wat 

deur die ouditeur in sy ondersoek aangewend word. Chenok (1994:47) wys soos volg op die 

probleem: "Traditional financial reporting wasn't designed to predict the future, but users of 

financial reports want information to help them do just that. . .They want fewer surprises". 

Hierbenewens kan gebeure wat die ouditeur onmoontlik kon voorsien die mening omverwerp 

wat die ouditeure by die ondertekening van die ouditverslag uitgespreek het. 

In die geval van 'n klein maatskappy-oudit verkeer die ouditeur moontlik in 'n meer gunstige 

posisie om die voortbestaan van die klein maatskappy te evalueer. In hoofstuk 3 word 

aangetoon dat die ouditeur van 'n klein maatskappy gewoonlik 'n noue verbintenis met die 

klein maatskappy-klient handhaaf en dat die ouditeur gewoonlik ook ander dienste aan die 

klein maatskappy-klient verskaf. Hierdie faktore dra daartoe by om die ouditeur se 

agtergrondkennis oor die klein maatskappy te vergroot. Dit het tot gevolg dat die ouditeur van 

'n klein maatskappy vroegtydig bewus sal wees van aanwysers wat daarop kan dui dat die 

onderneming se voortbestaan bedreig word. 

5.3.2 Die bestaan van onvoldoende statutere vereistes en ouditstandaarde 

5.3.2.1 Algemeen 

Ouditstandaarde moet met veranderde omstandighede rekening hou. Guy en Sullivan 

(1988:46) is van mening dat aanpassings aan ouditstandaarde aangewend kan word om 

die verwagtingsgaping te vernou: 

... the profession has a duty to continually assess auditing standards in the light of 
expectations, concerns and critisims of others. When such an assessment indicates 
a need to modify standards, it's necessary to do so. 

221 



5.3.2.2 Verslagdoeningstandaarde 

Verskeie studies oor die verwagtingsgaping toon aan dat die gebruikers van die finansiele 

state nie altyd bewus is van wat die oogmerk van 'n ouditverslag is nie. In Kanada is 'n kwart 

van die respondente van mening dat 'n ongekwalifiseerde ouditverslag daarop dui dat die 

maatskappy se finansies 'n stewige grondslag het (Macdonald 1988: 149). In lerland dui 91% 

van die respondente aan dat 'n ongekwalifiseerde ouditverslag die rekeningkundige 

akkuraatheid van die finansiele state waarborg (ICAI 1991 :6-7). Gloeck (1993:269) kom 

tydens sy navorsing tot die gevolgtrekking dat 7 4,5% van die respondente in die Suid

Afrikaanse studie die korrekte siening huldig. Gloeck (1993:269) wend geen paging aan om 

hierdie realistiese verwagtinge van die Suid-Afrikaanse respondente met die internasionale 

ewekniee te vergelyk nie. 'n Rede wat moontlik vir die teenstelling geopper kan word, is die 

samestelling van die teikengroep wat aan die studie deelgeneem het (sien 5.3.2.1 ). Die 

meerderheid van die teikengroep finansieel ingeligte persona is geoktrooieerde reken

meesters wie in elk geval oor voldoende agtergrondkennis beskik. 

Daar bestaan egter twyfel of 62,9% van die gebruikers van klein maatskappye se finansiele 

state geoktrooieerde rekenmeesters is soos in die geval van die deelnemers aan die Gloeck

studie (Gioeck 1993:178). Dit bring mee dat die gebruikers van finansiele state van klein 

maatskappye moontlik nie so ingelig sal wees omtrent die doelwit van 'n ouditverslag nie. 

Hierdie onkunde kan daartoe bydra om die verwagtingsgaping tussen die ouditeure van klein 

maatskappye en die gebruikers van klein maatskappye se finansiele state te vergroot. 

Op grond van bogenoemde inligting omtrent die samestelling van die teikengroep wat aan 

die Gloeck-studie deelgeneem het, is dit dus duidelik waarom 60,5% van die respondente 

in hierdie studie aandui dat hulle 'n redelike mate van vertroue in die ouditeur se verslag het. 

Ongeveer sewentien persent (17,6%) van die respondente is van mening dat hulle aansienlik 

op die ouditeur se verslag vertrou (Gioeck 1993:270). Hieruit volg dat die finansieel ingeligte 

persona (in totaal 78,1 %) nie aileen bewus is van die doelwit van 'n ouditverslag nie, maar 

ook daarop vertrou. Dit is insiggewend dat die respondente volgens die Suid-Afrikaanse 

studie 'n baie hoar mate van vertroue op 'n ouditverslag plaas as die respondente van ander 

studies. 

Verdere ontleding van die respondente in die genoemde studie wat aanvoer dat hulle nie op 
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die ouditeur se verslag vertrou nie, toon aan dat die respondente van mening is dat die oudi

teur 'n gebrek aan onafhanklikheid openbaar ( Gloeck 1993:27 4 ). Dit is kenmerkend van 'n 

klein maatskappy dat die ouditeur baie nou by die werksaamhede van die maatskappy 

betrokke is deur byvoorbeeld die transaksies te boek te stel. Hierdie noue verbintenis kan die 

ouditeur se onafhanklikheid skaad. lndien die Gloeck-studie se resultate in aanmerking 

geneem word, kan die argument aangevoer word dat die gebruikers van 'n klein maatskappy 

se finansiele state nie veel vertroue op 'n ouditverslag plaas nie. Cox (1992:30) ondersteun 

hierdie siening deur te verwys na krediteure, bankiers en die ontvanger van inkomste as 

eksterne gebruikers van klein maatskappye se finansiele state. 

Leweransiers of krediteure maak van ander kriteria gebruik om 'n kredietverleningsbeleid 

met 'n klein maatskappy neer te le. Maatstawwe soos byvoorbeeld die invordering van 

kredietverwysings van beide die maatskappy en direkteure, persoonlike waarborge van die 

direkteure en 'n evaluasie van die maatskappy se bedryfsresultate word aangewend om 

krediet te verleen.Volgens Cox (1992:30) koester die gebruikers geen verwagtinge ten 

opsigte van 'n klein maatskappy se ouditverslag nie: "It seems therefore that loss of the audit 

report would make no difference to the small company supplier relationship". Dieselfde 

mening word ten opsigte van bankiers gehuldig: "I am not sure that local bank managers, 

however, attatch any greater significance to the audit report than to the certificates of 

partnership accounts" (Cox 1992:30). Net soos in die geval van krediteure maak banke van 

hulle eie evaluasies gebruik om krediet te verleen. Die beskikbaarheid van persoonlike 

waarborge van direkteure, vaste eiendomme wat as sekuriteit kan dien en kontantvloei

projeksies word onder andere deur banke vereis alvorens 'n lening toegestaan word. 

Paul Chisnall (1994:76), 'n woordvoerder van die British Banker's Asociation, berig dat die 

teendeel waar is. 'n Ondersoek wat onder bankamptenare gedoen is nadat die verpligte 

oudit van klein maatskappye in 1994 in die Verenigde Koninkryk afgestel is, toon aan dat 

64% van die plaaslike bankbestuurders aanvoer dat leningsfasiliteite beperk sal word as 'n 

ouditverslag nie die aansoek vergesel nie. Tydens dieselfde ondersoek toon 41% van die 

respondents aan dat 'n oudit by kredietverlening as 'n vereiste gestel word (Chisnall1994:76-

77). Ormrod (1995:23) huldig 'n meer geemansipeerde houding en voer aan dat 

ouditverwagtinge van banke deur die vryemarkstelsel gereguleer sal word. Aanvanklik sal 

'n bank sy reg uitoefen om 'n oudit vir die toestaan van oortrokke fasiliteite, te vereis. Die 

koste van 'n oudit kan gevolglik as 'n toevoeging tot die leningskoste beskou word waarby 
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die afhanklike maatskappy sal moet berus. Ormrod (1995:23) voorspel egter dat sekere 

banke oor die langtermyn wei lenings sal toestaan sander om 'n audit te vereis. Sodanige 

banke se markaandeel sal groei omdat die leningskoste beperk word. Dit sal tot 'n afname 

lei in die verwagtinge wat gekoester word omtrent 'n audit. 

Volgens Cox (1992:30) kan 'n ongekwalifiseerde ouditverslag nie as 'n waarborg dien dat 

die ontvanger van inkomste geen navrae sal rig of ondersoeke sal uitvoer nie. 

Ouditverwagtinge is gevolglik onrealisties indien gebruikers die persepsie huldig dat die 

ontvanger van inkomste die finansiele state van 'n klein maatskappy bloat vir 

belastingdoeleindes op grand van 'n ongekwalifiseerde ouditmening sal aanvaar. Adam 

(1994:79) beskou verwagtinge omtrent ouditverslae van klein maatskappye vanuit die 

ontvanger van inkomste se perspektief: "The revenue has come to trust the accounts 

presented to it by the profession and it reserves its investigation resources for those cases 

where evasion and fraud are believed to exist". Hiervolgens koester die ontvanger van 

inkomste verwagtinge ten opsigte van 'n klein maatskappy se ouditverslag. 

Die aandeelhouers van 'n klein maatskappy is ook 'n belangegroep wat as gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state gesien word. Daar kan vanuit die veronderstelling 

uitgegaan word dat die aandeelhouers van 'n klein maatskappy gewoonlik ook die betrokke 

maatskappy bestuur of op 'n direkte of indirekte wyse met die bestuurders gemoeid is. 

Hierdie omstandighede plaas die aandeelhouers in 'n gunstige posisie om direk met die 

bestuur van die maatskappy samesprekings te hou, eerder as om bloat op die ouditverslag 

te vertrou. Volgens Marshall (1993:82) is hierdie siening kortsigtig. Sekere sensitiewe 

kwessies wat moontlik deur die aandeelhouers geopper word, behoort deur 'n onafhanklike 

persoon vanuit 'n ouditperspektief hanteer te word. Dit beklemtoon die behoefte na 'n audit 

met 'n onafhanklike ouditmening. 

'n Verdere aspek wat die verwagtinge omtrent 'n klein maatskappy se ouditverslag be"invloed, 

is die kwessie van die sogenaamde klein maatskappy-ouditkwalifikasie. Soos in hoofstuk 4 

bespreek, word die uitvoering van uitgebreide stawingsprosedures soms deur die ouditeur 

beperk om op ouditkostes te bespaar. Dit word gedoen vanuit die veronderstelling dat 

verdere onkostes wat aangegaan moet word deur die ouditeur om die nodige gerusstelling 

te verkry, nie meer waarde toevoeg nie. Dit noodsaak die ouditeur om sy ouditmening te 

kwalifiseer. Hierdie praktyk dra daartoe by om die verwagtingsgaping verder te vergroot. Ro-
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bertson (1986:52) beskryf die omstandighede soos volg en dui voorts aan dat dit empiriese 

navorsing vereis: 

Doubt has repeatedly been expressed as to whether these costs (of collecting and 
evaluating audit evidence) are in fact justified by the benefits accruing to the users 
of small company financial statements. Once again, the extent to which report users 
(and the company itself) benefit from or rely upon an audit is an empirical question. 

5.3.2.3 Verslagdoening oor die interne beheerstelsel 

Brenda Porter (1988:43) het alreeds in 1988 die bewering gemaak dat die verwagtingsgaping 

vergroot as gevolg van die beperkte geleenthede wat vir kommunikasie tussen die ouditeur 

en die gebruikers van die finansiele state bestaan. lndien aanvaar word dat aile 

geoktrooieerde rekenmeesters dieselfde tegniese vaardighede besit, moet aanvaar word dat 

'n klient op grand van sy persepsies 'n keuse sal maak om een ouditeur bo 'n ander te kies. 

Dijkman (1996:3) maak die bewering dat die klient se voorkeur sal le by die ouditeur wat sy 

belange op die hart dra: "Dit betaken kommunikasie is goed, daar is 'n opregte belangstelling 

in die klient se problema, die GR kan maklik gekontak word en daar word op 

korrespondensie en telefoonoproepe gereageer ". 

Een van die wyses waarop die ouditeur sy goeie bedoelings aan die klient kan toon, is om 

'n behoorlike verslag oor die swakhede van die klient se interne beheerstelsel aan bestuur 

uit te reik. Die implementering en instandhouding van die interne beheerstelsel berus by die 

bestuur. 'n Ouditeur sal volgens die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde die interne beheer

stelsel ondersoek om te bepaal welke mate van vertroue daarop geplaas kan word. Dit sal 

die ouditeur in staat stel om 'n koste-effektiewe ouditbenadering vir die genoemde audit te 

volg. Ten einde waarde tot die audit toe te voeg, is dit algemeen aanvaarde praktyk dat 'n 

ouditeur na afloop van die ondersoek van die interne beheerstelsel'n verslag daaromtrent 

aan die bestuur uitreik. In die verslag word die tekortkominge bespreek wat die ouditeur 

tydens sy ondersoek na die interne beheerstelsel ge·identifiseer het. Gewoonlik word 

aanbevelings gemaak om die ge"identifiseerde tekortkominge uit die weg te ruim. Dit is 

raadsaam vir die ouditeur om duidelik in die verslag met betrekking tot die swakhede in die 

interne beheermaatreels, te meld dat die ondersoek beperk is tot die behoeftes van die 

ouditeur. lndien die klient 'n deeglike ondersoek na die interne beheerstelsel versoek, sal die 
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ouditeur sy ondersoekwerk gewoonlik uitbrei en sal hierdie pligte nie deel vorm van die 

ouditeur se attesteringsfunksie nie. 

In sy ondersoek oor die verwagtingsgaping in Suid-Afrika het Gloeck (1993:294) 'n vraag aan 

die gebruikers van finansiele state gerig om te bepaal of sodanige gebruikers ten gunste 

daarvan is dat 'n opsomming van die verslag oor die interne beheerstelsel by die ouditverslag 

ingesluit word. Die meerderheid (64, 1 %) van die respondents het die mening gehuldig dat 

'n verslag oor die interne beheerstelsel slegs ter insae van die direksie behoort te wees. Dit 

was veral die direkteure wat aan die genoemde ondersoek deelgeneem het, wat hierdie 

betrokke siening ondersteun het (Gioeck 1993:295). So 'n verslag verwys na die aspekte wat 

. direk of indirek met bestuursverantwoordelikhede verband hou en daarom kan die direkteure 

se sienings verklaar word. 

Die resultate van die ondersoek wat deur Bourne en Minter (1994/95:47) uitgevoer is, toon 

aan dat die gebruikers van finansiele state dit as vanselfsprekend beskou dat die mening 

vervat in die ouditverslag ook met betrekking tot die toereikendheid van die interne 

beheerstelsel uitgespreek word. Hierdie persepsies was volgens die resultate van die 

genoemde ondersoek nie by die ouditeure aanwesig nie. lndien die gebruikers van die 

finansiele state s6 'n persepsie huldig, kan die verwysing na die interne beheerstelsel in die 

ouditverslag as oorbodig gesien word. Dit kan as 'n moontlike verklaring vir die Gloeck-studie 

se bevinding dien. 

Hierdie beskouing is ver van die waarheid verwyder. Die ouditeur spreek 'n mening oor die 

redelikheid van die finansiele state uit. Soos aangedui sal die ondersoek van die interne 

beheerstelsel wat die ouditeur uitvoer, beperk wees tot daardie aspekte wat die ouditeur 

benodig om die redelikheid van die finansiele state te kan beoordeel. 'n Oudit kan as geen 

waarborg gesien word vir die feit dat aile swakhede of veranderings aan die interne 

beheerstelsel ge·identifiseer is en daaroor verslag gedoen is nie. Gevolglik betaken 'n 

ongekwalifiseerde ouditmening nie dat aile aspekte van die interne beheerstelsel behoorlik 

funksioneer nie. 

In die geval van 'n klein onderneming is dit nie koste-effektief om 'n toereikende interne 

beheerstelsel te implementeer nie. In hoofstuk 4 word die polemiek omtrent verslagdoening 

van interne beheerswakhede aan die direkteure van 'n klein maatskappy volledig toegelig 
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(sien 4.2.12 en 4.2.18). In die meeste gevalle kan die ouditeur tydens die oudit van 'n klein 

besigheid nie op 'n interne beheerstelsel vertrou nie. Dit wil dus voorkom of hierdie aspek 

met betrekking tot die verslagdoening van die interne beheerstelsel nie 'n noemenswaardige 

bydrae kan maak om die verwagtingsgaping te vergroot nie. 

In 'n ondersoek wat in die Verenigde Koninkryk uitgevoer is oor die persepsies wat finansiele 

direkteure oor ouditeure huldig, is bevind dat die finansiele direkteure van klein maatskappye 

die minste krities is teenoor die gehalte van advies wat deur die ouditeur verskaf word 

(Hussey 1995:23). Hieruit kan afgelei word dat alhoewel die aanbevelings deur die ouditeur 

van 'n klein maatskappy oor interne beheerswakhede en gepaardgaande risiko's nie 

dieselfde afmetings aanneem as in die geval van 'n groot oudit nie, die direkteure van 'n 

klein maatskappy steeds waarde heg aan die advies wat deur die ouditeur verskaf word. 

5.3.2.4 Openbaarmakingsvereistes 

Die persepsie dat verskillende gebruikers van finansiele state se behoeftes ten opsigte van 

finansiele inligting verskil, word die afgelope jare alreeds erken. Hierdie persepsie is ook van 

toepassing op die openbaarmakingsvereistes waaraan 'n maatskappy moet voldoen. 

Die Financial Accounting Standards Board het alreeds in 1976 in die Verenigde State van 

Amerika die uitvoerbaarheid van twee stella algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyke 

ondersoek (Robertson 1986:52). In daardie stadium is die eerste keer melding gemaak van 

die verskille tussen die sogenaamde big GAAP en little GAAP. 'n Onderskeid tussen 'n groot 

en klein onderneming se algemeen aanvaarde rekeningkundige praktykvereistes word 

bepleit. Die waarde van die omvangryke openbaarmakingsvereistes ingevolge algemeen 

aanvaarde rekeningkundige praktyk, word vir die klein maatskappy bevraagteken. Volgens 

Gee en Hare (1993:82) word klein maatskappye gedwing om finansiele inligting aan 

aandeelhouers te openbaar sonder dat die bruikbaarheid of die tersaaklikheid daarvan in ag 

geneem word. 

Ross (1997:1) bevraagteken ook die toepaslikheid van die algemeen aanvaarde rekening

kundige standaarde op 'n klein maatskappy indian dieselfde standaarde in 'n gelyke mate op 

'n genoteerde maatskappy wat miljarde rande sterk is, toegepas word. Die vraag behoort ook 
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vir die eienaar ter sake te wees omdat hy die vemaamste gebruiker van 'n klein maatskappy 

se finansiele state is en oak vir die opstel daarvan moet betaal. Die opstelling van 'n klein 

maatskappy se finansiele state ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk 

kan vir die gebruikers van klein maatskappye se finansiele state te omslagtig voorkom en 

'n moontlike vermorsing van tyd en geld tot gevolg he. Alhoewel die ouditeur in sodanige 

omstandighede bloat optree ingevolge statutere vereistes, kan dit tot die vergroting van die 

verwagtingsgaping aanleiding gee. Die finansiele state van 'n klein maatskappy wat volgens 

algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk opgestel word, neem nie die verwagtings van 

die gebruikers van sodanige finansiele state in ag nie. Laasgenoemde het 'n behoefte na 'n 

eenvoudiger stel finansiele state wat makliker verstaanbaar is en oak 'n besparing van koste 

en tyd by die opstel daarvan sal meebring. In hierdie geval word die verwagtingsgaping dus 

nie deur die ouditeur se optrede vergroot nie, want die ouditeur word wetlik daartoe verplig 

om 'n mening oar die redelikheid van finansiele state uit te spreek wat in terme van 

algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk opgestel word. Die wetlike raamwerk 

waarbinne die ouditeur sy pligte moet uitoefen, vorm die teelaarde van die 

verwagtingsgaping. Singer (1993:3) stel dit soos volg: "Dit is nie dat die ouditfunksie geen 

doel dien nie, maar eerder dat wetgewing ondoeltreffend is en die ouditeure nie toegelaat 

word om aan die verwagtinge van die publiek te voldoen nie". 

In hoofstuk 3 word die arguments ten gunste van die afskaffing van 'n klein maatskappy

oudit bespreek. Een van die arguments wat voorgehou word, is dat die afhandeling van die 

finansiele state van 'n klein maatskappy te veel tyd in beslag neem. Dit is kenmerkend van 

'n klein maatskappy se personeel om oar beperkte rekeningkundige kennis te beskik. Juis 

vanwee hierdie beperking is die tydsverloop tussen die klein maatskappy se jaareinddatum 

en die datum waarop die state uitgereik word, te lank. Die omvangryke vereistes wat 

ingevolge algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk gestel word, dra daartoe by om die 

uitreikingsdatum van 'n klein maatskappy se finansiele state te vertraag. Gloeck ( 1993: 116) 

maak die voorstel dat die rekeningkundige standaarde van klein maatskappye duidelik en 

eenvoudig behoort te wees en slegs op die fundamentele aspekte gerig moet wees. 

5.3.2.5 Selfregulering 

Regulering van die ouditprofessie is noodsaaklik om die publiek teen uitbuiting en swak 
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dienslewering te beskerm. Die waarde van selfregulering van die ouditprofessie word 

bevraagteken omdat die regulerende rol direk in konflik met die ander pligte van die professie 

staan (Welch 1992:11 ). 

Die geoktrooieerde rekenmeestersprofessie in Suid-Afrika word selfgereguleer deur onder 

andere 'n toelatingseksamen met minimum vereistes vir diegene wat die eksamen wil afle, 

die vereistes omtrent praktiese opleiding, die daarstelling van tegniese standaarde, 'n 

professionele gedragskode, ondersoekende en dissiplinere prosedures, voortgesette 

professionele opleiding en praktykevaluering in terme van die Wet op Openbare 

Rekenmeesters- en Ouditeursraad (Wet 80 van 1991 ). Theunissen (1995:3) voer aan dat 

die regulerende prosesse steeds gebuk gaan onder die persepsie van ondeursigtigheid en 

ondoeltreffendheid. Mautz (1984:56) skryf dieselfde tendens in die Verenigde State van 

Amerika toe aan die reguleerders se onvermoe om teen invloedryke firmas op te tree. 

Mitchell, Puxty, Sikka en Willmot (1991:5) ondersteun hierdie siening en plaas die blaam op 

die invloed wat die ses groat ouditfirmas in die Verenigde Koninkryk op die besluitneming 

deur professionele liggame, uitoefen: 

The firms themselves are multinational businesses, intensely secretive and too 
powerful to be either controlled or disciplined by professional bodies which themselves 
essentially trade associations, designed to protect the vested interests of their 
members. The profession is dominated by the big firms and their practices. So 
competitive distortion of standards is the essence of the problem. 

Mitchell eta/ (1991 :17) stel voor dat 'n onafhanklike regulerende liggaam daargestel moet 

word om die verwagtingsgaping ten opsigte van selfregulering te vernou. Gloeck (1993:505) 

maak 'n soortgelyke aanbeveling na afloop van sy navorsing oor die verwagtingsgaping in 

Suid-Afrika. 

Gold (1992:8) kritiseer die voorstel van 'n onafhanklike regulerende liggaam, want dit is haas 

ondenkbaar dat so 'n onafhanklike regulerende liggaam toesig kan hou oor die proses van 

ouditering, die groat maatskappy-oudits toewys en ook die ouditgelde van sodanige audits 

kan vasstel sander om vele problema te ervaar. Andrew Colquhoun (1994:75) wys op die 

gevare van 'n regulerende liggaam wat op die ouditprofessie deur die regering afgedwing 
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word om die gebruikersverwagtinge te bevredig: 

But experience suggests that, if a profession waits for the government to force it to 
respond to those expectations, the regime then introduced is more costly and 
onerous, and less sensitive and well-informed, than if the profession has acted on its 
own violation. 

Die voorstel van 'n onafhanklike regulerende liggaam word veral deur akademici voorgehou 

(vergelyk Mitchell eta/ (1991:17); Humphrey eta/ (1993:403) en Gloeck (1993:505)). 

Volgens Karen Motyl (1992:8) dien die voorstel van 'n onafhanklike regulerende liggaam, 

soos vervat in die Humphrey et al-studie as bewys dat: " ... the report serves to prove that 

academics don't live in the real world". 

In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die ouditprofessies wereldwyd aan selfregulering 

wil vasklou. Indian die ouditprofessie nie selfregulering met 'n groot mate van 

verantwoordelikheid hanteer nie, sal die proses van selfregulasie met sy gepaardgaande 

fasette die verwagtingsgaping wesenlik vergroot. Theunissen (1995:3) beskou gebalan

seerde regulering as die baste diens wat 'n instituut aan sy lede kan gee en voer aan: 

"Manse wat glo dat regulering deur hulle professionele liggaam 'n drakoniese maatreel is 

moet die nut oorweeg wat hulle uit lidmaatskap van 'n behoorlik gereguleerde instituut geput 

het en sal put". 

5.3.2.6 Die aanspreeklikheid van die ouditeur 

Die ouditeur se aanspreeklikheid word deur die Wet op Openbare Rekenmeesters en 

Ouditeurs (Wet 80 van 1991) bepaal. lngevolge artikel 20(9) van Wet 80 van 1991 , word die 

ouditeur aileen aanspreeklik gehou vir sy optrede indian hy kwaadwillig of nalatig was ten 

tye van die uitvoering daarvan. Die ouditeur se aanspreeklikheid teenoor sy klient kan 

voortvloei vanuit die kontraktuele verbintenis wat tussen die ouditeur en die klient bestaan. 

Indian 'n klient op grond van kontrakbreuk skadevergoeding van die ouditeur wil eis, sal 

bewyse voorgele moet word dat daar eerstens 'n kontraktuele verbintenis bestaan, tweedens 

dat die beweerde kontrak verbreek is en derdens dat skade as gevolg daarvan gelei is 

(Cilliers eta/. 1992:416). 
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Die ouditeur se aanspreeklikheid teenoor derdes word in besonder deur artikel 20(9)(i) van 

die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs (Wet 80 van 1991) uitgespel. Hierdie 

artikel is gegrond op die reels van die gemene reg.'n Deliktuele aanspreeklikheid bestaan 

slegs in die gemene reg indien die elemente van 'n onregmatige daad bewys kan word. Dit 

sluit in 'n handeling ('n doen of late), 'n onregmatigheid (skending of inbreuk op 'n ander se 

reg), skuld (met opset of nalatigheid), skade (verlies van die benadeelde) en kousaliteit ('n 

verband tussen die skade en die optrede van die dader) (Cilliers eta/. 1992:421 ). Volgens 

die betrokke wetgewing sal die ouditeur slegs 'n aanspreeklikheid teenoor derdes oploop 

indien (Wet 80 van 1991 :art20(9)(i)): 

0 Die ouditeur geweet het of daar redelikerwys van hom verwag kon wees om 

te weet dat die klient die mening of verslag sou gebruik om 'n derde party oor 

te haal om op een of ander wyse op te tree of nie op te tree nie; of 

0 die ouditeur geweet het of daar redelikerwys van hom verwag kon wees om te 

weet dat die derde party hom op die mening of verslag sou verlaat om op een 

of ander wyse op te tree of nie op te tree nie; of 

0 die ouditeur self op enige wyse aan die derde party te kenne gegee het dat die 

verslag of mening juis was, ter eniger tyd nadat die mening uitgespreek is of 

die verslag uitgereik is. Op daardie stadium moes die ouditeur daarvan bewus 

wees, of daar redelikerwys van hom verwag kon word om te weet dat die derde 

party hom op die mening of verslag sou verlaat om op een of ander wyse op 

te tree of nie op te tree nie. 

Die elemente van 'n onregmatige daad (delik) word in die bogenoemde wetgewing ingesluit. 

Die derde party vertrou op die verslag of mening van die ouditeur wat 'n handeling 

verteenwoordig. Die onregmatigheid bestaan omdat die derde party uitgelewer word aan 'n 

onjuiste mening of verslag wat deur die ouditeur uitgespreek of opgestel is. Skuld is 

aanwesig by die ouditeur omdat hy nalatig optree. Die derde party lei skade wat volgens 

finansiele maatstawwe gemeet kan word. Kousaliteit word bewerkstellig omdat die verlies wat 

die derde party lei 'n direkte gevolg is van die vertroue wat hy op die ouditeur se mening of 

verslag plaas. By die bestudering van bogenoemde bespreking van artikel 20(9)(i)is dit 

duidelik dat verdere beperkings gestel word (Wet 80 van 1991 :20(9)(i)). Die ouditeur moes 

231 



weet of redelikerwys kon van hom verwag word om te weet dat 6f die derde party op die 

ouditeur se verslag of mening sal vertrou, 6f dat die klient die derde party sou oorhaal om op 

die ouditeur se verslag of mening te vertrou. 'n Derde alternatief wat voorgehou word is dat 

die ouditeur self aan die derde party te kenne kon gee dat sy verslag of mening juis is en die 

ouditeure was op daardie tydstip daarvan bewus dat die derde party daarop sal vertrou. Die 

beperkings wat gestel word hou gevolglik almal verband met die identifisering van die derde 

party. lndien die ouditeur by magte is om 'n derde party te identifiseer wat op sy verslag of 

mening sal vertrou, dan kan 'n nalatige ouditeur vir aanspreeklikheid teenoor die derde party 

gehou word. 

In die geval van 'n klein maatskappy-oudit handhaaf die ouditeur 'n noue verbintenis met sy 

klient. Die ouditeur behoort gevolglik daarvan bewus te wees as sy klein ouditklient die 

finansiele state vir 'n betrokke doelwit gaan aanwend soos om byvoorbeeld addisionele 

finansiering van 'n bank te verkry. Hierdie agtergrondkennis kan daartoe bydra dat die 

ouditeur by 'n klein maatskappy-oudit alreeds 'n wye aanspreeklikheid teenoor die derde 

partye dra. In die bogenoemde geval sal die ouditeur byvoorbeeld vooraf weet dat die klein 

maatskappy-klient beoog om die finansiele state aan die bankbestuurder voor te le. Volgens 

artikel 20(9) van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs (Wet 80 van 1991) kan 

die ouditeur in die bogenoemde geval teenoor die bank aanspreeklik wees vir skadever

goeding. Hierdie aanspreeklikheid kan ontstaan as die ouditeur deur nalatige optrede 'n 

onjuiste ouditmening uitgespreek het en die bank het op grand daarvan 'n onverhaalbare 

lening aan die klein ouditklient toegestaan. In hierdie feitestel was die ouditeur deur sy noue 

verbondenheid aan die klein maatskappy-klient bewus (of daar kan redelikerwys van die 

ouditeur verwag wees om bewus te wees) dat die bank op die geouditeerde state vertrou om 

'n lening aan die klein maatskappy toe te staan. 

Wereldwyd word 'n verbreding van die ouditeur se verantwoordelikhede bepleit om aan die 

verwagtinge van gebruikers te voldoen. lndien die ouditeur bykomstige verantwoordelikhede 

teenoor derde partye dra, sal sy aanspreeklikheid ook teenoor daardie partye toeneem. Davis 

(1993:8) voer aan dat die moontlikheid van 'n verhoogde aanspreeklikheid 'n ernstige 

beperking is wat meebring dat ouditeure teesinnig is om die omvang van ouditverantwoor

delikhede uit te brei. Hierdie beskouing dra daartoe by om die verwagtingsgaping te vergroot. 

Gedurende die begin negentigerjare wat gekenmerk word deur die wereldwye strewing om 
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die verwagtingsgaping te vernou, het die opspraakwekkende hofbeslissing van die Caparo

saak (Caparo Industries Pic v Dickman eta/. (1990)1 All ER 568) die ouditeur se deliktuele 

aanspreeklikheid beperk. Caparo Industries Pic het aandele in 'n publieke maatskappy 

Fidelity Pic besit. As bestaande aandeelhouers het Caparo Industries Pic 'n afskrif van die 

geouditeerde finansiele state van Fidelity Pic bekom, waarin 'n wins van £1,3 miljoen 

aangetoon is. Caparo Industries Pic het op grond daarvan besluit om sy aandeelhouding in 

Fidelity Pic te verhoog en dit in die vooruitsig gestel om die maatskappy later oor te neem. 

Ongeveer hierdie tyd is ontdek dat Fidelity Pel nie 'n wins van £1,3 miljoen gemaak het nie, 

maar wei 'n verlies van £460 000. Caparo Pel het onder andere die ouditeure van Fidelity Pel 

vir nalatigheid gedagvaar (Milne & Foz 1990:75). Die House of Lords het eenparig besluit dat 

die ouditeur nie professionele sorg en vaardigheid aan enige derde party verskuldig is nie. 

Milne en Foz (1990:75) som die ouditeur se aanspreeklikheid teenoor derde partye volgens 

die hofsaak soos volg op: 

Before liability of economic loss caused by a negligent settlement could arise, it was 
necessary to establish that the defendant knew that his statement would be 
communicated to the plaintiff, either as an individual or as a member of an identifiable 
class, specifically in connection with a particular transaction or transactions of a 
particular kind and that the plaintiff would be likely to rely on it in deciding whether or 
not to enter upon that transaction or upon a transaction of that kind. 

Die Caparo-saak bring die aanspreeklikheid van die ouditeur in die Verenigde Koninkryk direk 

in verband met die bestaande wetgewing daaromtrent in Suid-Afrika. Volgens die uitspraak 

in die Caparo-saak kan 'n ouditeur slegs aanspreeklik wees teenoor 'n derde party as die 

derde party of die klas waaraan die derde party behoort 'n spesiale verbintenis met die 

ouditeur handhaaf en die ouditeur was bewus (of daar kon redelikerwys van die ouditeur 

verwag wees om bewus te wees) dat die derde party op die ouditeur se verslag gaan 

vertrou. Volgens Silove (1994:5) het 'n plaaslike prokureur, Michael Hart, aangevoer dat die 

Suid-Afrikaners die Caparo-beslissing moet verwelkom omdat dit ooreenstem met die 

konserwatiewe benadering wat die howe in Suid-Afrika teenoor die aanspreeklikheid van die 

ouditeur openbaar. Surtees (1996:16) voer aan dat vele hofuitsprake in Australia, New 

Seeland en die Verenigde Koninkryk deur die Caparo-uitspraak be'invloed is, soos in die 

geval van Deloitte Haskins & Sells v National Mutual Life Nominees Limited (1993). Die 

argument kan gevolglik aangevoer word dat alhoewel die Caparo-saak se beslissing in 

kontras met die gebruikersbehoeftes staan, dit wereldwye erkenning geniet. 
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Gold (1992:8) dui aan dat die Caparo-saak steeds in perspektief gesien moet word. Die 

beslissing is weliswaar tot voordeel van die ouditeure, maar dit het nie die verwagtinge van 

die gebruikers verander nie: "Legal sanction to the 'stonewalling' approach was given by 

Lord Oliver in the Caparo case, but while their noble lordships may have been convinced, the 

evidence is that Caparo has not impressed the lay users of accounts". Mitchell et a/. 

(1991 :27) is van mening dat die ouditeur 'n sorgsaamheidsplig teenoor individuele 

aandeelhouers behoort te openbaar om sodoende die verwagtingsgaping te vernou. Die 

ouditverslag word aan die aandeelhouers gerig en die ouditeur se aanstelling word deur die 

aandeelhouers bekragtig. Dit verklaar die verwagtinge van individuele aandeelhouers dat die 

ouditeur met die nodige sorg sal optree en dat sodanige aandeelhouers 'n eis teenoor die 

ouditeur kan instel as die ouditeur nalatig optree. 

Hierdie be perking van die ouditeur se aanspreeklikheid kan egter moontlik oor die langtermyn 

tot die professie se voordeel meewerk. lndien die ouditeur se aanspreeklikheid verhoog word 

om vir aile derde partye voorsiening te maak, sal die ouditeure bykomstige werk moet 

uitoefen om die bykomende risiko's te bestuur. Dit sal noodwendig tot 'n styging in oudittyd 

en -gelde lei wat van die klient verhaal sal word. Die klient sal gevolglik die prys van 'n wyer 

aanspreeklikheid van die ouditeur teenoor derde partye moet dra. Die ooglopende vraag wat 

op hierdie siening volg is of die prys nie te hoog is nie, want dit kan die ouditprofessie se 

voortbestaan kos. Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit staan alreeds onder verden

king. Daar kan geargumenteer word dat 'n verhoogde koste wat die klein maatskappy-klient 

moet dra vir die wyer aanspreeklikheid van die ouditeur teenoor derdes, die voortbestaan van 

'n klein maatskappy-oudit in gevaar sal bring. 

'n Klein maatskappy se finansiele state word egter deur 'n beperkte aantal gebruikers 

aangewend. Daar is ook alreeds daarop gewys dat die ouditeur van 'n klein maatskappy 

gewoonlik bewus is van die partye wat op sodanige maatskappy se finansiele state vertrou 

of van plan is om daarop vertroue te plaas. Hiervolgens kan afgelei word dat die gevaar wat 

die ouditeur van 'n klein maatskappy loop om 'n wyer aanspreeklikheid te dra, maar redelik 

gering is. 

Gwilliam (1990:72) stem nie saam met die siening dat 'n wyer aanspreeklikheid van die 

ouditeur tot verhoogde ouditgelde sal lei nie en voer aan dat 'n uitbreiding van die omvang 

van 'n ouditeur se sorgsaamheidsplig nie noodwendig tot addisionele ouditwerk sal lei nie. 
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Volgens hom (Gwilliam 1990:72) is die nodige sorg waarmee die ouditeur tans sy dienste 

behoort te lewer, voldoende om die ouditeur teen enige eise van derde partye te beskerm. 

Silove (1994:6) voer aan dat die meeste van die eise wat oor die afgelope jare teen die 

ouditeur in die Verenigde Koninkryk ingestel is, op kontrakbreuk eerder as delik, gegrond is. 

Die moontlikheid kan egter nie ge·ignoreer word dat eise teen die ouditeur vanaf derde partye 

sal toeneem as die beginsel van 'n wyer aanspreeklikheid regserkenning verkry nie. 

In 'n dokument, Auditor's /ega/liability in the global marketplace: A case for limitation, wat 

deur die International Federation of Accountants in Junie1995 uitgereik is, is daar soos volg 

op die gevaar van blootstelling deur regseise vanaf derde partye gewys: 

... unwarranted litigation inhibits innovation and undermines the profession's ability to 
meet evolving financial reporting needs. Ulitimately, it impedes the worldwide 
accountancy profession's ability to enhance the value of financial reporting and to 
expand the attest function (IF A 1995:7). 

5.3.3 Die ouditeur se onbehoorlike uitvoering van sy pligte 

5.3.3.1 Onafhanklikheid van die ouditeur 

Die ouditeur se onafhanklikheid is een van die hoekstene waarop die ouditprofessie gebou 

is. Dit verleen geloofwaardigheid aan die ouditprofessie omdat hierdie kwaliteit die ouditeur 

in staat stel om nie bevooroordeeld te wees by die uitoefening van sy oordeel nie. Die 

ouditeur se onafhanklikheid is gevolglik nou verwant aan die ouditeur se objektiwiteit. 

Daarom is dit noodsaaklik dat die ouditeur as onafhanklik deur die gebruikers van die 

finansiele state beskou of gesien word. Stevenson (1990:15) verduidelik soos volg: 

"However, independence is a matter of substance and not form - except in the eyes of the 

beholder, in which case apparency prevails. In other words, the auditor must not only be 

independent, but must also be seen to be". 

(i) Die lewering van ander dienste deur die ouditeur 

lndien 'n ouditeur oak ander dienste aan dieselfde ouditklient lewer, kan dit sy onafhank-
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likheid aantas. Hierdie siening is gegrond op die feit dat die lewering van ander dienste tot 

'n potensiele botsing van belange kan lei. 'n Argument wat dikwels geopper word, veral 

tydens internasionale studies oor die verwagtingsgaping, is dat die lewering van ander 

dienste aan ouditkliente in 'n hoe mate bydra tot die verwagtingsgaping. Mitchell et a/. 

(1991 :23) ondersteun hierdie stalling en voer aan dat ouditfirmas steeds ander dienste kan 

verskaf, maar nie aan hulle ouditkliente nie. Van insiggewende belang is dat die respondents 

van die Gloeck-studie 'n baie positiewe stem (90,8%) ten gunste van die verskaffing van 

ander dienste deur die ouditeur uitgebring het (Gioeck 1993:244). Dit het op die hoe mate 

van tevredenheid gedui wat gebruikers oor die lewering van dienste anders as ouditdienste, 

huldig. Gloeck (1993:244) verskaf in die verband 'n moontlike verklaring daarvoor dat die 

dienste nie deur ander partye verskaf word nie, of dat die dienste wat wei verskaf word nie 

aan die verwagtinge voldoen nie. Hierdie siening word sterk betwyfel, want daar is verskeie 

ouditfirmas in Suid-Afrika wat soortgelyke dienste aanbied. Die resultate bewys eerder dat 

ouditkliente hul eie ouditeur vertrou, sy werk respekteer en hulle verbintenis met hul ouditeur 

wil uitbou. 

Die besondere noue verbintenis wat tussen die ouditeur en die klein maatskappy-klient 

bestaan is kenmerkend van 'n klein maatskappy-oudit (sien 3.2.7 & 3.3.6). Hierdie 

verhouding tussen die ouditeur en die klein maatskappy-klient stimuleer die klient se 

verwagtinge omtrent die ouditeur se betrokkenheid. Gewoonlik vereis die klein maatskappy

klient dat die ouditeur ook ander dienste as ouditdienste sal voorsien. Dit blyk dus dat die 

verwagtinge van die gebruikers van finansiele state van klein maatskappye in vele opsigte 

met die bogenoemde resultate van die Gloeck-studie sal ooreenstem. 

Ten einde te bepaal in welke mate die objektiwiteit van die ouditeur geskaad word by die 

lewering van ander dienste is vraag 14 ingesluit in die Gloeck-studie se vraelys aan finansieel 

ingeligte persona. Die vraag het soos volg gelui (Gioeck 1993:255) : 

In gevalle waar die ouditeur ander dienste vir 'n betrokke maatskappy verrig, in watter 
mate glo u dat dit hulle objektiwiteit in die uitvoering van die oudit be'invloed. Neem 
hier in ag dat as 'n ouditeur byvoorbeeld 'n stelsel van interne beheer ge·implementeer 
het, hy 'n mening, direk of indirek, oor hierdie stelsel moet uitspreek. 

'n Redelike hoe persentasie van die respondents (43, 1 %) voer aan dat die lewering van 

ander dienste die ouditeur se objektiwiteit negatief be'invloed (Gioeck 1993:257). Hieruit moet 
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afgelei word dat by verre die meerderheid van die gebruikers ten gunste is van die 

verskaffing van ander dienste deur die ouditeur ongeag die feit dat die ouditeur se 

objektiwiteit in die proses geskaad word. Hierdie stelling klink paradoksaal. By nadere 

beskouing blyk dit dat die tweede gedeelte van die vraag te leidend gestel is. Uit hierdie 

gedeelte blyk dit dat die ouditeur, sander enige insette van die klient, die interne 

beheerstelsel implementeer, die valle verantwoordelikheid daaromtrent dra en daarby 'n 

direkte of indirekte mening daaromtrent uitspreek. In sodanige omstandighede sal die 

ouditeur noodwendig minder objektief kan optree as waar die ouditeur slegs behulpsaam is 

by die implementering van die klient se interne beheerstelsel. 

Die moontlikheid bestaan egter dat die klein maatskappy-ouditeur sy onafhanklikheid en 

objektiwiteit in 'n grater mate inboet. In die geval van 'n klein maatskappy is die ouditeur se 

dilemma random sy onafhanklikheid goed bekend. Die ouditeur se onafhanklikheid en 

gepaardgaande objektiwiteit word dikwels bevraagteken by 'n klein maatskappy omdat 

dieselfde ouditeur ook betrokke is by die teboekstelling van die maatskappy se transaksies, 

die opstelling van die finansiele state, lewering van belastingadvies en ander verwante 

dienste. Soos in hoofstuk 3 aangetoon tree die betrokke ouditeur gewoonlik ook op as 

bestuurskonsultant offinansiele raadgewer. Robertson (1986:52) ondersteun die siening en 

spreek kommer daaromtrent soos volg uit: "It may be that an assumption of independance 

is really not tenable in the small company context". 

(ii) Gelde vir professionele dienste 

Die bewering word gemaak dat die wyse waarop ouditgelde bereken word, daartoe lei dat 

die ouditeur van sy onafhanklikheid prys gee. In besonder word verwys na die sogenaamde 

/ow-balling wat voorkom indien 'n ouditeur se voorlegging vir 'n audit laer as kosprys is omdat 

die ouditeur die markgeleenthede sien om ander dienste aan dieselfde klient te verskaf. So 

'n ouditeur beoog om die verlies op die beoogde ouditwerk teen te werk deur die inkomste 

wat verdien word vanuit ander dienste aan die betrokke klient gelewer. 

'n Verdere aspek rakende ouditgelde en die ouditeur se onafhanklikheid, is die kwessie van 

die invloed wat die bestuur op die besluitneming van die ouditeur kan uitoefen. Die bewering 

word gemaak dat die ouditeur deur die bestuur be·invloed kan word omdat laasgenoemde die 
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ouditgelde betaal. In die Gloeck-studie het 57,3% van die respondents saamgestem dat die 

ouditeure sterk deur die maatskappybestuur be"invloed word. Hierdie persentasie was hoer 

as wat tydens ander intemasionale studies bevind is. Gloeck (1993:263) spreek homself dus 

sterk soos volg uit: "Die resultate wys op die tekortkominge wat die onafhanklikheidsnorm vir 

die ouditeure betref en dui daarop dat die wyse waarop ouditgelde tans bepaal en betaal 

word, die onafhanklikheid van die ouditeur in gedrang bring". 

Gloeck (1993:258) verwys na ouditgelde in die bogenoemde mening, omdat die aanvanklike 

vraag soos volg gestel is: 

Omdat ouditeure deur 'n maatskappy betaal word om sy rekeninge te ouditeer, is die 
bewering gemaak dat hulle sterk be'invloed word deur die bestuur van die maatskappy 
wat geouditeer word. In watter mate sou u saamstem dat dit so is? 

Die vraag stel nie baie duidelik wat die presiese bedoeling met die woord bernvloed is nie. 

lngevolge die een uiterste kan ouditeure geen besluite sander insette van die bestuur neem 

nie, maar aan die ander kant kan die bestuur se invloed beperk wees tot die vasstelling van 

die datum waarop die voorraadopname sal plaasvind. Die insluiting van die woord sterk, dui 

egter daarop dat hierdie invloed van die bestuur meer gewigtig is. Die vraag is ook nie helder 

genoeg om te bepaal of die invloed van die bestuur op die oordeelsbesluite van die ouditeur 

van toepassing is nie en of die ouditeur sy integriteit in die proses prysgee nie. Dit is nie 

duidelik of die bestuur die ouditeur se besluitneming negatief of positief be'invloed nie. 

Gloeck (1993:389) het dieselfde vraag omtrent die verband tussen ouditgelde en die ouditeur 

se onafhanklikheid by die vraelys ingesluit wat aan ouditeure gerig is. Die reaksie van die 

respondents kan moontlik helderheid hierop werp, want 57,6% het sterk aangedui dat hulle 

saamstem of neutraal staan oor die kwessie dat ouditeure sterk deur die bestuur be'invloed 

word (Gioeck 1993:389-392). Hiervolgens gee die meerderheid van die ouditeure wat aan 

die studie deelgeneem het toe dat hulle nie aan die onafhanklikheidstandaard voldoen nie. 

Die belangrikheid van die ouditeur se strewe na onafhanklikheid vir die ouditprofessie se 

voortbestaan is al by herhaling bespreek. Die bestaansreg van 'n professie wat sy 

onafhanklikheid op so 'n wyse prysgee moet bevraagteken word. Soos hierbo aangedui 

bestaan die moontlikheid dat die respondents ook nie ten valle daarvan bewus was wat deur 

die vraag ge·impliseer word nie. Die empiriese ondersoek oor die gebruikers van klein 

maatskappye se verwagtinge gee meer duidelikheid hieroor in hoofstuk 6. 
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Tydens onlangse navorsing wat deur Walk en Wootton (1997:53-54) in die Verenigde State 

van Amerika uitgevoer is, is die volgende probleemgebiede ge·identifiseer ten opsigte van die 

ouditgelde van klein maatskappye: 

0 Gelde te hoog vir die werk gelewer; 

0 tariewe waarteen personeel werk is buite verhouding; 

0 die ouditklient betaal vir die opleiding van die personeel, omdat sodanige 

personeellede ervaring by die klein ouditklient opdoen; en 

0 die hoe mate van rotering deur personeel op klein ouditkliente verhoog die las 

van die ouditklient om vir die opleiding van personeel te betaal. 

lndien die klein maatskappyklient meer by die audit betrek word, kan die meeste van 

bogenoemde besware uit die weg geruim word. In gevalle waar die klein ouditklient die 

ouditeur bystaan om byvoorbeeld uitgawerekeninge te ontleed kan dit tot 'n afname lei in tyd 

op die audit bestee. Sodoende kan ouditgelde ook beperk word. 

Die ouditklient sal ook ouditgelde in 'n meer positiewe lig beskou indien hulle bewus is van 

die voordeel wat 'n audit inhou. Die bereidwilligheid van die ouditeur om advies te verskaf 

kan as 'n voorbeeld dien. 

Rotering van personeel is eie aan 'n ouditeurspraktyk. Dit bly egter wenslik dat 'n mate van 

kontinuHeit gehandhaaf word. Ten minste een persoon van die vorige jaar se ouditspan 

behoort aanvanklik by die audit betrokke te wees. Walk en Wootton (1997:55) stel dit duidelik 

dat 'n klein ouditklient se belange ook voorrang moet geniet: 

"Small business owners do not want to feel they are second-class citizens." 

5.3.3.2 Gehalte van ouditdienste 

Dit is enige verbruiker se reg om dienste van 'n hoe gehalte te bekom. lndien die gehalte van 

dienste wat gelewer word nie aanvaarbaar is nie sal dit noodwendig nie aan die verwagtinge 

van 'n verbruiker voldoen nie. Die persepsie bestaan dat die gehalte van ouditdienste wat 

gelewer word 'n bydraende faktor tot die verwagtingsgaping is. Simunic (1991 :29) voer aan 
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dat ouditeure soms deur die verskerpte mededinging tussen ouditfirmas genoodsaak is om 

ouditgelde te besnoei. Dit vereis dat sodanige ouditeure die hoe gehalte van hulle 

ouditdienste opoffer om steeds winsgewend te kan wees. 

Porter (1993:66) het in haar empiriese studie oar die verwagtingsgaping tien pligte 

ge"identifiseer wat 'n ouditeur behoort te vervul en slegs vier van hierdie pligte word volgens 

die respondents van die genoemde studie as dienste van 'n hoe gehalte beskou. Na afloop 

van sy studie oar die verwagtingsgaping in Suid-Afrika het Gloeck tot die gevolgtrekking 

gekom dat daar nie 'n wesenlike gaping in Suid-Afrika bestaan nie ten opsigte van (Gioeck 

1993:499): 

0 Die vereistes wat gebruikers aan ouditeure stel ten opsigte van tegniese 

vaardighede en bekwaamhede; 

0 die voortgesette opleiding van ouditeure; en 

0 die kwaliteit van ouditdienste in die algemeen. 

Hieruit kan afgelei word dat die gebruikers van finansiele state in Suid-Afrika die ouditeur se 

dienslewering as van 'n aanvaarbare gehalte beskou. 

5.4 Metodes om die verwagtingsgaping te vernou 

5.4.1 Algemeen 

Die stalling kan onomwonde gemaak word dat die verwagtingsgaping nie sander insette van 

die ouditprofessie sal verdwyn nie. Die geykte uitdrukking dat die ouditeur 'n waghond is en 

nie 'n bloedhond is nie, spreek lank reeds nie meer die verwagtinge van die gebruikers van 

finansiele state aan nie. Gold (1992:8 Oktober) rig die volgende waarskuwing: "But the public 

is still unconvinced that the watchdog will ever bite the hand that feeds it. This is where the 

expectations gap becomes a dangerous credibility gap". Dit is juis om hierdie 

geloofwaardigheid te bly behou, waarsonder die professie gedoem is, dat stappe geneem 

moet word om die verwagtingsgaping te vernou. Die strewe is nie om die verwagtingsgaping 

in geheel uit te wis nie, want dit hou nie verband met die werklikheid nie, maar eerder om die 

verwagtingsgaping te verklein of te bestuur. lnisiatiewe is alreeds onder ander deur die Suid-
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Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters geneem om die verwagtingsgaping 

te vernou. In 1993 is 'n projek van stapel gestuur om die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

met internasionale standaarde te harmoniseer. 'n Grootskaalse ondersoek oor korporatiewe 

bestuur in Suid-Afrika is deur die King-kommissie onderneem. Aile aanbevelings wat deur 

die King-kommissie gemaak is en wat met die ouditeure verband hou, is deur die professie 

gei"dentifiseer en ouditeure is deur die uitreiking van handleidings daaromtrent ingelig. Die 

professionele gedragskode van Januarie 1998 beklemtoon opnuut die belangrikheid van die 

onafhanklikheid van die ouditeur (OROR 1998:ET). 

5.4.2 Stappe gevolg wat met die verwagtinge van die gebruikers verband hou 

5.4.2.1 Gebruikers se verwagtinge ten opsigte van die opsporing van bedrog en foute 

Nadat die ouditprofessie wereldwyd bewus geword het daarvan dat gebruikers hoe 

verwagtinge koester met betrekking tot die ouditeur se pligte omtrent bedrog en foute, is 

pogings aangewend om die betrokke verwagtinge aan te spreek. Gloeck (1993:503) het na 

afloop van sy navorsing in Suid-Afrika aanbeveel dat die ouditeur addisionele 

verantwoordelikhede in verband met die opsporing van bedrog en foute sal moet aanvaar om 

die verwagtingsgaping te oorbrug. Die ouditprofessie is wereldwyd teesinnig om 'n groter 

verantwoordelikheid vir die opsporing van bedrog en foute te aanvaar. 'n Aanbeveling wat 

soms gemaak word om die verwagtingsgaping te vernou, is dat gebruikers van finansiele 

state opgevoed behoort te word om realistiese verwagtinge ten opsigte van die ouditeur se 

verantwoordelikhede vir bedrog en foute te he. Welch ( 1992:11) beskou die mening as 

onaanvaarbaar omdat so 'n opvoedingstaak nie as 'n voorkomende maatreel gesien kan 

word vir mislukkings van maatskappye wat negatiewe finansiele implikasies vir beleggers 

inhou nie. 

In 'n poging om die verwagtingsgaping met betrekking tot die opsporing van bedrog en foute 

te vernou, is twee nuwe ouditstandaarde, naamlik SAS 11 0 - Fraud and error en SAS 120 -

Consideration of law and regulations in die Verenigde Koninkryk uitgereik (Perrin 1995:2). 

Die twee ouditstandaarde stem in wese ooreen met SAOS 240 ( Bedrog en foute) en SAOS 

250 (Oorweging van wetgewing en reels in die oudit van finansiele state) wat in April1997 
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(SAIGR 1997:SAOS 240 & 250) in 'n finale formaat in Suid-Afrika uitgereik is. Ondanks die 

twee ouditstandaarde wat in die Verenigde Koninkryk uitgereik is, word steeds twyfel 

uitgespreek of die verwagtinge van gebruikers behoorlik aangespreek is. 'n Praktisyn van die 

Britse firma, Warner Stewart & Co, het die volgende waarskuwing gerig: "I am not sure 

anything we do about fraud is ever going to quieten the masses" (Perrin 1995:2). 

In SAOS 240 word bepaal dat die verantwoordelikhede om bedrog te voorkom en op te spoor 

by die bestuur berus. Daar word wei van die ouditeur vereis om sy oudit met 'n houding van 

professionele skeptisisme te beplan en uit te voer, in die wete dat daar toestande of gebeure 

kan wees wat op moontlike bedrog en foute dui (SAIGR 1997:SAOS 240: 15). Jackson en 

Stent ( 1998: 17/9) verduidelik soos volg wat die presiese bedoeling met professionele 

skeptisisme is:" In this instance, it means that the auditor should not be 'led around by the 

nose' by the client". 

In die hedendaagse besigheidsomgewing waar bedrog bykans 'n alledaagse verskynsel is, 

sal die risiko van die voorkoms van bedrog redelik hoog wees. Gegewe hierdie 

omstandighede vereis die Suid-Afrikaanse ouditstandaard (SAOS 240) dat indien die 

ouditeur se prosedures daarop dui dat bedrog en foute bestaan, so 'n ouditeur die potensiele 

invloed daarvan op die finansiele state behoort te oorweeg (SAIGR 1997:SAOS 240:17). 

Jackson en Stent (1998:17/9) voer aan dat die ouditeur die voorkoms van bedrog met 'n 

ontvanklike gemoed moet aanvaar: "In a nutshell, today's auditor must not be naive and 

believe that the intentions of the client are always honest". In die geval waar die ouditeur van 

mening is dat die aangeduide bedrog of foute 'n wesenlike invloed op die redelikheid van die 

finansiele state kan he, behoort die ouditeur bykomende prosedures uit te voer om die 

vermoede van bedrog te bevestig ofte besweer (SAIGR 1997:SAOS 240:18). 

SAOS 240 en 250 het die vorige algemeen aanvaarde ouditstandaarde OU 005 (Die ouditeur 

se verantwoordelikheid om bedrog, ander onreelmatighede en foute op te spoor en 

daaromtrent verslag te doen) vervang (SAIGR 1997:SAOS 240.31; SAOS 250.43 & SAIGR 

1992: OU 005). Daar was geen beginselverskille tussen die vorige ouditstandaard en die twee 

nuwe Suid-Afrikaanse ouditstandaarde nie. Aile aspekte met betrekking tot bedrog en foute 

word in SAOS 240 vervat, terwyl SAOS 250 op oorwegings wat verband hou met die 

vereistes van wette en regulasies gerig is. Beide die bogenoemde aspekte is in die vorige 

algemeen aanvaarde ouditstandaard (OU 005) vervat (SAIGR 1992:0U 005). Dit is die enig-
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ste noemenswaardige verskil tussen die twee ouditstandaarde. Hieruit kan afgelei word dat 

die vorige ouditstandaard oor bedrog en foute nie aansienlik daartoe bygedra het om die 

verwagtingsgaping te vergroot nie. lndien OU 005 werklike tekortkominge in die verband het, 

sal die nuwe ouditstandaarde in beginsel van OU 005 verskil (SAIGR 1992:0U 005). Hierdie 

siening word deur beide die Gloeck-studie en die Bourne en Minter-studie beaam, want 

hierdie navorsing is uitgevoer voor die uitreiking van SAOS 240 en SAOS 250 en in beide 

gevalle is bevind dat die gebruikers van finansiele state nie onrealistiese verwagtinge met 

betrekking tot die ouditeur se verantwoordelikhede omtrent die opsporing van bedrog en 

foute huldig nie. 

Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die verwagtinge wat gebruikers ten opsigte 

van die opsporing van bedrog en foute huldig, nie in Suid-Afrika die verwagtingsgaping 

noemenswaardig vergroot nie. Die verwagtinge van die gebruikers van 'n klein maatskappy 

se finansiele state word na aanleiding van 'n empiriese ondersoek in hoofstuk 6 bespreek. 

5.4.2.2 Gebruikers se verwagtinge ten opsigte van die verslagdoening oor emstige 

sake 

Gloeck (1993:293) het die aanbeveling gemaak dat die gedragskodes van die Suid

Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters gewysig behoort te word om die reg 

aan die ouditeure te verleen om verslag te doen oor ernstige sake. Dit is opvallend dat vyf 

jaar reeds verloop het sedert die aanbeveling gemaak is en dat met die uitreiking van die 

professionele gedragskode in Januarie 1998 geen gehoor aan die aanbeveling gegee is nie 

(SAIGR 1998:ET 14.06). 

Die bewering kan gemaak word dat indien ouditeure hulle pligte in terme van die 

verslagdoening van wesenlike onreelmatighede behoorlik nastreef, die ouditeur voldoende 

oor ernstige sake sal verslag doen. In die Nel-verslag (1997:59- 88) is hierdie argument 

soos volg aangevoer: 

The successful perpetration of the fraud for so many years would not have been 
possible if Ernst & Young had followed the procedure prescribed by section 26(3) of 
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the Public Accountants' and Auditors' Act when they discovered the true state of 
affairs. 

Die volgende aanhaling vanuit die Nel-verslag (1997:62) dien as verdere bewys: 

The marketing of the non-existent share blocks was a serious material irregularity and 
if reported by the auditors, would properly have prevented enormous losses suffered 
in latter years. 

Dit is gevolglik duidelik dat indien die ouditeur sy verantwoordelikhede met betrekking tot die 

verslagdoening van wesenlike onreelmatighede behoorlik nakom sal verwagtinge van 

gebruikers in 'n groat mate aangespreek word om verslag oor ernstige sake te doen. 

In 'n bylaag tot SAOS 240 (SAIGR 1997:SAOS 240, Aanhangsel 11) word die optredes 

aangedui wat 'n ouditeur behoort te volg indien die bedrog 'n wesenlike onreelmatigheid is 

wat ingevolge artikel 20(5) van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, 1991 

gerapporteer moet word. lndien SAOS 240 met die internasionale standaard oar bedrog en 

foute vergelyk word, is dit opmerklik dat daar geensins na verslagdoening van 'n wesenlike 

onreelmatigheid verwys word nie. Hierdie wetgewing is eie aan Suid-Afrika wat volgens 

Watson (1986:24) 'n beskeie bydrae maak om hierdie aspek van die verwagtingsgaping te 

behandel. 

5.4.2.3 Gebruikers se verwagtinge ten opsigte van die voortbestaan van die onder

neming 

Openbaarmakings in finansiele state is die verantwoordelikheid van die direkteure. Dit is 

gevolglik oak die direkteure se besluit om die finansiele state van 'n maatskappy op 'n 

lopende saakgrondslag op te stel of andersins met die veronderstelling dat die voortbestaan 

van die maatskappy bedreig word. O'Connor (1992:16) is van mening dat bogenoemde 

stelling die ouditeur nie van aile verantwoordelikhede met betrekking tot die voortbestaan van 

die onderneming onthef nie. Die ouditeur behoort 'n uitdruklike mening te gee omtrent die 

toepaslikheid van die grondslag waarop die finansiele state opgestel is. 

Roberts (1994:23) voer aan dat die direkteure van 'n maatskappy 'n skriftelike verklaring aan 

die ouditeure moet voorle, waarin die direkteure se siening oor die voortbestaan van die 
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maatskappy vir die volgende twaalf maande, uiteengesit word. Die ouditeur behoort op 

hierdie verklaring te reageer. Hierdie siening is soortgelyk aan die van die Cadbury

kommissie waarop die King-kommissie onder andere sy verslag oor korporatiewe bestuur 

in Suid-Afrika gebaseer het. In reaksie op die King-kommissie se aanbeveling dat direkteure 

in hulle jaarverslag moet aandui of die besigheid vir die daaropvolgende jaar sal 

voortbestaan, het die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 'n gids 

getiteld Guidance for Directors: Going Concern and Financial Reporting uitgereik (SAIGR 

1997). Die doelwit van die genoemde publikasie is om aan ouditeure inligting te voorsien oor 

die King-verslag se lopende saak verslagdoeningsvereistes wat die direkteure van 

ouditkliente moet nastreef. 

Dit word betwyfel of die direkteure van 'n klein maatskappy aan hierdie aanbeveling van die 

King-kommissie sal voldoen. Die King-aanbevelings behoort weliswaar deur aile 

maatskappye nagestreef te word, maar in die King-verslag word die navolging van slegs die 

sogenaamde geaffekteerde maatskappye vereis (SAIGR 1997:.07). 'n Klein maatskappy wat 

die bron van hierdie studie vorm, word nie as 'n geaffekteerde maatskappy erken nie. Verder 

moet in gedagte gehou word dat die vereistes van die King-kommissie ook nie wetlik 

afdwingbaar is nie. Dit kan meebring dat die King-kommissie se aanbevelings in sommige 

gevalle ook nie deur geaffekteerde maatskappye nagestreef word nie. 

Die lopende saak-begrip is egter een van die basiese rekeningkundige veronderstellings 

waarvolgens finansiele state opgestel word. lndien die ouditeur sy statutere plig uitvoer om 

'n mening oor die redelikheid van die finansiele state uit te spreek, sluit hierdie meningsuiting 

van die ouditeur die lopende saak-veronderstelling in. Jackson en Stent (1998:15/2) voer aan 

dat die ouditeur sekere ouditprosedures in die ouditproses moet uitvoer om te bepaal of die 

lopende saak-beginsel redelik is. lndien die ouditeur tot die gevolgtrekking kom dat die 

onderneming se voortbestaan bedreig word en die finansiele state word op 'n lopende saak

grondslag opgestel, sal die ouditeur 'n gemodifiseerde ouditeursverslag uitreik. Op so 'n wyse 

sal die ouditeur gebruikers van die finansiele state duidelik daarop wys dat die onderneming 

moontlik nie vir die komende jaar sal voortbestaan nie. 

In die verlede het die ouditeur gewoonlik sy ouditmening gekwalifiseer indien die 

voortbestaan van die onderneming volgens hom twyfelagtig was. lndien 'n behoorlike 

ondergeskikstellingsooreenkoms met toereikende finansiele dekking egter deur die onderne-

245 



ming aangegaan is, was dit as voldoende bewys aanvaar dat die onderneming se 

voortbestaan nie bedreig word nie en is die lopende saak-grondslag vir verslagdoenings

doeleindes aanvaar (SAIGR 1990:0U 321 ). In Junie 1998 verskyn die Suid-Afrikaanse 

ouditstandaard oor verslagdoening (SAOS 700- Die ouditeursverslag oor finansiele state), 

deur die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters uitgereik (SAIGR 

1998:SAOS 700). Volgens hierdie ouditstandaard word die ouditeur verplig om belangrike 

aangeleenthede wat die bestuitneming van gebruikers kan be"invtoed, te openbaar in 'n 

afsonderlike paragraaf in die ouditverslag sander om die ouditmening te kwalifiseer. Die 

standpunt verwys spesifiek na 'n onderneming wat se voortbestaan bedreig word en wat 'n 

behoorlike ondergeskikstellingsooreenkoms gesluit het (SAIGR 1998:SAOS 700.36). Die 

ouditeur kan hierdie inligting by wyse van 'n afsondertike paragraaf (waarin aangeteenthede 

van belang geopper word) aan gebruikers meedeet, terwyt 'n ongekwalifiseerde ouditmening 

uitgereik word. Die wysiging is onder andere ingevoer om die Suid-Afrikaanse ouditstandaard 

oor verslagdoening met die internasionale eweknie te harmoniseer. Dit dra verder daartoe 

by om die verwagtinge van die gebruikers van finansiele state na te street omdat sodanige 

gebruikers se aandag pertinent op 'n lopende saakkwessie gevestig word. 

5.4.3 Stappe gevolg om statutere vereistes en ouditstandaarde aan te suiwer 

5.4.3.1 Harmoniseringsbeleid 

Wereldwyd is ouditstandaarde aangesuiwer om die verwagtingsgaping te vernou. In 1988 

is nege nuwe ouditstandaarde in die Verenigde Sate van Amerika uitgereik. Cashell 

( 1995:11) noem die nuwe standaarde die expectation gap standards en motiveer die 

uitreiking soos volg: "These standards were issued in response to the concerns of the 

government, the profession and the public about the quality of financial reports and the rote 

of auditors in detecting unethical financial reporting". Gedurende 1993 is die 

harmoniseringsproses in Suid-Afrika van stapel gestuur. Die oogmerk van die projek is om 

die ouditstandaarde in tyn met internasionale standaarde te bring. Daar word voorsien dat 

die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde wat ingevolge hierdie projek uitgereik word daartoe sal 

bydra om die verwagtingsgaping in Suid-Afrika teen te werk. 
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5.4.3.2 Verslagdoeningstandaarde 

Die ouditverslag is die belangrikste wyse waarop die ouditeur met die gebruikers van 

finansiele state kommunikeer. Juis daarom kan die ouditverslag met groat vrug aangewend 

word om die verwagtingsgaping te vernou. 

(i) Die konvensionele ouditverslag 

Voor 1990 was die sogenaamde kort-ouditverslag in gebruik. Die persepsie het bestaan dat 

die ouditverslag nie ten valle aangewend word as kommunikasiegeleentheid tussen die 

ouditeur en die gebruikers van die finansiele state nie. Humphrey (1990:13) spreek soos volg 

kritiek uit teen die sogenaamde kort-ouditverslag: "The stylized, short-form reports were 

seen as employing a rather complex codification system." Volgens Callaway en Beardsworth 

(1994:38) behoort die ouditverslag die volgende twee aspekte duidelik te stel om sodoende 

die verwagtingsgaping te vernou: 

0 Die verantwoordelikhede van beide die onderneming se beheerliggaam en die 

ouditeur; en 

0 die basis van die meningsuiting wat sekere beperkings van 'n audit uitwys. 

In Desember 1990 is OU 321 uitgereik wat die sogenaamde /ang-ouditverslag bekendstel 

(SAIGR 1990:0U 321). Volgens Gloeck (1993:105) fokus hierdie 'nuwe' ouditverslag op 'n 

beter uiteensetting van: 

0 Die verantwoordelikhede van die ouditeur; 

0 die werk wat die ouditeur verrig; 

0 die versekering wat die ouditeur verskaf; 

0 die status van die ouditeur as onafhanklike persoon; en 

0 die wyse waarop oar die konsekwente toepassing van algemene aanvaarbare 

rekeningkundige praktyk verslag gedoen word. 

Die empiriese resultate van die Gloeck-studie toon egter aan dat een uit elke drie ouditeure 

van mening is dat die nuwe formaat ouditverslag nie 'n verbetering is nie. Die sterkste 

weerstand teen die nuwe formaat ouditverslag is by die klein ouditfirmas gevind (Gioeck 

247 



1993:462). Die meerderheid van ouditkliente van klein ouditfirmas is gewoonlik klein 

maatskappye. Gevolglik kan die afleiding gemaak word dat die nuwe ouditverslag ook nie 

aan die vereistes van die ouditeur van 'n klein maatskappy voldoen nie. 

In 1994 het Bourne en Minter 'n studie van stapel gestuur om te bepaal in welke mate die 

ouditverslag ingevolge OU 321 (die bogenoemde verslagdoeningsouditstandaard) die 

verwagtingsgaping vergroot (Bourne & Minter 1994/95:36-55; SAIGR 1990:0U 321). Na 

afloop van die genoemde studie is aangevoer dat die persepsies wat gebruikers van 

finansiele state omtrent die ouditverslag huldig, weliswaar tot die verwagtingsgaping bydra 

(Bourne & Minter 1994/95:49). Twee voorstelle is aan die hand gedoen om aan hierdie 

verwagtinge van die gebruikers te voldoen. Eerstens is aanbeveel dat die bewoording van 

'n ouditverslag gewysig word en tweedens is aanbeveel dat gebruikers meer omtrent die 

oogmerk van 'n oudit ingelig word. 

In Junie 1998 is die Suid-Afrikaanse ouditstandaard SAOS 700 (Die ouditeursverslag oor 

die finansiele state) uitgereik as dee I van die harmoniseringsprojek. In die voorgestelde 

ouditverslag word die eerste paragraaf net soos in die geval van OU 321, daaraan gewy om 

die finansiele state te identifiseer, aan te dui dat die maatskappydirekteure verantwoordelik 

is daarvoor en dat die ouditeur slegs die verantwoordelikheid dra om 'n mening omtrent die 

redelikheid van die finansiele state uit te spreek. Volgens OU 321 word in die volgende 

paragraaf aangedui dat die oudit ingevolge algemeen aanvaarde ouditstandaarde geskied, 

terwyl in die geval SAOS 700 na Suid-Afrikaanse ouditstandaarde verwys word (SAIGR 

1990:0U 321, Bylaag; SAIGR 1998:SAOS 700, Bylaag). Dit dui daarop dat die nuwe 

ouditstandaard deel van die harmoniseringsprojek vorm. In beide ouditverslae word uitgespel 

dat die ouditeur sy oudit beplan en uitvoer om die nodige versekering te verkry dat die 

finansiele state vry is van enige wesenlike wanvoorstelling. Daarna volg in beide ouditverslae 

'n kort beskrywing van die ouditproses wat in wese in beide gevalle met mekaar ooreenstem. 

In die meningsparagraaf van SAOS 700 verwys die ouditeur spesifiek daarna dat die 

finansiele state in aile wesenlike opsigte 'n redelike weergawe is, terwyl ingevolge OU 321 

die spesifieke verwysing na wesenlikheid weggelaat is (SAIGR 1990:0U 321, Bylaag; 

SAIGR 1998: SAOS 700, Bylaag). 'n Ander verskil tussen die twee verslagdoeningstandaarde 

is die aanwending van die sogenaamde paragraaf fer beklemtoning van aangeleenthede. 

SAOS 700 maak daarvoor voorsiening om so 'n paragraaf aan die einde van die ouditverslag 

in te sluit as die ouditeur enige aangeleenthede van belang onder die gebruikers se aandag 
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wil bring wat nie 'n kwalifikasie van die ouditmening vereis nie. Die paragraaf kan 

byvoorbeeld aangewend word om die gebruikers in kennis te stel dat daar 'n regseis teen die 

onderneming ingestel is, of dat die onderneming se voortbestaan van 'n ondergeskikstel

lingsooreenkoms afhang (SAIGR 1998:SAOS 700.34). Daar word veral voorsien dat hierdie 

aspek tot beter kommunikasie tussen die ouditeur en die gebruikers van die finansiele state 

sal lei. Epstein en Geiger (1994:64) waarsku egter dat dit nie genoegsaam is om 'n 

insiggewende ouditverslag aan te wend om die persepsies van die gebruikers van finansiele 

state te wysig nie. Hierdie siening kan veral waar wees in die geval van 'n klein maatskappy 

waar die gebruikers moontlik die waarde van 'n oudit as sodanig kan bevraagteken. Dit vereis 

dat ander alternatiewe verslagdoeningspraktyke ondersoek word. 

(ii) Die uitvoering van 'n beperkte oorsig 

Die doel van 'n oorsig van finansiele state is om 'n ouditeur in staat te stel om te verklaar dat 

die finansiele state in aile wesenlike opsigte in ooreenstemming met 'n ge"identifiseerde 

verslagdoeningsraamwerk opgestel is. Die ouditeur baseer sy verklaring op die grondslag 

van prosedures wat nie aldie bewyse verskafwat 'n oudit sal vereis nie (SAIGR 1996:SAOS 

120.14 ). Tydens die Gloeck-studie is bevind dat 64% van die finansieel ingeligte persona ten 

gunste van die afskaffing van 'n verpligte oudit van klein maatskappye stem (Gioeck 

1993:489). Hierdie respondente spreek hulleself ten gunste van 'n meer beperkte oorsig vir 

'n klein maatskappy uit. Dieselfde tendens kom by die menings van die ouditeure voor. In die 

genoemde studie stem 75% van die ouditeure ten gunste van 'n meer beperkte oorsig vir 

klein maatskappye (Gioeck 1993:489). Hierdie resultate toon aan dat die verwagtingsgaping 

wat bestaan tussen die ouditeure en die gebruikers van finansiele state moontlik in 'n groot 

mate kan verdwyn as die verpligte oudit van 'n klein eienaar/bestuurder maatskappy afgestel 

word. 

Tydens hierdie navorsing is ook bevind dat die direkteure van private maatskappye van 

mening is dat die oudit min waarde vir die maatskappy inhou (Gioeck 1993:490). Hierdie 

bevinding dien voorts as 'n argument vir die afskaffing van die verpligte oudit van 'n private 

maatskappy. Gloeck (1993:490) bevind ook dat slegs 16% van die ouditeure van mening is 

dat 'n oudit min waarde inhou. Die siening dat 'n oudit min waarde toevoeg kom tot drie keer 

meer voor by eenmanpraktisyns as in die geval van praktisyns wat by groot firmas is 

249 



(Gioeck 1993:490). lndien die aanname gemaak word dat klein ouditpraktyke die kleiner 

maatskappye se oudits uitvoer, dan is hierdie 'n baie sterk stem ten gunste van die 

afskaffing van 'n verpligte oudit vir klein maatskappye. 

Die Gloeck-studie het voorts die aspek ondersoek of 'n oudit te lank neem om af te handel. 

Weer eens is dit opvallend dat 46% van die aandeelhouers in private maatskappye van 

mening is dat die tydsduur te lank is wat ouditeure neem om oudits af te handel (Gioeck 

1993:491 ). In hoofstuk 3 word die tydsverloop van 'n klein maatskappy-oudit ook as een van 

die argumente ten gunste van die afskaffing van 'n verpligte oudit geopper. Die resultate van 

die Gloeck-ondersoek het ook getoon dat meer praktisyns van klein ouditfirmas as hulle 

kollegas by groot firmas meen dat oudits Ianger neem om af te handel (Gioeck 1993:491 ). 

In hoofstuk 4 word aangetoon dat die toepassing van sekere ouditstandaarde by 'n klein 

maatskappy-oudit tot 'n verhoging in tydsbesteding en gepaardgaande kostes kan lei. Dit 

opsigself het die waarde van 'n klein maatskappy-oudit bevraagteken. 

Gebaseer op die bogenoemde inligting is dit duidelik dat die hervorming van 'n klein 

maatskappy se oudit gewens is. Die twee vrae in die Gloeck-studie wat spesifiek na klein 

eienaar-bestuurder maatskappye verwys, stel beide 'n oorsigondersoek as alternatief. Die 

positiewe reaksie wat ten gunste van 'n oorsigondersoek ontvang is, wys daarop dat 'n 

oorsigondersoek as 'n meer geskikte alternatief vir 'n klein maatskappy-oudit gesien kan 

word. In hoofstuk 4 word die toepaslikheid van 'n oorsigondersoek by 'n klein maatskappy 

bespreek (verwys 4.2.20). Hierdie bespreking wys daarop dat aile Suid-Afrikaanse ouditstan

daarde wat moontlik weens die invloed van 'n klein maatskappy se eienskappe verydel word, 

nie by 'n oorsigondersoek vereis word nie. Daar word byvoorbeeld nie van 'n ouditeur verwag 

om die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy te dokumenteer en te ondersoek by die 

uitvoering van 'n oorsigondersoek nie. 

Tydens die uitvoering van 'n oorsig is die ouditeur se ondersoekprosedures in vergeleke met 

'n oudit baie beperk. Juis daarom is die ouditeur nie in staat om dieselfde mate van 

gerusstelling oor die redelikheid van die finansiele state te bied as in die geval van 'n oudit 

nie. Die ouditeur kan gevolglik slegs 'n beperkte mate van gerusstelling oor die redelikheid 

van die finansiele state bied wat aan 'n oorsigondersoek onderwerp is. Milburn (1980:89) het 

kort nadat oorsigondersoeke in 1979 in die Verenigde State van Amerika ingestel is, kommer 

uitgespreek dat gebruikers van finansiele state 'n wanpersepsie oor beperkte gerusstelling 
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sal openbaar omdat sodanige gebruikers steeds dieselfde mate van gerusstelling as in die 

geval van 'n audit verwag. lndien dit wei die geval is, sal 'n oorsigondersoek nie die 

bestaande verwagtingsgaping vernou nie, maar eerder verbreed. 

Ten einde die gebruikerspersepsies en verwagtinge oor oorsigondersoeke vas te stel is dit 

nodig om internasionale navorsingsresultate te bestudeer, omdat die praktyk van 

oorsigondersoeke nie tot op hede in Suid-Afrika plaasgevind het nie. Bykans aile navorsing 

wat oor klein maatskappye se finansiele state in die Verenigde State van Amerika gedoen 

is, dui aan dat bankinstellings en maatskappydirekteure as die primere gebruikers van 'n 

klein maatskappy se finansiele state beskou word. Die belastingwetgewing in Suid-Afrika dra 

daartoe by dat die ontvanger van inkomste as 'n verdere belangrike gebruiker van 'n klein 

maatskappy se finansiele state gesien word. 

In 'n empiriese ondersoek wat Rankin in 1982 in Michigan uitgevoer het, is bevind dat 

ouditeure en bankinstellings bewus is daarvan dat die mate van gerusstelling wat die ouditeur 

deur 'n oorsigondersoek gee, laer is as in die geval van 'n audit (Rankin 1982: 193). Die 

navorsing bewys ook dat bankinstellings 'n duidelike onderskeid maak tussen die mate van 

gerusstelling wat die ouditeur by die uitvoering van 'n oorsigondersoek en 'n audit bied 

(Rankin 1982:199). Bushong (1995:35-36) berig dat Baker se navorsing van 1987 bewys dat: 

"The perceived likelihood of default and the interest rate charged are both higher for 

reviewed statements than for audited statements". 

Bushong (1995:79) verwys na navorsing wat Miller in 1985 uitgevoer het ter voltoo'ing van 

sy doktorale proefskrif. Hierdie navorsing dui aan dat bankinstellings geen verskil ten opsigte 

van die leningsbedrag wat toegestaan is maak nie, omdat finansiele state van 'n klein 

maatskappy aan 'n oorsigondersoek eerder as 'n audit onderwerp is. Dieselfde tendens is 

gevind met betrekking tot die leningskoerse wat deur banke toegestaan word. Johnson, Pany 

en White (1983:38-51) voer aan dat in die mate waarin 'n ouditeur by 'n klein maatskappy 

betrokke is (hetsy deur die utvoering van 'n audit of oorsigondersoek) geen verskil maak aan 

die rentekoers wat toegestaan word nie. Hieruit kan die afleiding gemaak word dat 

bankinstellings nie die risiko hoar ag indien 'n lening toegestaan word aan 'n klein 

maatskappy waarop 'n oorsigondersoek uitgevoer is, as in die geval waar 'n audit uitgevoer 

is nie. Wetenskaplike navorsing wat meer onlangs deur Bushong (1995:76) gedoen is, bewys 

ook dat bankinstellings geen onderskeid op grand van die ouditeur se betrokkenheid maak 
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in die besluitnemimg om lenings toe te staan nie. Bushong (1995:80) maak na afloop van die 

genoemde studie die volgende aanbeveling: "If a higher level of CPA involvement does not 

affect the amount that a small/private business can borrow or the cost of borrowing, the 

business should consider having the least costly level of CPA involvement with their financial 

statements". 

Dit moet egter in gedagte gehou word dat 'n oorsigaanstelling alreeds byna twintig jaar in die 

Verenigde State van Amerika in gebruik is. Wetgewing waarvolgens 'n klein maatskappy van 

'n verpligte audit vrygestel word is eers vanaf 1994 in die Verenigde Koninkryk toelaatbaar 

(verwys 2. 7.1 ). Volgens Kemp (1995:24) heers daar sowat ses maande na die vrystelling van 

'n klein maatskappy van 'n verpligte audit nag steeds onsekerheid by die gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state oar die mate van gerusstelling wat 'n oorsigaanstelling 

verskaf: 

No banker, finance house, creditor, investor (or inspector of taxes) is interested in 
whether the accounts should show a true and fair view; they either do or they do not. 
And if the directors of audit-exempt companies are unable to provide that 'assurance', 
then let them state that in unequivocal terms. 

Manek (1996:5) stem nie saam met die bogenoemde siening nie. Daar het toe reeds twee 

finansiele jare verloop en geen bewyse van regsaksies of skade aan die publiek is gelewer 

nie wat aan die vrystelling van 'n verpligte audit toegeskryf kan word. 

Foulds (1997:8) voer aan dat die algehele vrystelling van Britse maatskappye van 'n verpligte 

audit (indien omset beperk is tot £350 000, totale bates tot £1,4 miljoen en werknemers tot 

50) 'n negatiewe uitwerking op die indiensopleiding van rekenmeesters sal he en dat dit oak 

die kleinsakesektor nadelig sal be"invloed: 

Audit can also provide a company's governance, provide a source of additional help 
and advice, and make it easier for the company to raise finance. Audited accounts 
are not a prerequisite for credit, but there is little doubt that many bankers, suppliers 
and credit reference agencies regard the additional assurance of the audit important. 

Die verantwoordelikheid van redelikheid van 'n maatskappy se finansiele state berus by die 

direkteure. Volgens Woolf (1994:142) het die direkteure van klein maatskappye in die 

Verenigde Koninkryk, voor die 1994-vrystelling, op 'n audit vertrou om die nodige gerus-
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stelling te verkry dat hulle eie verantwoordelikhede omtrent die aanbieding van die finansiele 

state (naamlik dat die finansiele state 'n redelike weergawe is) nagekom is. Daar word 

verwag dat die klein maatskappydirekteur steeds hierdie mate van gerusstelling sal verlang 

al word 'n oudit nie meer uitgevoer nie. Woolf (1994:142) wys op die gevaar wat hierdie 

wanpersepsie vir die ouditeur inhou: 

To allow such misconception to persist would be foolhardy in the extreme: it is 
imperative that accountants make it clear to the directors that if they require 
independent support for their unaltered statutory responsibilities, they had better have 
an audit. Do not allow them to nurture the fond misplaced notion that the accountant's 
report is some sort of alternative to an audit report - otherwise the reporting 
accountant will be sued in respect of work it was never his duty to perform. 

Die afleiding kan gevolglik uit die bogenoemde bespreking gemaak word dat die 

oudithervorming van klein maatskappye om vir oorsigaanstellings voorsiening te maak, nie 

sonder aanvanklike wanpersepsies van die gebruikers sal wees nie. Die jarelange ervaring 

wat die ouditprofessie in die Verenigde State van Amerika in hierdie opsig het, toon egter dat 

die wanpersepsies met tyd verander. lndien aile gebruikers behoorlik omtrent die 

gerusstellingsvlak van 'n oorsig opgevoed word, kan 'n oorsigondersoek suksesvol 

aangewend word om die bestaande verwagtingsgaping tussen die ouditeure en gebruikers 

van klein maatskappye se finansiele state te besweer. 

(iii) Die samestelling (kompilering) van finansiele inligting 

'n Verdere alternatief waaraan oorweging geskenk behoort te word by die hervorming van 

klein maatskappy-oudits is die samestelling van finansiele inligting. In September 1996 is die 

Suid-Afrikaanse ouditstandaard oor die samestelling van finansiele inligting uitgereik (SAIGR 

1996: SAOS 930). Die toepaslikheid van hierdie ouditstandaard op 'n klein maatskappy

omgewing word in hoofstuk 4 bespreek (verwys 4.2.22). In hoofstuk 3 word die kenmerke 

van 'n klein maatskappy onder die soeklig gestel. Daar word aangevoer dat die ouditeur 

gewoonlik ook ander dienste as net ouditdienste aan 'n klein maatskappy-klient verskaf. In 

besonder word daarna verwys dat die ouditeur meermale die rekeningkundige rekords van 

'n klein maatskappy byhou. 'n Sogenaamde kompilasie-aanstelling vloei hieruit voort, want 

deur die rekeningkundige rekords as basis te gebruik word die finansiele inligting gereduseer 

tot 'n hanteerbare en verstaanbare vorm sonder dat die onderliggende veronderstellings 
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getoets word (SAIGR 1996:SAOS 120.18). 

Die ouditeur is gevolglik nie in staat om enige mate van gerusstelling oor die finansiele 

inligting uit te spreek nie. Gebruikers van saamgestelde finansiele inligting verkry egter 'n 

mate van voordeel as gevolg van die rekenmeester se betrokkenheid, aangesien die diens 

met behoorlike professionele vaardigheid en sorg uitgevoer word (SAIGR 1996:SAOS 

120.18). Rankin ( 1982: 199) se navorsing het bewys dat ouditeure en bankinstellings die mate 

van gerusstelling by kompilasie-aanstellings laer ag as in die geval van oorsigaanstellings 

en oudits. Volgens Bushong (1995:79) het die Miller-studie in 1985 tot die gevolgtrekking 

gekom dat die leningsbedrag wat bankinstellings aan klein maatskappye toestaan afneem 

as 'n kompilasie-verslag, eerder as 'n ouditverslag, uitgereik word. Bushong (1995:79) se eie 

navorsing het bevind dat die vlak waarop die ouditeur by die finansiele state betrokke is, 

geen invloed op die besluit om 'n lening toe te staan, uitoefen nie. 

Daar kan gevolglik nie met sekerheid aangevoer word dat bankinstellings meer waarde heg 

aan 'n oorsigondersoek as wanneer die finansiele state bloot saamgestel is nie. lndien vanuit 

die veronderstelling uitgegaan word dat beide 'n sogenaamde kompilasie-aanstelling en 'n 

oorsigaanstelling vir bankinstellings dieselfde voordeel inhou, kan die bestaansreg van 'n 

oorsigondersoek met reg bevraagteken word. Waar die aanname gemaak word dat 

bankinstellings bewus is daarvan dat 'n hoer mate van gerusstelling verleen word deur 'n 

oorsig te verskaf as wat die geval met 'n kompilasie-aanstelling is, behou 'n oorsigondersoek 

sy regmatige plek. 

Die bogenoemde bevindinge moet egter in konteks beskou word. Daar is alreeds in 5.3.2.2 

aangevoer dat bankinstellings nie net op verslae van ouditeure vertrou om lenings toe te 

staan nie. Daar word gewoonlik van hierdie instellings se eie kredietverleningsregulasies 

gebruik gemaak, soos byvoorbeeld die suksesrekord van die onderneming of sy direkteure, 

die mate van sekuriteit wat die onderneming sal verskaf word in ag geneem, of direkteure die 

skulde persoonlik kan waarborg en soms word kontantvloeiprojeksies bestudeer. 'n Verdere 

leemte van die genoemde navorsing is dat slegs die persepsies van bankinstellings onder

soak is. Klein maatskappye beskik oor vele ander gebruikers, soos byvoorbeeld die maat

skappye se eie direkteure, wat gewoonlik oak die aandeelhouers is, en die ontvanger van 

inkomste is. Die persepsies van die gebruikers omtrent die waarde van kompilasieaanstel

lings kan alleenlik behoorlik geevalueer word indien die totale spektrum bestudeer word. 
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(iv) Die beslote korporasie in plaas van 'n klein maatskappy 

In die geval waar die bostaande argument nog verder gevoer word moet die 

ondernemingsvorm van 'n beslote korporasie ook in oenskou geneem word. lndien vanuit 

die veronderstelling gegaan word dat die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state nie meer ten gunste van 'n konvensionele oudit is nie en dat dit ook geen verskil maak 

of die finansiele inligting bloot saamgestel word of aan 'n oorsig onderwerp word nie, behoort 

die kwessie ondersoek te word of 'n beslote korporasie nie 'n meer gepaste onder

nemingsvorm vir klein besighede is nie. 

Beslote korporasies is in 1984 ingestel as ondernemingsvorm waarin klein besighede bedryf 

kan word. Van Dorsten (1991 :2.2) voer aan dat hierdie ondernemingsvorm baie geskik vir 

klein besighede is omdat dit so eenvoudig, buigsaam en goedkoop is om tot stand te bring 

en te bedryf. Die administratiewe kompleksiteit van 'n maatskappy word deur die Wet op 

Beslote Korporasies (Wet 69 van 1984) vermy. Cilliers eta/. (1992:569-570) wys op die 

volgende belangrike redes wat tot die instelling van hierdie besigheidsvorm gelei het: 

0 Die maatskappyereg waste gekompliseerd vir klein besighede omdat die 

Maatskappywet ontwikkel het om aan die behoeftes van groot publieke 

maatskappye te voldoen; 

0 daar is besluit om nie spesifiek vir klein maatskappye in die Maatskappywet 

voorsiening te maak nie, omdat dit die wetgewing verder sou kompliseer en 

die bogenoemde probleem sou vererger; 

0 'n behoefte het ontstaan vir 'n eenvoudige ondernemingsvorm waarin 'n klein 

besigheid bedryf kan word wat steeds in die voordele van 'n beperkte 

aanspreeklikheid sou voorsien; 

0 die verwagting is gestel dat klein besighede sou toeneem as hierdie 

ondernemingsvorm beskikbaar gestel word; en 

0 die beslote korporasie be·invloed nie die bestaan of beskikbaarheid van private 

maatskappye nie, maar stel bloot 'n alternatiewe ondernemingsvorm wat deur 

klein besighede ontgin kon word. 

Gesien in hierdie konteks word twyfel uitgespreek of 'n klein maatskappy, wat die basis van 

hierdie studie vorm, wei bestaansreg geniet. Die vraag ontstaan of 'n beslote korporasie nie 
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as 'n plaasvervanger van 'n klein maatskappy beskou kan word in die geval waar die 

ouditeur geen audit of oorsig uitvoer nie en gevolglik geen mate van gerusstelling oor die 

finansiele state uitspreek nie. Ten einde 'n oplossing in die verband te bied moet die 

ooreenkomste en verskille van 'n beslote korporasie en 'n klein maatskappy ondersoek word. 

'n Beslote korporasie is 'n eenvoudige en goedkoop ondernemingsvorm. Aile statutere 

inligting van 'n beslote korporasie word in 'n enkele dokument, die stigtingsverklaring of 

gewysigde stigtingsverklaring vervat (Wet 69 van 1984:art 12). Daar is geen formele 

besluitvormingstruktuur in die geval van 'n beslote korporasie nie (SAIGR 1991:7.1 0). Dit is 

maklik om te bedryf want die lede bedryf self die beslote korporasie en vergaderings is nie 

verpligtend nie (Wet 69 van 1984:art 46). Besluite kan gevolglik informeel op 'n konsultasie

grondslag geneem word. Hierteenoor is dit duur om 'n maatskappy te stig en te bedryf. Talle 

vereistes word gestel om 'n maatskappy te administreer (Wet 61 van 1973:art 32; 42; 59; 63; 

64; 65; 170-178). Die struktuur van 'n maatskappy is meer kompleks omdat die eiendomsreg 

van die bestuur van 'n maatskappy geskei word. In die geval van 'n klein maatskappy is die 

direkteure en aandeelhouers gewoonlik dieselfde persona en bestaan hierdie onderskeid nie. 

Die besluitnemingsproses van 'n maatskappy is ingewikkeld want formele vergaderings moet 

gehou word wat gepaard gaan met vooraf kennisgewing en formele vereistes moet nagekom 

word om besluite te neem (Wet 61 van 1973:art 179-207). Dit is gevolglik baie makliker en 

goedkoper om 'n beslote korporasie as 'n maatskappy te bedryf. Veral in die geval van 'n 

maatskappy wat slegs 'n beperkte (een of twee) aantal aandeelhouers het wat ook nou 

verwant is aan mekaar, word sekere van die formele vereistes vir maatskappye om 

vergaderings te hou, besluite te neem en notules van die vergadering byte hou, in die 

praktyk afgeskaal. 

Beide 'n maatskappy en 'n beslote korporasie word nie ontbind indian een van die lede se 

belange beeindig word nie en beide ondernemingsvorme behou die reg op onbepaalde voort

bestaan (Wet 69 van 1984:art 38 & Wet 61 van 1973:art1 03). Die ledetal van 'n private 

maatskappy is tot 50 beperk, terwyl 'n beslote korporasie 'n maksimum van tien lede mag he 

(Wet 61 van 1973:art 20 & Wet 69 van 1984:art 28). In die geval van 'n beslote korporasie 

word die ledetal ook beperk tot natuurlike persona wat meebring dat maatskappye of inter 

vivos-trusts nie lede van 'n beslote korporasie mag wees nie (Wet 69 van 1984:art 29). 

Gevolglik sal die ondernemingsvorm van 'n klein maatskappy voorrang geniet bo die van 'n 
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beslote korporasie vir boedelbeplanningsdoeleindes of indien groepstrukture verlang word.'n 

Beslote korporasie kan byvoorbeeld nie 'n filiaal van 'n maatskappy of ander korporasie word 

nie. Lede met belange in 'n beslote korporasie sal nie hul besitreg kan herrangskik deur dit 

na 'n inter vivos-trust of na maatskappye oor te dra nie (SAIGR 1991 :8.11 ). 

Die verslagdoeningstandaarde van 'n beslote korporasie is eenvoudiger as in die geval van 

'n maatskappy. Die finansiele state van 'n beslote korporasie moet ooreenkomstig algemeen 

aanvaarde rekeningkundige praktyk, geskik vir die besigheid van die korporasie, die toestand 

van die sake en resultate van die besigheid weergee (Wet 69 van 1984:art 58(2)(b)). 

lngevolge 'n riglyn wat in 1990 deur die lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 

uitgereik is, behoort algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk vir die besigheid bepaal 

te word deur die behoeftes van die lede in aanmerking te neem (SAIGR 1991 :24.70-. 73). Die 

primere gebruikers van die finansiele state van 'n beslote korporasie is die lede van die 

betrokke beslote korporasie en die openbaarmaking van finansiele state behoort gevolglik 

vanuit die lede se perspektief te geskied. Die verantwoordelikheid van die finansiele state van 

'n maatskappy berus by die direkteure van die maatskappy. Laasgenoemde dra die 

verantwoordelikheid om aan die aandeelhouers van die maatskappy oor hulle rentmees

terskap verslag te doen (SAIGR 1991 :21.60). 

By die beoordeling van die verskil in verslagdoeningsvereistes van 'n beslote korporasie en 

'n maatskappy moet in besonder op die oogmerk van die finansiele state gelet word. Die 

volgende twee verskille tussen 'n maatskappy en 'n beslote korporasie be"invloed die 

oogmerke van die finansiele state van die twee ondernemingsvorme: 

0 Daar bestaan gewoonlik 'n duidelike onderskeid tussen die eienaars en bestuur 

van 'n maatskappy, terwyl dit in die geval van 'n beslote korporasie gewoonlik 

dieselfde groep persona is; en 

0 die kapitaalinstandhoudingsbegrip is eie aan maatskappye, maar nie aan 

beslote korporasies nie. 'n Beslote korporasie kan kapitaal aanwend na 

goeddunke deur byvoorbeeld 'n belang in homself te koop, finansiele bystand 

aan lede te verleen om 'n belang te verkry en die lede se belange terug te koop 

mits die beslote korporasie aan die solvensie- en likwiditeitsvereistes voldoen. 
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Die solvensie- en likwiditeitsvereistes waaraan 'n beslote korporasie moet voldoen, sluit die 

volgende in: 

0 Die beslote korporasie se bates, teen 'n billike waardasie, moet die laste 

oorskry; 

0 die beslote korporasie moet in staat wees om sy skulde te vereffen soos die 

skulde in die gewone loop van besigheid verskuldig raak; en 

0 'n betrokke transaksie, waar voldoening aan die solvensie- en likwiditeits

vereistes as 'n voorbehoud gestel word, moet nie daartoe lei dat die beslote 

korporasie nie in staat sal wees om sy skulde te vereffen soos die skulde in die 

gewone loop van besigheid verskuldig raak nie. 

Na aanleiding van die bogenoemde bespreking maak die lnstituut van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters die aanbeveling dat die finansiele state van 'n beslote korporasie eenvoudig 

en bondig kan wees met die voorbehoud dat dit steeds strook met bill ike aanbieding (SAIGR 

1991:22.61 ). Dit kan oak 'n uitvoerige ontleding van soveel finansiele inligting bevat as wat 

die lede nodig ag om die sake van die beslote korporasie bekwaam te behartig (SAIGR 

1991 :22.62). 

Die verpligte openbaarmaking van finansiele inligting aangaande 'n maatskappy vervul 'n 

belangrike rol ter beskerming van die belange van aandeelhouers, beleggers en skuldeisers 

(Cilliers eta/ .1992:361 ). Die oorkoepelende voorskrif wat deur die Maatskappywet gestel 

word, is dat die finansiele state ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk 

die stand van die maatskappy se sake en sy besigheid aan die einde van die betrokke jaar 

en die resultate van die maatskappy se bedrywighede vir daardie boekjaar moet weergee 

(Wet 61 van 1973:art 286(3)). Bylae 4 tot die Maatskappywet bevat gedetailleerde 

voorskrifte ten opsigte van die finansiele jaarstate. Hierdie vereistes bring mee dat die 

openbaarmakingsvereistes van 'n maatskappy meer omslagtig is as die wat vir beslote 

korporasies vereis word. 

Geen audit word vir 'n beslote korporasie vereis nie, terwyl artikel 300 van die 

Maatskappywet die statutere pligte van 'n ouditeur uiteensit (Wet 61 van 1973:art 300). Soos 

bespreek in paragraaf 5.3.2.4 word die openbaarmakingsvereistes en die verpligte audit van 

'n klein maatskappy as bydraende faktore gesien om die verwagtingsgaping te vergroot. Die 
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mate van verligting wat 'n beslote korporasie ten opsigte van hierdie aspekte bied, vind beslis 

byval by gebruikers. 

'n Verdere voordeel wat 'n beslote korporasie inhou, is dat finansiele bystand aan 'n lid gegee 

kan word om 'n belang in die beslote korporasie te verkry indien sekere vereistes nagekom 

word, terwyl die Maatskappywet 'n verbod plaas op die verlening van finansiele bystand om 

aandele in die maatskappy te bekom (Wet 69 van 1984:art 40 & Wet 61 van 1973:art 38). 'n 

Beslote korporasie is by magte om sodanige finansiele bystand aan lede te gee indien aile 

lede skriftelik daartoe instem en die beslote korporasie aan die solvensie- en 

likwiditeitsvereistes voldoen (Wet 69 van 1984: art 40). Hierdie voordeel laat die skaal verder 

in die guns van 'n beslote korporasie swaai. 

Na aanleiding van die bogenoemde bespreking blyk dit slegs regverdigbaar te wees om 'n 

maatskappy as besigheidsvorm bo 'n beslote korporasie te stel as 'n klein sakeonderneming 

uitbreiding beplan wat tot groepstrukture sal lei. lndien die ledetal tot meer as tien vergroot 

of as sekere lede nie natuurlike persona is nie, sal 'n onderneming as 'n maatskappy in plaas 

van 'n beslote korporasie bedryf moet word. 

Elke lid van 'n beslote korporasie kan as 'n agent van die beslote korporasie optree en by 

die bestuur van die onderneming betrokke wees (Wet 69 van 1984:art 46). Dit bring mee dat 

'n beslote korporasie op 'n baie informele wyse bestuur kan word. Hierdie voordeel van 'n 

beslote korporasie kan egter in 'n nadeel ontaard. 'n Lid is gevolglik by magte om namens 

'n beslote korporasie 'n kontrak te sluit en al die ander lede ook tot hierdie kontrak te verbind. 

Ongeag dat hierdie transaksie nie die goedkeuring van die ander lede dra nie, bly die beslote 

korporasie steeds gebonde, want aile lede het die reg om namens die beslote korporasie op 

te tree. Die lede van 'n beslote korporasie se besluitneming kan aan bande gele word indien 

'n behoorlike samewerkingsooreenkoms vooraf bereik is. Geen toegang tot of toegerekende 

kennis ten opsigte van samewerkingsooreenkomste geld egter nie (Wet 69 van 1984:art 45). 

Dit betaken dat slegs die lede van 'n beslote korporasie toegang tot 'n 

samewerkingsooreenkoms het en dat geen derde persoon geag word om kennis te dra van 

enige besonderheid omtrent die samewerkingsooreenkoms nie. Hierdie bepaling vergroot 

die aanspreeklikheid van 'n beslote korporasie teenoor derde partye. Waar die bevoegdheid 

van 'n lid om die beslote korporasie te verbind deur 'n samewerkingsooreenkoms beperk 

word, sal sodanige handelinge steeds die beslote korporasie verbind ten opsigte van tran-
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saksies met 'n derde, tensy die derde party redelikerwys kennis behoort te gehad het van 

sodanige beperking (Wet 69 van 1984:art 54). Hierdie bepaling van die Wet op Beslote 

Korporasies (Wet 69 van 1984:art 46) kan daartoe bydra dat die besigheidsvorm van 'n 

maatskappy bo die van 'n beslote korporasie verkies word. Maatskappyhandelinge word 

verrig deur partye wat beklee is met die bevoegdheld daartoe. 'n Maatskappy word deur sy 

direkteure bestuur wat vertrouenspligte, statutere pligte en ander verantwoordelikhede moet 

dra, daarbenewens word verskeie beperkinge op direkteursoptredes gestel sodat direkteure 

nie hulle posisies tot eie voordeel aanwend nie (Wet 61 van 1973:art 247; 216; 221-228 & 

234-246). 

lngevolge die Wet op Beslote Korporasies (Wet 69 van 1984:art 46) kan fundamentele 

besluite geneem word, tensy 'n samewerkingsooreenkoms anders bepaal, deur 'n lid/lede 

wat 'n ledebelang van minstens 75% besit. 'n Maatskappy se besluitneming geskied op 'n 

baie meer formele wyse soos byvoorbeeld in sekere gevalle word 'n spesiale besluit geverg, 

soms word die hof se goedkeuring vereis, of die algemene vergadering kan sekere besluite 

neem of aan die direkteure toevertrou. Hierdie formele wyse waarop 'n maatskappy se 

besluite geneem word bou beskermingsmeganismes in vir minderhede. Die beskerming wat 

'n lid van 'n maatskappy ingeval van onderdrukkende of onredelike behandeling verkry (Wet 

61 van 1973:art 252) is vergelykbaar met artikel 49 van die Wet op Beslote Korporasies (Wet 

69 van 1984:art 49). 

Die grootste voordeel wat 'n maatskappy bo 'n beslote korporasie inhou, is die versekering 

van beperkte aanspreeklikheid. In die geval van 'n beslote korporasie kan 'n lid sy beperkte 

aanspreeklikheid onder die volgende omstandighede verloor: 

0 lndien transaksies aangegaan word met verwysing na die beslote korporasie 

se naam sander die afkorting BK of CC (Wet 69 van 1984:art 63(a)); 

0 indien lede versuim om bydraes te lewer wat ingevolge die stigtingsverklaring 

van die beslote korporasie vereis word (Wet 69 van 1984:art 63(b)); 

0 indien die ledetal van die beslote korporasie tien oorskry (Wet 69 van 1984:art 

63(c)); 

0 indien 'n regspersoon 'n ledebelang hou waarop dit nie geregtig is nie, is die 

regspersoon en enige genomineerde (wat 'n lid insluit) aanspreeklik vir aile 

skuld wat die beslote korporasie gedurende die tydperk van die oortreding 
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aangegaan het (Wet 69 van 1984:art 29 & 63(d)); 

0 indien betalings aan lede gemaak word as die beslote korporasie nie aan die 

solvensie- en likwiditeitsvereistes voldoen nie (Wet 69 van 1984:art 63(f)); 

0 indien 'n persoon deelneem aan die bestuur van die beslote korporasie terwyl 

hy volgens die Wet op Beslote Korporasies onbevoeg is (Wet 69 van 1984:art 

47(1 )(b); 47(1 )(c) & 63(g)); 

0 indien die beslote korporasie dit toelaat dat die amp van rekeningkundige 

beampte vir meer as ses maande ongevul is (Wet 69 van 1984:art 63(h)); 

0 indien die besigheid van die beslote korporasie te enige tyd met growwe 

nalatigheid, roekeloos met die opset om te bedrieg of vir 'n bedrieglike doel 

bedryf word (Wet 69 van 1984: art 64( 1) ); 

0 indien 'n beslote korporasie gederegistreer word terwyl dit uitstaande 

verpligtinge het, is aile lede ten tye van die deregistrasie gesamentlik en 

afsonderlik aanspreeklik vir die verpligtinge (Wet 69 van 1984:art 26(5)); 

0 indien die beslote korporasie se stigtingsverklaring gewysig word en daar word 

versuim om die gewysigde stigtingsverklaring binne die voorgeskrewe tydperk 

by die Registrateur van Beslote Korporasies in te dien (Wet 69 van 1984:art 

15(3)(c)); 

0 indien 'n lid 'n wissel, promesse, tjek, poswissel, bestelling vir goedere en/of 

dienste uitreik of magtig sonder om die naam van die beslote korporasie te 

meld, is die betrokke lid teenoor die houer van die dokument vir die bedrag 

daarvan aanspreeklik (Wet 69 van 1984:art 23(2)); 

0 indien 'n lid se handeling of versuim tot gevolg het dat 'n verpligting, 

voortvloeiend uit die lid se vertrouensverhouding, verbreek word (Wet 69 van 

1984:art 42(3)). Die lid is teenoor die beslote korporasie aanspreeklik vir enige 

verlies wat deur die beslote korporasie as gevolg daarvan gelei is of enige 

ekonomiese voordeel wat die lid as gevolg daarvan verkry het; 

0 indien 'n lid versuim om met die mate van sorgsaamheid en vaardigheid te 

handel wat redelikerwys verwag kan word van 'n persoon met sy kennis en 

ondervinding, is die lid teenoor die korporasie aanspreeklik vir enige verlies wat 

veroorsaak word (Wet 69 van 1984:art 43(1 )); en 

0 indien 'n lening toegestaan word of sekuriteit word verskaf wat deur artikel 52 

verbied word (Wet 69 van 1984:art 52). 
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Die verlies van beperkte aanspreeklikhede wat hierbo uiteengesit word, voorsien 'n mate van 

beskerming aan krediteure. Dit is 'n altematief tot die kapitaalinstandhoudingsbegrip wat die 

grondslag van die Maatskappywet vorm (SAIGR 1991: 1 0.13). Dit voorsien voorts 'n vorm van 

selfregulering omdat lede wat versuim om die regulasies van die wet na te kom, hulle 

beskerming verbeur deurdat hulle persoonlik en gesamentlik vir verpligtinge aanspreeklik is. 

In die geval van 'n maatskappy is 'n lid se beperkte aanspreekliheid meer soewerein omdat 

'n aandeelhouer nie namens die maatskappy kan optree nie. Die aandeelhouers en 

direkteure van 'n klein maatskappy is kenmerkend dieselfde persona. Indian 'n 

eienaar/direkteur van 'n klein maatskappy 'n persoonlike waarborg lewer vir die maatskappy 

se skulde, sal so 'n lid ook sy beperkte aanspreeklikheid verloor. Dit maak die beperkte 

aanspreeklikheid van 'n klein maatskappy se eienaar/direkteur meer vergelykbaar met die 

van 'n lid van 'n beslote korporasie. 

Indian in ag geneem word dat 'n beslote korporasie oor beperkte uitbreidingsmoontlikhede 

beskik, dat aile lede se optredes die beslote korporasie kan verbind teenoor derdes en dat 

die Wet op Beslote Korporasies daartoe bydra dat 'n lid sy beperkte aanspreeklikheid in vele 

opsigte kan verloor, wil dit voorkom asof 'n klein maatskappy se rol glad nie uitgedien is nie. 

Daar kan met reg aangevoer word dat 'n klein maatskappy wel'n bestaansreg geniet en in 

sekere omstandighede bo 'n beslote korporasie gestel moet word. 

Die persepsie bestaan verder dat eienaars van klein besighede steeds voortgaan om klein 

maatskappye te stig omdat die status van 'n maatskappydirekteur die deurslag gee. Hierdie 

siening berus op die verdere persepsie dat bankinstellings en ander toonaangewende partye 

in die handel'n maatskappy met meer ems bejeen as 'n beslote korporasie. Die werklike 

menings in hierdie verband word in hoofstuk 7 bespreek waarin die resultate van die 

empiriese ondersoek weergegee word. 

5.4.3.3 Verslagdoening oor die interne beheerstelsel 

In 1994 het die King-kommissie 'n verslag oor korporatiewe bestuur die lig laat sien. Die 

ondersoek deur die King-kommissie het gevolg op intemasionale ondersoeke na 

korporatiewe bestuur, soos die Treadway-kommissie in die Verenigde State van Amerika en 
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die Cadbury-komitee in die Verenigde Koninkryk. Die King-kommissie het onder andere die 

aanbeveling gemaak dat die direkteure van 'n maatskappy oor die doeltreffendheid van hul 

interne beheermaatreels verslag moet doen (King-verslag 1994:Hoofstuk 20 par 9.5.3). Die 

eksterne ouditeure moet daaroor verslag doen indien hulle nie met die direkteursverslag 

saamstem nie. 

Die lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters het in Januarie 1997 'n publikasie, 

Guidance for Directors: Reporting on Internal Control die lig laat sien. Die doelwit van die 

genoemde publikasie is om ouditeure in te lig oor die verslagleweringsvereistes waaraan die 

direkteure van hulle ouditkliente omtrent interne beheerswakhede moet voldoen. Die 

aanbevelings van die King-kommissie is nie wetlik afdwingbaar nie en gevolglik sal 

maatskappye wat 'n lae premie op korporatiewe bestuur plaas nie noodwendig hieraan 

voldoen nie. 'n Klein maatskappy word ook volgens die King-kommissie nie as 'n 

geaffekteerde maatskappy gelys nie. Dit verminder die waarskynlikheid dat 'n klein 

maatskappy die King-kommissie se aanbevelings sal nastreef. 

In hoofstuk 3 word aangetoon dat 'n klein maatskappy gewoonlik nie oor 'n doeltreffende 

interne beheerstelsel beskik nie. Gewoonlik is dit nie koste-effektief om so 'n toereikende 

interne beheerstelsel by 'n klein maatskappy te implementeer nie. 'n Verslag oor die interne 

beheerstelsel van die algemene klein maatskappy sal gevolglik besaai wees met interne 

beheerswakhede waarvan die regstelling nie regverdigbaar is nie . 

. Gesien in die lig van die bogenoemde word dit betwyfel of die klein maatskappy se 

ouditverslag as 'n waarborg van 'n toereikende stelsel van interne beheer deur die gebruikers 

van die finansiele state gesien kan word. As primere gebruiker is die eienaar/bestuurder 

deeglik bewus van die tekortkominge in die interne beheerstelsel, in so 'n mate dat die 

eienaar/bestuurder waarskynlik ook geen verslag omtrent die interne beheerstelsel wil lewer 

nie. Gevolglik word hierdie aspek nie as 'n bydraende faktor gesien om die 

verwagtingsgaping ten opsigte van die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 

te vergroot nie. 
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5.4.3.4 Openbaarmakingsvereistes 

Die persepsie bestaan dat die finansiele state van klein maatskappye wat aan algemeen 

aanvaarde rekeningkundige praktykvereistes (AARP) voldoen, onbruikbare inligting aan die 

gebruikers van klein maatskappye verskaf en oak buitensporig duur is om op te stel. Volgens 

Bushong ( 1995: 77) is die persepsie geregverdig: 

... accounting standards are promulgated with the needs of financial analysts and 
stockholder of public companies in mind (AI CPA 1976, AI CPA 1981 ), and the 
accounting needs of companies at the small end of the size spectrum are often 
overlooked when the standards are established (AICPA 1983). 

Onlangse navorsing wat in die Verenigde State van Amerika uitgevoer is het bewys dat die 

besluitneming van bankinstellings nie deur die nie-nakoming van sekere AARP-vereistes 

be"invloed word nie (Bushong 1995:78). Tydens die genoemde studie is twee stella finansiele 

state van 'n klein maatskappy aan bankinstellings voorgele om 'n aansoek vir 'n Ianing te 

vergesel. Die een stel finansiele state is ooreenkomstig algemeen aanvaarde praktyk 

opgestel. Die ander stel finansiele state toon afwykings van die volgende vier AARP

vereistes (Bushong 1995:14): 

0 Die rekeningkundige verantwoording van bruikhure volgens die Amerikaanse 

rekeningkundige standpunt, Accounting for leases (FASB Statement 13);, 

0 die kapitalisering van leenkoste volgens die Amerikaanse rekeningkundige 

standpunt, Capitalization of interest cost (FASB Statement 34); 

0 die voorsiening van uitgestelde belasting volgens die Amerikaanse standaard, 

Accounting for income taxes (APB Opinion 11 ); en 

0 die verantwoording van werknemersvoordele volgens die Amerikaanse 

standpunt, Accounting for compensated absences (FASB Statement 43). 

In die finansiele state wat ooreenkomstig gemodifiseerde algemeen aanvaarde praktyk 

opgestel is, is finansiele bruikhure nie gekapitaliseer nie, maar die huuruitgawe in die 

inkomstestaat is ten valle voorsien, leenkoste is oak nie gekapitaliseer nie maar die totale 

rente-uitgawe is in die inkomstestaat voorsien, geen voorsiening is vir uitgestelde belasting 

gemaak nie en verder is geen voorsiening vir opgeloopte verlof gemaak nie (Bushong 

1995:103 -111 ). Dit verg 'n redelike mate van rekeningkundige kennis om die bogenoemde 
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AARP-vereistes behoorlik te verantwoord. In hoofstuk 3 word aangetoon dat dit kenmerkend 

is van klein maatskappye om oor onbevoegde rekeningkundige personeel te beskik. Die 

verantwoording van die ingewikkelde algemeen aanvaarde rekeningkundige vereistes deur 

'n klein maatskappy lei gevolglik tot baie moeite, tyd en kostes. 

Die oogmerk van finansiele state is om inligting oor die finansiele stand, resultate van die 

bedrywighede en veranderinge in die finansiele stand van 'n onderneming te verskaf. Die 

voorbehoud word egter gestel dat hierdie finansiele inligting vir 'n groat verskeidenheid 

gebruikers by ekonomiese besluitneming van nut moet wees (SAIGR 1990:RE 000.12). 

Hierdie veronderstelling vorm 'n integrals deel van die Bushong-studie. Banke is as een van 

die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state beskou. Daar is 

veronderstel dat indien bankinstellings se besluitneming om 'n lening aan 'n klein maatskappy 

toe te staan, nie be"invloed word as die klein maatskappy se finansiele state ooreenkomstig 

gemodifiseerde AARP-vereistes opgestel is nie, dan kwalifiseer die afwykings van AARP nie 

as finansiele inligting wat by ekonomiese besluitneming nuttig is nie. Die gevolgtrekking van 

die Bushong-studie lui soos volg (Bushong 1995:78-79): 

The cost to the small business of complying with the current GAAP requirements is 
greater than the cost of applying the modified GAAP alternative. In this study the 
GAAP basis information did not make a difference in the participants' decisions, it was 
not useful. .. lf the information is not useful for decision making, there are no benefits 
to compare to the cost; therefore the requirement that the benefits exceed cost is 
violated. 

Emma Jackson (1997:75) voer aan dat openbaarmakingsvereistes van klein maatskappye 

slegs afgeskaal moet word, indien die betrokke maatskappy se eienaars ook die bestuur van 

die maatskappy behartig. Die eienaar/bestuurders van 'n klein maatskappy wend volgens 

Jackson (1997:75) die maatskappy se finansiele state op 'n ander wyse aan as blote 

aandeelhouers. 

Eersgenoemde persona is op 'n dag-tot-dag basis by die maatskappy betrokke en finansiele 

state word gevolglik deur eienaar/bestuurders eerder as 'n produk van 'n audit gesien as 'n 

finansiele aanwyser van die besigheid. 

Die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters het begrip vir die behoefte 

van gebruikers van klein maatskappye se finansiele state om te eis dat die openbaarmaking 
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in sodanige finansiele state volgens meer gepaste rekeningkundige standaarde moet 

geskied. Ross (1997:1) voer aan dat die aspek tans, weens 'n tekort van hulpbronne, nie 

voorkeur geniet nie. Holford (1997:5) is van mening dat veral klein besighede wat 

kenmerkend van die nuwe Suid-Afrika is, die behoefte aan ongekompliseerde rekeningkun

dige standaarde uitlig. Sodanige besighede word deur relatief ongesofistikeerde besigheids

manne tot stand gebring wie die resultate van hulle besighede op 'n eenvoudige wyse wil 

beoordeel. 

Dit is dus duidelik dat die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state se 

verwagtinge met betrekking tot die openbaarmaking van die finansiele inligting daartoe bydra 

om die verwagtingsgaping te vergroot. Dit wys op die nodigheid van oudithervorming vir klein 

maatskappy-oudits. 'n Moontlike hervormingstrategie is om die status quo van die audit by 

klein maatskappye te behou, maar om die AARP-vereistes van 'n klein maatskappy af te 

water. Die aanvaarbaarheid van so 'n alternatief word in hoofstuk 6 bespreek waar die 

resultate van die verwagtinge van gebruikers van klein maatskappye se finansiele state na 

aanleiding van 'n empiriese ondersoek bespreek word. 

5.4.3.5 Selfregulering 

It has been said that rabbits are not the most appropriate animals to guard lettuce. It 
has also been said however that rabbits are not constrained by professional standards 
and do not need to consider the public interest - we are and we do, and we must 
demonstrate this (Theunissen 1995:3) . 

Hierdie aanhaling moet in die konteks van selfregulering van die ouditprofessie gesien word. 

Alhoewel die ouditprofessie ten gunste is daarvan om die soewereiniteit van sy eie regulering 

te behou, moet die ouditprofessie steeds strewe om aan die gebruikers se verwagtinge te 

voldoen. 

Daar word in paragraaf 5.3.2.5 aangedui dat die voorstel om 'n onafhanklike regulerende 

liggaam vir die ouditprofessie daar te stel geensins wye erkenning geniet nie. Gloeck 

(1993:504) het die aanbeveling vir 'n onafhanklike regulerende liggaam vir die ouditprofessie 

as die finale uitweg gesien, want die totstandkoming van so 'n onafhanklike liggaam is 

volgens hom onafwendbaar indian die huidige beheerliggame nie daarin slaag om die volgen-
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de te bereik nie (Gioeck 1993:504-505): 

0 Die oopstelling van bestaande prosesse (soos die bepaling van algemeen 

aanvaarde ouditstandaarde) deur gebruikersgroepe daarby te be trek; 

0 die aanvaarding van menings van die gebruikers van die verslagdoe

ningsproses met 'n grater openheid; 

0 die samevoeging van die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters en die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad as 'n 

enkele beheerliggaam om 'n eenheidsbeeld na buite te skep; 

0 die verskerping van dissiplinere optredes wat voorsiening maak dat ouditfirmas 

in plaas van individue gestraf kan word; 

0 die wysiging van dissiplinere prosedures, deur ander gesaghebbendes buite 

die professie te betrek en die openbare verantwoording ten opsigte van 

dissiplinere verhore; en 

0 die verskerping van optredes teenoor ouditfirmas wat nie aan bestaande 

ouditstandaarde voldoen nie. 

Watson (1986:30) wys op die belangrikheid van regulering: "A disciplined profession will 

provide a better service to those it serves". 'n Belangrike stap wat die ouditprofessie in Suid

Afrika in hierdie rigting geneem het, is die implementering van praktykoorsigte. Hierdie aspek 

word in paragraaf 5.4.4.1 onder die soeklig gestel. 

5.4.3.6 Die beperkte aanspreeklikheid van die ouditeur 

Die rekenmeestersprofessie worstel al 'n geruime tyd met kwessies random die beperkte 

aanspreeklikheid van die ouditeur. Die gebruikers van finansiele state verwag dat die 

ouditeur 'n wyer aanspreeklikheid moet dra en die ouditprofessie skroom om homself in so 

'n mate bloat te stel. Die enigste wyse waarop die verwagtinge van die gebruikers van die 

finansiele state hanteer kan word, is indien die ouditeur sy deliktuele aanspreeklikheid 

teenoor aile derdes erken en sy aanspreeklikheid aanvaar teenoor aile belanghebbendes 

wat 'n kontraktuele verhouding met die ouditeur handhaaf. Die ouditprofessie se huiwering 

is verstaanbaar want volgens Dijkman (1994:20) het die ses groat ouditfirmas in die Ver-
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enigde State van Amerika in 1992 ten minste 12 persent van hulle totale inkomste aan 

regskostes betaal om eise wat teen ouditeure ingestel is, teen te staan. Dijkman ( 1994: 19) 

glo dat dit ook net 'n kwessie van tyd is voordat die ouditprofessie in Suid-Afrika in 

soortgelyke omstandighede sal verkeer: 

The fact that the litigation explosion which hit Europe and the Unites States of America 
in the 1980s has not yet appeared in South Africa, does not mean that we should be 
complacent in this regard. World wide trends have a nasty habit of taking a while 
longer to reach us, and significant business failures of the past few years, such as 
Masterbond ... may just be the catalyst to set off the litigation explosion. 

Die ouditeur kan egter nie as die enigste rolspeler gesien word nie. Die verantwoordelikheid 

van die finansiele state berus by die bestuur. lndien die bestuur voorts 'n toereikende stelsel 

van interne beheer implementeer en in stand hou, word die moontlikheid van bedrog en foute 

in die verslagdoeningsproses verklein. 'n Sekere mate van die blaam sal deur die bestuur 

gedra moet word indien bedrog nie in die finansiele state opgespoor is nie. Ferrers ( 1993: 15) 

berig soos volg: "I can not accept that a corporation is entitled to abdicate all responsibility 

for proper management of financial aspects of its operation and then, when loss is suffered, 

to seek to attribute the entirety of the blame to its auditors". lngevolge hierdie siening bestaan 

die moontlikheid dat die direkteure vir die betaling van 'n gedeelte van die skadevergoeding 

verantwoordelik gehou kan word as 'n derde party op onjuiste finansiele state vertrou en in 

die proses skade lei. Ten einde hierdie aspek behoorlik te ondersoek het die Suid-Afrikaanse 

lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters deur die professionele vrywaringsversekerings

komitee talle voorleggings aan die betrokke owerhede, spesifiek aan die Suid-Afrikaanse 

Regskommisssie (SARK) gemaak (Dijkman 1997:3). 

Aanvanklik het die SARK vanuit die veronderstelling gegaan dat die professies oor 

genoegsame vrywaringsversekering beskik en dat die Wet op Verdeling van Skadever

goeding nie gewysig moet word nie. Vroeg in 1997 is besprekingsdokument 67 deur die 

SARK oor die Wet op Verdeling van Skadevergoeding uitgereik (Dijkman 1997:3). Dit het 'n 

wysiging voorgestel waarvolgens 'n verdeling van skadevergoeding in die geval van 

kontrakbreuk in die vooruitsig gestel word. Die huidige wetgewing maak net voorsiening vir 

'n verdeling van skadevergoeding indien die oorsaak van die aksie deliktueel van aard is. Die 

ouditeur wat 'n kontraktuele verbintenis met sy klient het, is tans in die onbenydenswaardige 

posisie om vir die volle skadevergoeding verantwoordelik te wees. lndien die voorgestelde 
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wysiging aanvaar word, kan 'n gedeelte van die skadevergoeding onder sekere 

omstandighede deur die bestuur van die onderneming gedra word. Dijkman (1997:3) 

verduidelik soos volg: " ... dit (sal) die las van skadevergoeding verdeel tussen aile partye 

(insluitend die bestuur van die onderneming wat in gebreke was) wat party tot die oorsaak 

van die verlies was, in direkte verhouding tot hulle betrokkenheid by die veroorsaking van so 

'n verlies". 

5.4.4 Stappe gevolg om te verseker dat die ouditeur sy pligte behoorlik uitvoer 

5.4.4.1 Onafhanklikheidsvereistes 

No auditor is really independent. If he is paid by the client for only auditing he is 
probably the most independent, but at all times he will try to accomodate the client's 
expectations - that is what business is about (Elysee 1986:24 ). 

Die bogenoemde aanhaling stel die uitdaging aan die ouditeur om onafhanklik te bly in die 

uitvoering van sy dienste, maar om nag steeds aan al die verwagtinge van die gebruikers te 

voldoen. Humphrey eta/ (1993:408) sien die onafhanklikheid van die ouditeur as die belang

rikste bydraende faktor tot die verwagtingsgaping: 

... the expectation gap would appear to be centered heavily on notions of auditor 
independence, and the tensions between an independent, compliance based audit 
function and a creative, problem solving, consultative function. 

(i) Lewering van ander dienste 

In paragraaf 5.3.3.1 word aangetoon dat die gebruikers van finansiele state in die Suid

Afrikaanse studies oar die verwagtingsgaping aangedui het dat die ouditeur oak ander 

dienste aan sy klient moet verskaf. Die persepsie bestaan dus dat die lewering van sodanige 

dienste nie die ouditeur se onafhanklikheid sal skaad nie. Dit dra gevolglik oak nie by om die 

verwagtingsgaping in Suid-Afrika te vergroot nie en geen aanbevelings word dus in die 

verband gemaak nie. 
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In dieselfde gedeelte word aangetoon dat bykans die helfte van die respondents van die 

Gloeck-studie aanvoer dat die ouditeur se objektiwiteit skade lei, indian ander dienste ook 

deur die ouditeur gelewer word. Hierdie siening is bevraagteken omdat die tweede gedeelte 

van die vraag waaruit die afleiding gemaak is, misleidend is. Singleton-Green (1994:76) stem 

saam en verwys na die betrokke vraag in die studie soos volg: 

As in all surveys, the answers are often difficult to interpret, and sometimes one wish 
that different questions had been asked. For example, the question where auditors 
provide other services to that company, what effect, if any do they think it would have 
on how objective they are in conducting the audit? is accompanied by the tendentious 
rider. 

Ongelukkig het juis hierdie aspek van die Gloeck-studie tot vale negatiewe publisiteit gelei 

(verwys na Von Keyserlink van Beeld 1997:28 Februarie; Cameron van Star Business 

Report 1995:28 Februarie; Mathews van Business Day 1993:11 Augustus; Ireton van 

Business Times 1993:15 Augustus en Basson van Finansies en Tegniek 1993:13). Hierdie 

berigte het ook daartoe bygedra om die verwagtingsgaping te vergroot omdat die 

ouditprofessie deur hierdie beriggewing in 'n onnodige swak lig gestel is. 

Ondanks die negatiewe publisiteit plaas die professionele gedragskode wat in Januarie 1998 

uitgereik is geen beperking op die lewering van ander dienste deur die ouditeur nie. Dieselfde 

voorbehoud as wat voorheen gestel is, geld nog steeds. Indian 'n ouditeur ander dienste aan 

'n klient lewer moet so 'n ouditeur sorg dra om nie bestuursbesluite te neem of 

bestuursfunksies te verrig nie. (OROR 1998:ET.7.17.) Volgens die gedragskode kan talle 

maatskappye nadelig geraak word indian die ouditeure nie ander dienste aan die betrokke 

maatskappye kan bied nie. Die gedragskode verwys in die besonder na kleiner besighede 

(OROR 1998:ET.7.17): 

Dit gebeur veral in die geval van kleiner besighede waar die oudit van finansiele state 
en advies, byvoorbeeld vir die voorsiening wat vir belastings gemaak moet word, 
dikwels so nou verweef is dat dit nie geskei kan word nie. 

Die professionele gedragskode verwys spesifiek na die onafhanklikheid van die klein 

maatskappy-ouditeur wat ook die rekeningkundige rekords van die klein maatskappy opstel. 

Volgens paragraaf 17 van die gedragskode (OROR 1998:ET.7.17.1-7.17.4) is die byhou van 

rekeningkundige rekords 'n diens wat ouditeure dikwels aan kleiner kliente beskikbaar stel. 
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Die volgende vereistes word neergele om te verseker dat die ouditeur altyd onafhanklik sal 

bly: 

0 Daar moet geen konflik van belange tussen die ouditeur en die klient wees nie; 

0 die verantwoordelikheid van die state berus by die klient; 

0 die ouditeur mag nie die rol van 'n bestuurder of werknemer aanvaar nie; 

0 personeel wat toegewys word vir die byhou van die rekeningkundige rekords 

moet nie oak by die ondersoekwerk van die audit betrokke wees nie; en 

0 toereikende oudittoetse moet nag steeds uitgevoer word. 

lndien 'n klein maatskappy-ouditeur wat oak die rekeningkundige rekords van die klein 

maatskappy byhou, sy audit met inagneming van bogenoemde vereistes uitvoer, behoort 

die betrokke ouditeur nie sy onafhanklike status prys te gee nie. 

(ii) Gelde vir professionele dienste 

Die bestaande persepsie dat die ouditeur nadelig be"invloed kan word deur die bestuur van 

'n maatskappy omdat die ouditgelde van hulle afkomstig is, stem die Suid-Afrikaanse lnsti

tuut van Geoktrooieerde Rekenmeesters tot kommer. Gleason (1994:106) berig dat die Suid

Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters ten aile koste hierdie persepsie wil 

teenwerk. Die voorstel wat aan die hand gedoen word, is dat die sub-komitee van direkteure 

wat met die audit van die maatskappy belas is uit nie-uitvoerende direkteure bestaan. 'n 

Ander praktiese oplossing is die betrekking van 'n ouditkomitee wat die ouditgelde 

onafhanklik kan beoordeel. Die voorstelle hou meriete vir 'n groat maatskappy in, maar in 

die geval van 'n klein maatskappy is aile direkteure gewoonlik betrokke by die bestuur van 

die onderneming. 'n Klein maatskappy beskik ook nie oor 'n ouditkomitee nie. Die ouditgelde 

wat uit 'n audit van 'n klein maatskappy verdien kan word, is gewoonlik relatief min in 

vergelyking met die van 'n groat maatskappy. Gevolglik is die waarskynlikheid minder dat die 

ouditeur sy besluitneming op die bestuur se insigte baseer bloat omdat die ouditeur ten aile 

koste die audit wil behou. 

Dit is egter moontlik dat so 'n ouditeur homself in sodanige omstandighede tot onderbieding 

(Low balling of opinion shopping) kan wend. Die professionele gedragskode van Januarie 
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1998 maak spesifiek vir hierdie aspek voorsiening. Daarvolgens kan 'n ouditeur se ouditgelde 

minder wees as wat voorheen vir soortgelyke dienste beta a I is. ( OROR 1998: ET11.18.) Die 

voorbehoud word egter gestel dat die ouditgelde steeds ingevolge die tyd bestee, omvang 

van werk, moeilikheidsgraad van die werk en die vlak asook omvang van investering in 

tegnologie geskied. Daar word verder vereis dat die ouditeur nie die klient in die 

omstandighede mislei nie. (OROR 1998:ET11.18.) 

In geval van onderbieding vestig die professionele gedragskode die ouditeur se aandag 

spesifiek op sy onafhanklikheid (OROR 1998: ET11.19): 

Lede wat werk verkry of behou deur geldskale te kwoteer wat aansienlik laer is as die 
wat deur 'n bestaande praktisyn of deur ander tenderfirmas gekwoteer word, behoort 
daarvan bewus te wees dat dit mag lyk asof hulle waargenome onafhanklikheid 
bedreig word en hulle standaarde bevraagteken word. Sodanige praktisyns behoort 
met groot omsigtigheid te werk te gaan om te verseker dat die hoeveelheid en 
kwaliteit van die personeellede, wat sowel bevoegdheid as tyd betref, by die vereistes 
van die opdrag pas. 

lndien 'n klag teen 'n ouditeur oor onderbieding ingestel word, sal die ouditeur moet bewys 

dat sy optrede in ooreenstemming met die professionele gedragskode is: 

0 Die ouditeur se onafhanklikheid is nie be'invloed nie; 

0 die hulpbronne wat aan die opdrag toegewys is, stem ooreen met die wat 

tydens soortgelyke werk aangewend word; en 

0 die klient is nie mislei oor die geldskaal van daaropvolgende of latere jare nie. 

In hoofstuk 3 word aangedui dat dit kenmerkend van 'n klein maatskappy-ouditeur is om ook 

ander dienste aan sy klient te verskaf. Onderbieding is gevolglik 'n tendens wat waarskynlik 

in die geval van 'n klein oudit algemeen sal voorkom. Die ouditeur van 'n klein maatskappy 

kan byvoorbeeld die rekeningkundige rekords van die maatskappy byhou of die BTW

opgawes maandeliks voltooi. lndien so 'n ouditeur homself verbind tot die bogenoemde 

professionele gedragsreels, behoort die ouditeur van 'n klein maatskappy steeds as 

onafhanklik deur die gebruikers van die maatskappy se finansiele state gesien word. 
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5.4.4.2 Lewering van ouditdienste van 'n hoe gehalte 

Die gebruikers van finansiele state het 'n reg op ouditdienste van 'n hoe gehalte. Ten einde 

aan hierdie basiese verwagtinge van die gebruikers van finansiele state te voldoen, sal die 

ouditprofessie gevolglik alles in sy vermoe moet doen om die lewering van kwaliteitdienste 

deur sy lede te verseker. Dit verg toewyding van 'n praktisyn om in aile gevalle dienste van 

'n hoe gehalte te lewer en die monitering van die regulerende liggame om te verseker dat die 

ouditeure nie onderpresteer nie. 

In 1993 is artikel 13 van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs (Wet 80 van 

1991) gewysig deur die invoeging van artikel 13(p). Dit lui soos volg: 

Die raad kan stappe doen wat die raad gedienstig ag vir die handhawing van die inte
griteit, die verhoging van die status, en die handhawing en verbetering van die stan
daarde van professionele kwalifikasies en van die bekwaamheid, van die 
rekenmeesters en ouditeurs, en navorsing aangaande vraagstukke in verband met 
enige aangeleentheid wat op die beroep van die rekeningkunde betrekking het, 
aanmoedig. 

Hierdie wetswysiging het die weg gebaan vir die installing van praktykoorsigte. In 1994 is die 

projek van stapel gestuur waarvolgens praktykoorsigte deur die Suid-Afrikaanse lnstituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters uitgevoer word. Die projek maak daarvoor voorsiening om 

elke vyf jaar 'n oorsig te doen van ouditwerk wat deur 'n praktiserende ouditeur uitgevoer is. 

Die doelwit van 'n praktykoorsig is die uitvoering van 'n objektiewe, opbouende evaluasie 

van 'n praktyk se navolging van standaarde soos deur die rekenmeestersprofessie vereis 

(Patel 1997:46). Aanvanklik het die projek wye teenstand ondervind omdat praktisyns 

onseker oor die stappe was wat tydens 'n praktykoorsig gevolg word en verder het die 

praktisyns ook 'n onsuksesvolle oorsig gevrees. Met die verloop van tyd het praktisyns tot 

die besef gekom dat praktykoorsigte besondere voordele vir die praktisyn inhou. Die 

meerderheid van praktisyns wat aan 'n oorsig onderwerp was, het aangevoer dat die 

oorsigproses redelik pynloos en voordelig was (SAIGR 1996:NR3.04). Gedurende 'n 

praktykoorsig word praktisyns gewoonlik geadviseer hoe om die oudit onder oorsig 

doeltreffend uit te voer en nog steeds aan Suid-Afrikaanse ouditstandaarde te voldoen. 

Praktisyns verkry voorts die geleentheid om enige aspekte wat die oudit onder oorsig raak 

met die oorsigpaneel te bespreek. Sover moontlik word gepoog om positiewe terugvoer aan 

praktisyns te gee. Die verslag wat aan die einde van die praktykoorsig uitgereik word, han-
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teer egter net die probleemareas. (Patel1997:46.) 

Die gebruik van praktykoorsigte is gedurende die laat sewentigerjare in die Verenigde State 

van Amerika ingestel. Colquhoun (1994:75) is van mening dat die praktyk sander twyfel'n 

positiewe uitwerking op die standaard van Amerikaanse ouditering het en dat 'n soortgelyke 

stelsel in die Verenigde Koninkryk oak bydra om die bevoegdheid van die ouditeure te 

verhoog. 

Die riglyne wat deur die praktykoorsigkomitee aanvaar is, maak daarvoor voorsiening dat 'n 

heroorsig uitgevoer kan word (SAIGR 1996:Nr3.03). 'n Heroorsig word binne ses maande 

uitgevoer indien onafhanklikheidsprobleme of bedrogsamespanning ge'identifiseer is. Laas

genoemde gevalle word na die Ondersoekkomitee van die Openbare Rekenmeesters- en 

Ouditeursraad verwys vir moontlike dissiplinere optredes. lndien 'n algemene gebrek aan 

ouditbewyse of werkspapiere tydens 'n praktykoorsig ge'identifiseer is, word 'n heroorsig 

binne een jaar uitgevoer. 'n Heroorsig word met twee jaar uitgestel indien die kwaliteit van 

die werk beter is as in die laasgenoemde geval, maar neem in ag dat ouditdienste van 'n hoe 

gehalte nie konsekwent tydens aile audits gelewer is nie. Sodoende verseker die proses van 

praktykoorsigte dat ouditdienste van 'n hoe gehalte gelewer word deurdat leemtes beide 

ge'identifiseer word en dat die regstelling van die leemtes oak opgevolg word. Praktykoorsigte 

vervul oak 'n opvoedingstaak omdat praktisyns se werk aan die vereistes van die nuutste 

ouditstandaarde gemeet word. lndien 'n praktisyn, terwyl hy aan 'n praktykoorsig onderhewig 

is, byvoorbeeld nie van die nuwe formaat ouditverslag bewus is nie, sal hy behoorlik deur die 

oorsigkomitee daaromtrent ingelig word. Mautz (1984:66) het alreeds vroeg in die tagtige~are 

op die voordeel gewys wat praktykoorsigte inhou om die gebruikers se verwagtinge te 

hanteer: 

The practice of public accounting in this country is improved day by day as peers 
review the professional performance of practising accountants, hold them to 
compliance with high standards, exchange views on additional improvements and 
report failures. 

Die resultate van die praktykoorsigte, wat nie aileen tot die audits van klein maatskappye 

beperk is nie, toon aan dat sekere van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde nie nagestreef 

word nie. Daar is byvoorbeeld aangetoon dat in die geval waar die ouditeur oak die 

rekeningkundige rekords byhou, die ouditeur nie in aile gevalle behoorlike beplannings-
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dokumentasie of anderwerkspapiere byhou nie (SAIGR 1995:Nr2.04). Hierdie tendens kan 

veral by die audits van klein maatskappye voorkom waar die ouditeur gewoonlik 'n baie noue 

verbintenis met sy klient handhaaf en vanwee die agtergrondkennis alreeds bewus is van 

risiko-areas. Soos in hoofstuk 4 aangetoon word, kan die ouditeur van 'n klein maatskappy 

van die veronderstelling uitgaan dat die omstandighede die opstelling van beplannings

dokumentasie onnodig maak en gevolglik hierdie ouditstandaard verydel. Die invloed van 

die kenmerke van 'n klein maatskappy op die toepassing van Suid-Afrikaanse oudit

standaarde van so 'n audit asook die uitwerking van die toepassing van Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde op 'n klein maatskappy-oudit, kan daartoe bydrae om die verwagtingsgaping 

in die geval van 'n klein maatskappy te vergroot. 

5.5 Samevatting en gevolgtrekkings 

Aile maatskappye (groat en klein) word deur wetgewing verplig om 'n ouditeur aan te stel. Dit 

plaas die ouditprofessie in 'n onbenydenswaardige posisie omdat die gemeenskap aan wie 

die ouditeur sy dienste lewer, die onus op die ouditeur plaas om sy ouditgelde te regverdig. 

lndien die omvang van die verpligte ouditgelde in aanmerking geneem word, is die kritiese 

ingesteldheid van die gebruikers van die finansiele state te wagte. 

Hierdie verwagtinge van die gebruikers van finansiele state word be·invloed deur 

wanpersepsies wat sodanige gebruikers oor die werksaamhede en verantwoordelikhede van 

die ouditeur huldig. Die teendeel van hierdie argument is ook waar, naamlik dat die gehalte 

en lewering van die ouditeur se dienste onaanvaarbaar is omdat dit nie altyd aan die 

gebruikersverwagtinge voldoen nie. 

In hierdie hoofstuk word talle faktore aangedui wat meewerk om die verwagtingsgaping te 

vergroot. Daar word tel kens gepoog om hierdie faktore vanuit 'n klein maatskappy-oudit se 

perspektief te stel. In die tweede gedeelte van die hoofstuk word voorstelle aan die hand 

gedoen om die verwagtingsgaping te vernou. Daar is alreeds baie inisiatiewe in hierdie 

verband deur die ouditprofessie geneem om aan die verwagtinge van die gebruikers te 

voldoen, soos byvoorbeeld deur die uitreiking van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde, die 

aansuiwerings van bestaande gedragskodes en die daarstelling van handleidings aan lede 

van die professie om die navolging van goeie korporatiewe bestuursvereistes na te street. 
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Dit bly egter opmerklik dat die ouditprofessie in Suid-Afrika geen doelbewuste paging aange

wend het om die verwagtingsgaping tussen die gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state en die ouditeur van sodanige maatskappy te behandel nie. Die 

openbaarmakingsvereistes waaraan 'n klein maatskappy moet voldoen dra byvoorbeeld 

daartoe by om hierdie verwagtingsgaping te vergroot, maar dieselfde algemeen aanvaarbare 

rekeningkundige praktyksvereistes geld vir beide groat en klein maatskappye. 

'n Sentrale tema waaraan hierdie literatuurstudie gekenmerk kan word, is dat die waarde van 

'n klein maatskappy-oudit telkens bevraagteken word. In hierdie hoofstuk word verder 

aangedui dat die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state en die ouditeure 

meer ten gunste is van die uitvoering van 'n oorsigondersoek as 'n konvensionele audit. Die 

moontlikheid dat 'n beslote korporasie in plaas van 'n klein maatskappy as ondernemings

vorm gekies kan word of dat 'n klein maatskappy se finansiele state deur 'n ouditeur 

saamgestel word, word ook onder die soeklig gestel. 

Die afleiding word gemaak dat die verwagtingsgaping ten opsigte van 'n klein maatskappy

oudit slegs sal vernou indien dit gepaard gaan met die formulering van 'n hervorming

strategie. Die bepaling van hierdie hervormingstrategie moet egter geskied met inagname 

van die behoeftes en verwagtinge van die gebruikers van finansiele state van klein 

maatskappye. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat 'n empiriese ondersoek in Suid-Afrika gedoen word om die 

persepsies en verwagtinge van die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state vas 

te stel. Die agtergrond, metodologie en gevolgtrekkings van hierdie ondersoek word in 

hoofstuk 6 bespreek. 
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HOOFSTUK6 

EMPIRIESE STUDIE BY PRIMeRE GEBRUIKERS VAN 

KLEIN MAATSKAPPYE SE FINANSieLE STATE OOR OUDIT

HERVORMING VAN SODANIGE MAATSKAPPYE 

6.1 lnleiding 

Die doelwit van hierdie studie is om te bepaal of 'n konvensionele audit vir klein 

maatskappye gewens is en of dit hervorm moet word. Ten einde te verseker dat 'n gekose 

hervormingstrategie deur aile belanghebbendes ondersteun word, moet aile partye wat 

met 'n klein maatskappy se finansiele state gemoeid is se menings in ag geneem word. 

Hierdie menings word aan die hand van die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek 

ingewin. 

In hierdie hoofstuk word 'n oorsig gegee oor die metodologie wat tydens die eerste 

gedeelte van die empiriese ondersoek toegepas is. Die resultate wat hierdie studie 

opgelewer het, word verder toegelig. 

6.2 Die doel van die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek 

Die belangrikste doelwit van die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek is om te 

bepaal of 'n klein maatskappy-oudit waarde inhou en om op grand daarvan 'n 

oudithervormingstrategie vir klein maatskappye te formuleer wat deur die primere 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state ondersteun word. 

Die strewe om bogenoemde doelwit te bereik, verg dat: 

0 'n Algemeen aanvaarde definisie van 'n klein maatskappy bepaal word wat 

op die menings van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state gegrond is; 
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0 die verwagtinge en persepsies van die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state in verband met sodanige maatskappy-oudit 

vasgestel word; en 

0 die hervormingstrategiee geevalueer word wat deur primere gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state voorgestaan word. 

6.3 Kategoriee van deelnemers 

6.3.1 Algemeen 

Die gebruikers van finansiele state sluit aandeelhouers, krediteure, finansiele instellings, 

werknemers (insluitend direkteure), leweransiers, vakbonde, finansiele ontleders, statistici, 

ekonome sowel as belasting- en ander owerheidsliggame in. Die belanghebbendes wat by 

hierdie studie betrek word, word beskou as die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state. Dit verteenwoordig daardie partye wat op 'n gereelde 

basis met 'n klein maatskappy se finansiele state gemoeid is en sluit aandeelhouers, 

direkteure, krediteure/leweransiers, finansiele instellings en die Suid-Afrikaanse 

lnkomstediens in. 

6.3.2 Teikengroepe van vorige studies met betrekking tot klein maatskappye 

Tot op hede is slegs twee formele studieprojekte oor klein maatskappy-oudits in Suid

Afrika uitgevoer. In 1981 het Pratt 'n ondersoek uitgevoer om die praktiese uitvoer

baarheid van konvensionele audits op klein eienaar-bestuurde maatskappye te beoordeel. 

De Jager het in 1984 'n opvolgondersoek van stapel gestuur om te bepaal of klein 

maatskappye wei aan 'n oudit blootgestel kan word. Daar is besluit om die teikengroepe 

van hierdie studie met die bogenoemde twee te korreleer, sodat gevolgtrekkings met 

mekaar in verband gebring kan word. 

In 1993 het Gloeck 'n studie oor die verwagtingsgaping ten opsigte van die ouditprofessie 

in Suid-Afrika uitgevoer. Alhoewel laasgenoemde studie glad nie op die oudit van klein 

maatskappye gefokus het nie, het dit wet geblyk dat gebruikers en lede in openbare prak-
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tyk 'n oorsig deur die ouditeur bo 'n audit vir klein maatskappye verkies het (verwys 

5.4.3.2). Weens die verskil in die klem van die Gloeck-studie en die huidige studie word 

die teikengroepe wat aan die Gloeck-studie deelgeneem het nie as toepaslik vir hierdie 

studie beskou nie. 

Die volgende teikengroepe het aan die Pratt-studie deelgeneem: 

0 Klein maatskappye vanuit die vervaardigings- en handelsektore wat 

ewekansig geselekteer is vanuit data verskaf deur die Buro vir Mark

navorsing aan die Universiteit van Suid-Afrika; 

0 'n onderhoud met die kommissaris van binnelandse inkomste; en 

0 lede in openbare praktyk. 

Vraelyste is aan direkteure van klein maatskappye en lede in openbare praktyk gestuur, 

maar om die siening van die ontvanger van inkomste te bepaal, is 'n persoonlike 

onderhoud met die kommissaris van binnelandse inkomste deur Pratt gevoer (Pratt 

1981:121). 

De Jager het die volgende partye by sy studie betrek: 

0 Aandeelhouers/direkteure van klein maatskappye; 

0 finansiele instellings: en 

0 lede in openbare praktyk. 

Tydens die De Jager-studie is die ontvanger van inkomste as 'n gebruiker van 'n klein 

maatskappy se finansiele state erken, maar daar is bloat na Pratt se onderhoud met die 

kommissaris van binnelandse inkomste verwys om hierdie gebruiker se siening te 

bestudeer (De Jager 1984:336). 

6.3.3 Gekose teikengroep van hierdie studie 

Gebaseer op die bogenoemde besprekings (sien 6.3.1 en 6.3.2) word die volgende 

deelnemers by die studie betrek: 
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6.3.3.1 Lede in openbare praktyk 

De Jager (1984:375) motiveer die insluiting van lede in openbare praktyk by 'n ondersoek 

met betrekking tot die audit van klein maatskappye soos volg: 

Vervolgens word aan nog 'n belangegroep, naamlik die ouditeursprofessie, aandag 
gewy, wie se belange in 'n groat mate eiebelang is. Die verpligte aanstelling van 
ouditeure deur maatskappye is tot 'n groat mate 'n beskermingsaangeleentheid vir 
die ouditprofessie. 

'n Afsonderlike vraelys wat weliswaar in 'n mate met die vraelys aan die gebruikers van 'n 

klein maatskappy se finansiele state ooreenstem, is aan die lede in openbare praktyk 

gerig. In hoofstuk 7 word hierdie vraelys bespreek wat ook bekend staan as die tweede 

gedeelte van die empiriese ondersoek. 

6.3.3.2 Aandeelhouers en/of direkteure 

In beide die Pratt- en die De Jager-studies word klein maatskappye aan die hand van 

aandeelhouding onderskei. Die klein maatskappye wat binne die bestek van hierdie 

studies val, word gedefinieer as 'n private maatskappy waar die eienaarskap en bestuur 

van s6 'n maatskappy in dieselfde persona (individue) gesetel is. 

Hierdie studie stel nie daardie vereiste nie, maar volgens die literatuurstudie (verwys 3.2) 

is dit kenmerkend van 'n klein maatskappy dat die aandeelhouers en direkteure gewoonlik 

dieselfde persona of nou verwant aan mekaar is. Hierdie eienskap bring mee dat 

aandeelhouers van klein maatskappye gewoonlik ook by die daaglikse bestuur van 

sodanige maatskappye betrokke is. Aandeelhouers van klein maatskappye se belang by 

die finansiele state is dus nie beperk om bloat die waarde van hulle belegging te bepaal 

nie, maar hulle dra self die verantwoordelikheid vir die voorbereiding van die finansiele 

state van die klein maatskappy. Daarom bestaan die eerste kategorie van deelnemers uit 

direkteure en/of aandeelhouers wat by hierdie gedeelte van die empiriese ondersoek 

betrek word. 
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6.3.3.3 Eksterne verskaffers van lang- en korttermyn krediet 

Krediteure en leweransiers kan ook as gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state gesien word. Daar bestaan nie duidelikheid oor die mate waarin handelskrediteure 

of verskaffers met 'n klein maatskappy se finansiele state gemoeid is nie en of hulle as 

primere gebruikers geklassifiseer kan word nie. By die aanvanklike bepaling van 'n klein 

maatskappy se kredietterme gebruik verskaffers of krediteure moontlik 'n klein 

maatskappy se finansiele state, maar daarna is dit die klein maatskappy se 

betalingsrekord wat tel. In drastiese gevalle, soos wanneer 'n klein maatskappy in 

finansiele moeilikheid verkeer en 'n afbetalingstermyn van die uitstaande skuld gereel 

moet word, word 'n klein maatskappy se finansiele state moontlik weer deur 'n leweransier 

of krediteur gebruik. Dit is egter nie prakties om handelskrediteure of verskaffers by so 'n 

empiriese ondersoek in te sluit nie. 'n Klein maatskappy se handelskrediteure of 

verskaffers hou direk met die aard van sy bedrywighede verband en gevolglik kan 'n 

homogene groep nie ge"identifiseer word aan wie vraelyste gestuur moet word nie. 

Laasgenoemde kan ook as verduideliking dien waarom hierdie groep gebruikers nie by 

enige van die twee eersgenoemde studies ingesluit is nie. 

Finansiele instellings word as die tweede kategorie van deelnemers in hierdie empiriese 

ondersoek beskou. Klein maatskappye moet ten minste jaarliks hulle finansiele state aan 

banke voorle om vir lenings en oortrokke fasiliteite oorweeg te word. Finansiele instellings 

is gevolglik op 'n deurlopende basis met klein maatskappye se finansiele state gemoeid 

en word as 'n primere gebruiker van sodanige finansiele state beskou. 

6.3.3.4 Die Suid-Afrikaanse lnkomstediens 

Die derde kategorie van deelnemers wat by die eerste gedeelte van die empiriese studie 

betrek word, is die Suid-Afrikaanse lnkomstediens. Elke maatskappy is in eie reg 'n 

belastingbetaler wat jaarliks 'n belastingopgawe, gewoonlik vergesel van die maatskappy 

se finansiele state, moet indian. Erkenning is ook alreeds tydens die vorige studies oor 

klein maatskappy-oudits aan die ontvanger van inkomste as 'n primere gebruiker van 'n 

klein maatskappy se finansiele state gegee. 
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6.4 Die metode verbonde aan die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek 

Die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek is uitgevoer met behulp van 'n vraelys. 

Dieselfde vraelys is aan al die verskillende kategoriee deelnemers van die studie gestuur. 

6.4.1 Finalisering van die vraelys aan die primere gebruikers 

Die vraelys is deur drie akademici bestudeer nadat dit opgestel is. Op grond van hul 

terugvoering is onduidelike en verwarrende vrae aangepas en is verdere vrae oorweeg 

wat by die vraelys ingesluit is. Die vraelys is vervolgens aan 'n bedryfsielkundige voorgele 

en sy voorstelle is in ag geneem om te verseker dat die vraelys markgerig is. Die vraelys 

is ook aangesuiwer nadat die taalgebruik in die vraelys deur 'n erkende taalversorger 

nagegaan is. Laastens is die vraelys aan die Departement Rekenaardienste van die 

Universiteit van Suid-Afrika voorgele vir goedkeuring, omdat die inligting van hierdie 

vraelys deur die betrokke departement verwerk word. Finale wysigings is aan die vraelys 

aangebring om die kodifisering daarvan te vergemaklik. 

Gedurende Mei 1998 is die vraelys aan 'n uitvoerende hoof van 'n finansiele installing as 

'n proeflopie gestuur. In 'n opvolggesprek is bevestig dat geen problema met die vraelys 

ondervind word nie en dat die betrokke finansiele installing graag 'n afskrif van die studie 

in finale formaat wil bekom. 

Daar is wei 'n mate van beheer oor die vraelys uitgeoefen voordat dit finaal aan die 

potensiele respondente gestuur is, omdat dit eers aan die uitvoerende hoofde van 

verskillende finansiele instellings (sien 6.4.3) en die ontvangers van inkomste van 

verskillende kantore (sien 6.4.4) gerig is en slegs daarna in die betrokke instellings of 

kantore versprei is. Die uitvoerende hoofde van verskillende finansiele instellings en die 

ontvangers van verskillende kantore het gevolglik die reg behou om te weier om die 

vraelys te versprei, indien dit nie hulle goedkeuring weggedra het nie. 
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6.4.2 Vraelys aan aandeelhouers en/of direkteure 

Die steekproef met betrekking tot die direkteure/aandeelhouers van klein maatskappye is 

ewekansig vanuit die registers van die Buro vir Marknavorsing aan die Universiteit van 

Suid-Afrika geselekteer. 'n Klein entiteit se bedrywighede hou gewoonlik verband met die 

vervaardigings-, konstruksie- en handelsektore en daarom bestaan die populasie uit die 

registers van die betrokke sektore. 

Die registers word deur die Buro vir Marknavorsing aan die Universiteit van Suid-Afrika op 

'n gereelde basis bygewerk deur inligting wat vanaf besighede direk ontvang word, die 

aanwending van besonderhede in die telefoongids of empiriese studies wat deur die buro 

self onderneem word. Die volgende besonderhede word in die registers ingesluit: 

0 Naam en besonderhede ten opsigte van die adres en kontaknommers van 

die besigheid; 

0 'n verwysingsnommer waarvolgens 'n besigheid in een van die buro se 

registers opgespoor kan word; 

0 die belangrikste aktiwiteite van 'n besigheid; 

0 provinsies en distrikte waarin besigheid bedryf word; 

0 die status van die besigheid, byvoorbeeld of dit 'n hoofkantoor, houer

maatskappy, tak, filiaal of onafhanklike eenheid is; en 

0 die totale aantal werknemers van die besigheid. 

Hierdie studie is gemoeid met klein maatskappye, daarom is die populasie bepaal deur 

die volgende vereistes neer te le: 

0 Die totale aantal werknemers van die besigheid moet kleiner of gelyk aan 50 

werknemers wees; 

0 aile hoofkantore en houermaatskappye word uitgesluit; en 

0 slegs private maatskappye word ingesluit. 

Die registers van die Buro vir Marknavorsing aan die Universiteit van Suid-Afrika het op 

16 Mei 1998 in totaal 8 204 vervaardigers, 3 676 besighede in die konstruksiesektor en 

4109 groothandelaars getoon wat aan bogenoemde vereistes voldoen het. Volgens die 
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Buro vir Marknavorsing aan die Universiteit van Suid-Afrika toon ondervinding dat 'n 

responskoers van tussen 7% tot 10% gewoonlik verkry word. Gevolglik is besluit op 'n 

steekproefgrootte van 800 direkteure/aandeelhouers. lndien 1 0% van die potensiele 

respondente die vraelyste beantwoord wat aan hulle gestuur word, bestaan die verwag

ting om ongeveer 80 voltooide vraelyste terug te ontvang. Dit is goed vergelykbaar met 

die 70 vraelyste wat aan finansiele instellings (verwys 6.4.3) en die 100 vraelyste wat aan 

die Suid-Afrikaanse lnkomstediens (verwys 6.4.4) gestuur word. 

6.4.2.1 Betroubaarheid van inligting 

(a) Steekproeffout 

Die doel van steekproefneming is om uit die inligting wat van die elemente in die 

steekproef verkry word, gevolgtrekkings deur middel van statistiese inferensie 

(veralgemening) oar die populasie (universum) as geheel te maak. Ten einde statisties 

betroubare resultate te lewer, moet 'n steekproef groat genoeg wees om 

verteenwoordigend van die universum te wees (Arens & Loebbecke 1997:404; Adams & 

Schvaneveldt 1991:173). Ellis (1994:165) beskou 'n verteenwoordigende steekproef as 'n 

fundamentele konsep in enige opname want sodoende word verseker dat die elemente 

van die steekproef oar dieselfde eienskappe as die populasie beskik. 

In waarskynlikheidsteekproefneming word statistiese formulas toegepas om statistiese 

betroubaarheid binne 'n spesifieke foutegrens (presisie) te verseker (Stoker 1983:2). 

Arens en Loebbecke (1997:406) verduidelik soos volg: "Statistical sampling differs from 

non-statistical sampling in that, through the application of mathematical rules, it allows the 

quantification (measurement) of sampling risk in planning the sample and in evaluating the 

results". Die berekening van die steekproeffout kan as 'n waardevolle hulpmiddel by die 

interpretasie van opnamegegewens dien. Sapsford en Jupp (1996:26) motiveer soos volg: 

Usually the aim of a research project is not to exact the measurement of the 
population parameters, such as is undertaken in a general census, but the 
collection of sample data to be used both to calculate sample statistics and to 
estimate how close these are to the population parameters, i.e. to estimate the 
extent of sampling error. 
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Die grootte van die steekproef hang af van die verlangde mate van betroubaarheid van 

die opname-resultate (Sapsford & Jupp 1996:49; Adams & Schvaneveldt 1991: 183; Arkin 

1984:76; Arens & Loebbecke 1981:63 & 71). Die steekproef moet aansienlik vergroot 

word om 'n effense toename in die betroubaarheid van die resultate teweeg te bring (Arkin 

1984:82). Arens en Loebbecke (1997:416) motiveer soos volg: "In other words, to be 

more precise, an estimate of the population exception rate must be based on more data, 

that is, a larger sample". Volgens Dooley (1990:145) asook Mose en Kalton (1992:247) is 

die grootte van die steekproef ook afhanklik van die mate waarin die inligting wat 

ondersoek word, onderling van mekaar verskil. lndien al die elemente van 'n steekproef 

eenders is, is 'n steekproef van een voldoende (Adams & Schvaneveldt 1991: 183). 

Ewekansige gestratifiseerde steekproefnemingstegnieke is aangewend om inligting vanaf 

aandeelhouers en direkteure van klein maatskappye te versamel. Ten einde die 

betroubaarheid van die steekproefinligting te beoordeel wat met hierdie studie ingesamel 

is, word die steekproeffout bereken. Na gelang van die betroubaarheidspeil wat verlang 

word, word die hoogste en laagste persentasies (boonste en onderste grense) bereken, 

waarmee die respondente se antwoorde moontlik van die gemiddelde kan afwyk. lndien 

die onderste 6f die boonste grens wat die steekproefresultate moontlik kan aanneem nie 

'n voorafgestelde presisie (byvoorbeeld 10%) oorskry nie, word die steekproefgrootte as 

toereikend beskou (Arkin 1984:83-89). 

Dit is nie nodig om vir elke persentasie wat in hierdie studie genoem word, 'n moontlike 

steekproeffout te bepaal nie: "Despite the existence of statistical techniques for calculating 

the extent of sample errors, it is hardly practical to compute the sample error of every 

percentage calculated" (Buro vir Marknavorsing 1996:4). Gevolglik is besluit om die 

respondente se antwoorde in die onderstaande vrae, soos vervat in tabel 6.1 (a}, aan te 

wend om steekproeffoute te bereken en om daarvolgens die steekproefgrootte te 

beoordeel. 

Die volgende formule word aangewend om die steekproeffoute van proporsionele data te 

bereken (Arkin 1984:84; Buro vir Marknavorsing 1997:6): 

v' P (1 00- P) 
n 
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Sleutel: 

P = Persentasie van die respondente wat oor die eienskap van belang beskik 

(persentasie respondente watja op die vraag geantwoord het). 

n = Aantal waarnemings of steekproefgrootte (Die aantal respondente wat die vraag 

beantwoord het). 

By 'n betroubaarheidsinterval van 95% word die steekproeffout met 1,96 vermenigvuldig 

om die boonste en onderste grense aan te dui. 

label 6.1(a) 

Aandeelhouers en ditelfteure 

Steekproeffoutby •n 95% betroubaarheidsintervaf 

Vrae Gemiddelde % Steekproef- Onderste Boonste 

geselekteer Ja-antwoorde fout (%) grens (%) grens (%) 

Vraag C1 (a) 52,5% 1,42% 49,7% 55,3% 

Vraag C1(b) 57,6% 1,49% 54,6% 60,5% 

Vraag C4 56,6% 1,48% 53,6% 59,6% 

Vraag C6 41,4% 1,26% 38,9% 43,9% 

Volgens die bostaande tabel 6.1 (a) is dit duidelik dat die moontlike steekproeffoute nie 

beduidend genoeg is om die resultate van die studie noemenswaardig te be"invloed nie. 

Dit maak byvoorbeeld geen verskil aan die gevolgtrekking van die resultate van hierdie 

studie of 52,5% van die aandeelhouers/direkteure aanvoer dat die ouditeur bedrog moet 

opspoor ( soos in die geval van vraag C 1 (a)) en of hierdie persentasie daal na 49,7% of 

styg tot 55,3% nie, indian die moontlike steekproeffout in ag geneem word. 

Indian 'n moontlike afwyking (presisie) van nie meer as 3% van die steekproef gemiddeld 

aanvaarbaar is, bestaan daar geen wetenskaplike grande om die grootte van die 

steekproef, soos hierbo beskryf, uit te brei nie. 
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(b) Stratifisering 

Ten einde te verseker dat die steekproef verteenwoordigend van die populasie is, is die 

populasie gestratifiseer. Ongeveer 50% (8 204 vanuit 'n totaal van 15 989) van die 

populasie bestaan uit vervaardigers, besighede in die konstruksiebedryt verteenwoordig 

sowat 20% (3 676 vanuit 'n totaal van 15 989) en handelaars maak ongeveer 30% (4 109 

vanuit 'n totaal van 15 989) van die populasie uit. Die uiteindelike steekproef het bestaan 

uit 400 (50% van 800) vervaardigers, 160 (20% van 800) konstruksiemaatskappye en 240 

(30% van 800) handelaars. Die deelnemers is ewekansig geselekteer vanuit die 

bogenoemde strata. 

Tabel 6.1 (b) illustreer die populasie, stratifisering daarvan en steekproefgrootte van die 

verskillende aandeelhouers/direkteure soos volg: 

Tabel 6.1(b) 

KATEGORIE TOT ALE PERSENTASIE STEEKPROEF-

AANDEELHOUERI AANTAL VAN DIE TOTAAL GROOTTE 

DIREKTEUR 

Vervaardiging 8204 50% 400 

Konstruksie 3676 20% 160 

Handel 4109 30% 240 

Totaal 15 989 100% 800 

Gedurende Mei 1998 is 'n totaal van 800 vraelyste per pas aan die direkteure/ 

aandeelhouers gestuur wat binne die steekproef geval het. 

6.4.3 Vraelys aan finansiele instellings 

Die belangrikste rolspelers in die finansiele sektor word aan die hand van die gekwoteerde 

mark-kapitalisasiewaardes (market capitalisation values) ge·identifiseer. Tabel 6.2 toon die 
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mark-kapitalisasiewaardes (aantal uitgereikte aandele vermenigvuldig met aandeleprys), 

soos aangedui op die JSE share prices and actuaries indices (Financial Mail 1998:April 

3:97), waarvolgens die vier banke met die grootste mark-kapitalisasiewaardes onderskei 

word. 

Indian mark-kapitalisasiewaardes as 'n maatstaf gebruik word, word bogenoemde vier 

finansiele instellings tans as die invloedrykste banke beskou. AI vier hierdie finansiele in

stallings word gevolglik by die studie betrek. 'n Vyfde bank, naamlik Saambou Bank, word 

verder as 'n deelnemer ingesluit omdat hierdie studie in besonder met klein maatskappye 

gemoeid is wat in 'n groat mate ook deur kleiner finansiele instellings gediens word. Die 

perspektief van 'n minder beduidende finansiele installing behoort groat waarde in te hou. 

Tabel6.2 

FINANSIELE INSTELLING 

Stanbic 

Nedcor 

Eerste Nasionale Bank 

ABSA 

MARK-KAPITALISASIEWAARDE 

IN R-MILJOENE 

36 268,9 

34 300,1 

30 255,7 

28 594,2 

Verskillende uitvoerende hoofde van bogenoemde vyf finansiele instellings is persoonlik 

genader met die versoek om: 

0 'n Aantal vraelyste namens die finansiele installing in ontvangs te neem; 

0 die hoeveelheid vraelyste wat aan die finansiele installing gerig moet word 

volgens eie oordeel te bepaal; 

0 bogenoemde vraelyste in die geselekteerde finansiele installing te versprei; 

0 toe te sien dat bogenoemde vraelyste deur bevoegde personeellede voltooi 

word; en 

0 die potensiele respondents te motiveer om die voltooide vraelyste aan die 

navorser terug te besorg. 
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Gedurende Mei 1998 is 'n totaal van 70 vraelyste per hand by die uitvoerende hoofde van 

die finansieHe instellings afgelewer. 

6.4.3.1 Betroubaarheid van inligting 

(a) Steekproefgrootte 

By die keuse van die finansiele instellings wat by hierdie studie betrek word, is van 'n 

oordeelsteekproef gebruik gemaak. 'n Oordeelsteekproef is 'n nie-waarskynlik

heidsteekproef waarvan die elemente van die steekproef op 'n weloorwoe (voorbedagte) 

subjektiewe wyse gekies word om 'n steekproef te verkry wat verteenwoordigend van die 

populasie sal wees (Arens & Loebbecke 1997:406; Stoker 1983:9). Volgens Adams en 

Schvaneveldt (1991:180-181) is hierdie tipe steekproefneming nuttige en ekonomies en 

word dit wyd by navorsing in die sosiale wetenskappe aangetref. 

In die geval van 'n nie-waarskynlikheidsteekproef kan geen aanduiding van die 

steekproeffoutgrense gegee word nie. Volgens Stoker (1983:2) impliseer dit glad nie dat 

hierdie metode van steekproefneming nie tot goeie resultate kan lei nie. Volgens Ellis 

(1994:167) bestaan daar geoorloofde redes om oordeelsteekproefneming aan te wend, 

soos byvoorbeeld waar 'n spesifieke teikengroep ge·identifiseer word. Stoker (1983:2) 

beskou nie-waarskynlikheidsteekproefneming as 'n vinnige, gerieflike en goedkoop 

metode wat dikwels in die praktyk toegepas word. Juis daarom word daar dikwels by 

marknavorsingsopnames en in meningspeilings voorkeur aan hierdie metode van 

steekproefneming gegee. 

Die grootte van nie-waarskynlikheidsteekproewe kan nie vooraf statistiese bepaal word 

nie. Die navorser besluit op grand van navorsing op die grootte van die steekproef wat die 

universum sal verteenwoordig. Ellis (1994: 171) voer aan dat studies oor sosiale 

wetenskappe meestal op nie-waarskynlikheidsteekproewe gebaseer word en dat " ... such 

studies still provide valuable information, especially when considered in the context of 

other studies of the same topic". Daar word by die uitvoering van hierdie studie, soos in 

die geval van die De Jager-studie (1982: 229) en Gloeck-studie (1993: 177), doelbewus op 

die invloedrykste banke gekonsentreer word (verwys 6.4.3). Gevolglik word aanvaar dat 
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die resultate wat bereik is, verteenwoordigend van die sienings van finansiele instellings 

is. 

6.4.4 Vraelys aan die Suid-Afrikaanse lnkomstediens 

Pratt ( 1981: 119) het 'n persoonlike onderhoud met die kommissaris van binnelandse 

inkomste gevoer om die standpunt van die ontvanger van inkomste met betrekking tot 

klein maatskappy-oudits te bepaal. De Jager (1984:336) het homself bloat op die Pratt

studie verlaat om die sienings van die ontvanger van inkomste by sy empiriese studie te 

betrek. Ten einde 'n meer verteenwoordigende beskouing te kry, is besluit om die 

verwagtings, persepsies en menings van verskillende kantore van die ontvanger van 

inkomste tydens hierdie studie aan die hand van vraelyste vas te stel. 

Daar is tans ongeveer 40 kantore van die ontvanger van inkomste in Suid-Afrika. 

Ongeveer 40% van hierdie kantore word by die studie betrek. Uit 'n populasie van 40 

kantore is 16 kantore ewekansig geselekteer. Ten einde 'n meer verteenwoordigende 

steekproef te verseker is die populasie gestratifiseer. Die drie grootste kantore van die 

ontvanger van inkomste, in Kaapstad, Pretoria en Johannesburg is doelbewus ingesluit by 

die steekproef. Vervolgens is gepoog om ten minste een kantoor in elk van die nege 

provinsies te nader. lndien 'n provinsie, soos Gauteng, oor 'n groat aantal kantore van die 

ontvanger van inkomste beskik, is die getal kantore wat deel gevorm het van die studie 

dienooreenkomstig aangepas. 

Die ontvanger van inkomste van die geselekteerde kantore is persoonlik genader met die 

versoek om: 

0 'n Aantal vraelyste in ontvangs te neem wat in verhouding is tot die hoe

veelheid maatskappy-aanslae wat deur die betrokke kantoor behartig word; 

0 die bogenoemde vraelyste in die geselekteerde kantoor te versprei; 

0 toe te sien dat bogenoemde vraelyste deur bevoegde personeellede voltooi 

word; en 

0 die potensiele respondente te motiveer om die voltooide vraelyste aan die 

navorser terug te besorg. 
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Gedurende Mei 1998 is 'n totaal van 100 vraelyste per geregistreerde pos aan die 

ontvangers v~n inkomste van geselekteerde kantore gestuur. 

6.4.4.1 Betroubaarheid van inligting 

(a) Steekproefgrootte 

'n Mate van oordeel, net soos in afdeling 6.4.3.1 beskryf, is by die bepaling van die 

steekproefgrootte ten opsigte van die kantore van die ontvangers van inkomste toegepas, 

omdat die vernaamste kantore doelbewus by die studie betrek is. Daar moet verder in ag 

geneem word dat die kantore van die Suid-Afrikaanse lnkomstediens binne bepaalde 

vooropgestelde beleidsrigtings funksioneer. Die universum is ook beperk omdat daar 

ongeveer 40 kantore van die ontvangers van inkomste is. Ward (1992:263) voer aan dat 

oordeelsteekproefneming gepas is vir 'n universum van tot 200 elemente, waar 

kwalitatiewe eienskappe ondersoek word en motiveer die voordele van die metoda soos 

volg: " ... enables people to investigate problems outside traditional boundaries of 

enquiry ... and is important where direct measurement of characteristics and understanding 

of behaviours and attitudes is difficult". 

In die geval van die kantore van die ontvangers van inkomste wat 'n klein universum 

verteenwoordig en met inagneming van die wyse waarop die respondents gekies is, word 

aanvaar dat die inligting wat verskaf word, verteenwoordigend is van die oorgrote 

meerderheid van die kantore van die ontvangers van inkomste. 

6.5 Die uitleg van die vraelys aan die primere gebruikers 

6.5.1 Agtergrond en gepaardgaande dekbrief 

Die vraelys is persoonlik gerig aan twee groepe deelnemers van die studie naamlik, die 

ontvangers van inkomste van verskillende kantore en die uitvoerende hoofde van 

finansiele instellings, (verwys 6.4.3 en 6.4.4). Die dekbriewe wat hierdie vraelyste vergesel 

het, was gevolglik persoonlike skrywes. 
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Vraelyste aan die direkteure en/of aandeelhouers van klein maatskappye is deur 'n 

eenvormige dekbrief vergesel. Die dekbrief (sien Bylaag C) sit die volgende besonderhe

de uiteen: 

0 Die geadresseerde is 'n uitgesoekte gebruiker van 'n klein maatskappy se 

finansiele state wat by hierdie ondersoek betrek word. Hierdeur word 

gepoog om die potensiele respondent te motiveer om self die vraelys te 

voltooi; 

0 die dekbrief bied aan die geadresseerde die geleentheid om: 

0 'n definisie van 'n klein maatskappy te formuleer wat op die potensiele 

respondent se eie sienings gegrond word; 

0 die menings, verwagtings en persepsies oor 'n klein maatskappy

oudit te formuleer wat op die potensiele respondent se eie insigte 

gebaseer word; en 

0 'n hervormingstrategie te formuleer wat deur die potensiele respon

dent voorgestaan word. 

Die vraelys het nie meer as vyftien minute tot twintig minute van 'n respondent se tyd in 

beslag geneem om te voltooi nie, want bykans aile vrae kon beantwoord word deur 'n 

keuse tussen alternatiewe te maak en hierdie keuse in 'n toepaslike spasie af te merk. 

Weens koste-oorwegings is die vraelys en enige ander korrespondensie slegs in Engels 

opgestel. Engels word hoofsaaklik in die Suid-Afrikaanse besigheidsmilieu gebruik en 

geniet ook wye erkenning in die kringe. Gevolglik word hierdie besluit as regverdigbaar 

beskou. Daar is geen kritiek deur enige van die respondents oor hierdie aangeleentheid 

uitgespreek nie en dit wil dus voorkom of die aanwending van slegs 'n Engelse vraelys nie 

'n negatiewe uitwerking op die studie het nie. 

Daar is verder in die dekbrief onderneem om aile inligting wat deur die respondents 

verskaf word, vertroulik te hanteer . 
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6.5.2 Uiteensetting van die vraelys aan primere gebruikers 

Die vraelys (verwys na Bylaag A) kan in vyf afdelings verdeel word: 

0 'n Klein maatskappy word op 'n objektiewe wyse gedefinieer deur die 

antwoorde van die vrae in Afdeling A te ontleed. Hierdie vrae is gebaseer 

op die hipotese van 'n klein maatskappy wat in hoofstuk 3 daargestel word 

(verwys 3.6.3.2); 

0 Nege kenmerke van 'n klein maatskappy word in Afdeling B gelys. 

Daarvolgens kan 'n klein maatskappy op 'n meer subjektiewe wyse 

ge"identifiseer word; 

0 Vrae in Afdeling C word daarop gerig om die menings, verwagtinge en 

persepsies te beoordeel wat die primere gebruikers van klein maatskappye 

se finansiele state rondom die oudit van sodanige maatskappye koester; 

0 'n Algemeen aanvaarde oudithervormingstrategie vir klein maatskappye 

vanuit die gebruikers van sodanige maatskappye se finansiele state se 

perspektief word aan die hand van die vrae in Afdeling D bepaal; en 

0 Vrae in Afdeling E om inligting oor die profiel van die respondent in te win. 

6.5.3 Versending en ontvangs van vraelyste 

6.5.3.1 Vraelyste aan aandeelhouers en/of direkteure 

Daar is 800 vraelyste aan direkteure en/of aandeelhouers wat binne die steekproef geval 

het gedurende Mei 1998 gestuur. 'n Dekbrief (sien 6.5.1) en 'n geadresseerde koevert 

waarin die voltooide vraelys gepos moet word, is by elke vraelys ingesluit. Die keerdatum 

is as 26 Junie 1998 gestel en deelnemers is versoek om die voltooide vraelyste voor die 

betrokke datum aan die navorser te stuur. 
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Twee weke later is 'n skrywe ter herinnering (verwys na Bylaag E) aan die deelnemers 

gestuur waarin: 

0 Aile deelnemers weer eens versoek word om die vraelys te voltooi wat aan 

hulle gestuur is; 

0 besonderhede van die navorser verstrek word om die navorser in staat te 

stel om 'n ander vraelys aan die respondent te stuur indien dit verlang word; 

0 deelnemers te bedank vir hulle bydrae tot die studie; en 

0 deelnemers in kennis te stel om hierdie versoek te ignoreer indien hulle 

alreeds by die ontvangs van hierdie skrywe 'n voltooide vraelys aan die 

navorser gestuur het. 

'n Afsnydingsdatum van 16 Julie 1998 is gestel wat 'n deelnemer sowat 21 dae na die 

keerdatum gee om te verseker dat 'n voltooide vraelys die navorser bereik. 'n Totaal van 

159 vraelyste, wat onvoltooide en onvolledige vraelyste insluit, is ontvang. In totaal is 59 

vraelyste onbeantwoord of onvolledig aan die navorser gestuur. Tabel6.3 toon die aantal 

vraelyste wat nie na behore voltooi is nie en die redes daarvoor. 

Tabel6.3 

46 

5 

1 

6 

1 

59 

Adres onbekend of posbus gesluit 

Die maatskappye se bedrywighede is gestaak 

Die maatskappy is 'n publieke maatskappy 

Die maatskappye se bedrywighede is so omvangryk dat dit 

nie as klein beskou word nie 

Die maatskappy se finansiele aspekte word in die 

Verenigde Koninkryk hanteer 

Totaal 

Die finale aantal bruikbare vraelyste het 100 uitgemaak wat 13,5% van die totale aantal 

vraelyste uitgestuur, behels. Die reponskoers oorskry die aanvanklike verwagte koers van 
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tussen 7% tot 1 0% (verwys 6.4.2) en gevolglik word dit as aanvaarbaar beskou. 

6.5.3.2 Vraelyste aan finansiele instellings 

Gedurende Mei 1998 is 70 vraelyste by die uitvoerende hoofde van finansiele instellings 

afgelewer. 50 vraelyste is terug ontvang wat tot 'n responskoers van 71,4% gelei het. Dit 

word as aanvaarbaar beskou. 

6.5.3.3 Vraelyste aan die ontvanger van inkomste 

Daar is 1 00 vraelyste per geregistreerde pas aan die kantore van die ontvanger van 

inkomste in Mei 1998 gestuur. Die ontvanger van inkomste in Bloemfontein het sy 3 

vraelyste onvoltooid teruggestuur, omdat die vraelyste volgens die streeksbestuur

der van die kantoor nie vanuit 'n belastingperspektief opgestel is nie (daar is later 

opvolggesprekke met die streeksbestuurder gevoer, verwys na 6.9.2). Dit het die aantal 

bruikbare vraelyste tot 97 verminder. Daar is 75 vraelyste terug ontvang wat 'n 

responskoers van 77% verteenwoordig en wat vir doeleindes van hierdie studie as bo 

verwagting beskou word. 

6.6 Afdeling A: Voorgestelde definisie van 'n klein maatskappy 

6.6.1 Agtergrondinligting oor afdeling A 

Afdeling A word gebaseer op die literatuurstudie wat in hoofstuk 3 uitgevoer word, 

waarvolgens objektiewe internasionale kriteria in 'n Suid-Afrikaanse konteks gestel word 

ten einde 'n klein maatskappy te identifiseer (verwys 3.6.3.2). 

Volgens die literatuurstudie bestaan daar 'n wereldwye tendens om klein maatskappye 

ingevolge wetgewing van groat maatskappye te onderskei (verwys 3.6). Die mees 

algemene aanwysers wat aangewend word om sodanige onderskeid te tref, is beperkings 

wat op 'n klein maatskappy se omset, totale bates en aantal werknemers geplaas word. 'n 
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Mate van buigsaamheid word verseker deurdat slegs twee van die drie aanwysers vereis 

word. 

Die hipotese wat in hoofstuk 3 gestel word, kan soos volg geformuleer word: 'n 

Maatskappy word as 'n klein maatskappy in Suid-Afrika beskou indien dit 'n private 

maatskappy is wat aan twee van die volgende drie kriteria voldoen: 

0 Jaarlikse omset minder as R12 miljoen; 

0 totale bates minder as R6 miljoen; en 

0 gemiddelde aantal werknemers (insluitend bestuur) nie meer as 50 

gedurende die jaar nie. 

Die bogenoemde hipotese is in afdeling A getoets. Die vraag lui soos volg: 

lngevolge hierdie studie word 'n klein maatskappy objektief gedefinieer, indien twee van die volgende drie 

aanwysers geld. Definieer u aanwysers van 'n klein maatskappy: 

Omset beperk tot R12 000 000 

Totale bates beperk tot R6 000 000 

Aantal werknemers beperk tot 50 

(inges/uit bestuur) 

ja 

0 

ja 

0 

ja 

0 

nee 

0, eerderR 

nee 

0, eerderR 

nee 

0, eerder 

Lys ander aanwysers wat u as bruikbare parameters beskou om 'n klein maatskappy te 
~enfifiseer __________________________________________________________ ___ 

Stem u daarmee saam dat die nakoming van slegs twee van die drie bogenoemde aanwysers (omset, bates 

en werknemers) vereis word om 'n klein maatskappy te idenfifiseer? ja nee 

0 0 
mdrennee,gee~des. ____________________________________________________ _ 

6.6.2 Ontleding van antwoorde op vrae in afdeling A 
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6.6.2.1 Omset 

'n Totaal van 218 respondents dui aan of die hipotese met betrekking tot 'n klein maat

skappy se omset aanvaar word, aldan nie. Die beperking van R12 000 000 wat op die 

waarde van die jaarlikse omset van 'n klein maatskappy volgens die hipotese gestel word, 

word deur 49,5% van die respondents aanvaar, terwyl 50,5% dit afkeur. Uit die 

onderstaande tabel (verwys tabel6.4) blyk dit duidelik dat die meerderheid aandeelhouers 

en/of direkteure die hipotese ondersteun aangesien 51 respondents (53,6% van aile 

aandeelhouers en/of direkteure) hulle eenstemmigheid aandui. Die grootste weerstand 

word by die bankiers aangetref, waar slegs 22 respondents (44,9% van aile bankiers) die 

hipotese aanvaar. 

Tabel6.4 

Aanvaar die hipotese Verwerp die hipotese 

Verwagting Persentasie Get a I Persentasie 

Aandeelhouers 53,7% 44 46,3% 

/direkteure 

Banke 22 44,9% 27 55,1% 

Ontvanger van 35 47,3% 39 52,7% 

inkomste 

Totaal 108 110 

Persentasie 49,5% 50,5% 

6.6.2.2 Totale bates 

Slegs 212 respondents reageer op die hipotese ten opsigte van die totale bates van 'n 

klein maatskappy. Die beperking van R6 000 000 wat ingevolge die hipotese op die 

waarde van totale bates van klein maatskappye geplaas word, word deur 51,4% van die 

respondents ondersteun, terwyl dit by 48,6% van die respondents nie die geval was nie 

(verwys tabel6.5). Dieselfde tendens as in die geval van die beperking wat ingevolge die 

hipotese op omset geplaas word, verskyn oak in die geval van die beperking op totale 
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bates. Die grootste weerstand word deur die bankiers aangedui, omdat 31 bankiers die 

aspek van die hipotese verwerp. Die 31 bankiers verteenwoordig 63,3% van al die 

respondente wat by bankinstellings werksaam is. 

Tabel6.5 

Verwagting Persentasie Getal Persentasie 

Aandeelhouers/ 57,6% 42,4% 

direkteure 

Banke 36,7% 63,3% 

Ontvanger van 38 53,5% 33 46,5% 

inkomste 

Totaal 109 103 

Persentasie 51,4% 48,6% 

Die afleiding kan gevolglik gemaak word dat sowat die helfte van die respondente die 

mening huldig dat 'n klein maatskappy se omset tot R12 000 000 beperk moet word en 

dat sodanige maatskappy se bates gewoonlik minder as R6 000 000 beloop. 

6.6.2.3 Werknemers 

Die beperking van die aantal werknemers wat op 50 gestel word, word deur 'n twee-derde 

meerderheid aanvaar (67, 1 %), terwyl 'n derde van die respondente (32,9%) 'n ander 

waarde as aanwyser voorstaan. In totaal reageer 219 respondente op hierdie gedeelte 

van vraag 1 (verwys tabel 6.6). 'n Totaal van 63 direkteure en/of aandeelhouers aanvaar 

'n beperking van 50 werknemers wat 64,9% van aile direkteure verteenwoordig. 'n 

Vergelykbare persentasie kom by die bankiers voor waar 33 respondente die hipotese 

aanvaar wat 66,0% van die kategorie van respondente verteenwoordig. Die beperking van 

50 op die getal werknemers van 'n klein maatskappy geniet egter wye ondersteuning by 

die ontvanger van inkomste, omdat 70,8% van die respondente die hipotese aanvaar. 
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Tabel6.6 

Aanvaar die hipotese Verwerp die hipotese 

Verwagting Getal Persentasie Getal Persentasie 

Aandeelhouers 63 64,9% 34 35,1% 

/direkteure 

Banke 66,0% 34,0% 

Ontvanger van 70,8% 29,2% 

inkomste 

Totaal 

Persentasie 67,1% 329% ' ·•. 

6.6.2.4 Ander waardes 

Vraag 1 maak daarvoor voorsiening dat respondente ander waardes aan die aanwysers in 

die hipotese kan toewys, indien die respondente van die gegewe waardes volgens die 

hipotese verskil. Tabel6.7 lig die waardes toe wat deur respondente voorgestaan word: 
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Tabel6.7 

Omset Frekwensie Bates Frekwensie Werkne- Frekwensie 

mers 

100 000 1,0% 80000 1,1% 10 43% 
' 

150 000 1,0% 500 000 11,1% 12 1,4% 

200 000 1,0% 700 000 1,1% 15 11,4% 

250 000 1,0% 1 000 000 23,3% 18 1,4% 

500 000 1 500 000 20 

1 000 000 2 000 000 25 

1 200 000 1,0% 2 300 000 11% 30 28,6% 

2 000 000 7,8% 3 000 000 18,9% 32 1,4% 

3 000 000 2,9% 3 500 000 2,2% 40 1,4% 

4 000 000 2,0% 4 000 000 113% 
' 

70 2,9% 

5 000 000 25,5% 5 000 000 3,3% 80 1,4% 

6 000 000 19,6% 7 000 000 1,1% 90 1,4% 

7 000 000 1,0% 10 000 000 22% , 100 8,6% 

7 500 000 2,0% 15 000 000 150 1 

8 000 000 8,8% 20 000 000 200 2,9% 

10 000 000 2,9% 25 000 000 2,2% 200+ 2,9% 

15 000 000 3,9% 

20 000 000 77% ) · .. 

24 000 000 2,0% 

30 000 000 1,0% 

50 000 000 2,0% 

50 000 000+ 1,0% 
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(a) Ander waardes vir omset 

Uit die bostaande tabel (tabel 6. 7) is dit duidelik dat die meeste van die respondente 

(25,5%) 'n waarde van R5 000 000 as 'n geskikte aanwyser van 'n klein maatskappy se 

omset beskou, wat nie die hipotese aanvaar nie. Dit verteenwoordig 12,9% (25,5% van 

50,5%) van aile respondente. R6 000 000 word deur 9,9% (19,6% van 50,5%) van aile 

respondente ondersteun. Hieruit kan afgelei word dat die meeste van die respondente wat 

die hipotese afkeur, naamlik 45,1% (25,5% en 19,6% wat 22,8% van aile respondente 

uitmaak) die mening huldig dat die waarde tussen R5 000 000 en R6 000 000 aan 'n klein 

maatskappy se omset toegewys moet word om sodanige maatskappy te identifiseer. Dit 

blyk dus dat byna die helfte van die respondente wat die hipotese afkeur, 'n waarde 

gelykstaande aan ongeveer die helfte van die waarde volgens die hipotese voorstel. 

Die sam van die respondente wat die hipotese verwerp, wat 'n omsetsyfer van minder as 

R12 000 000 volgens tabel 6.7 voorstel, beloop 82,3% (41,5% van aile respondente). 

Slegs 9,0% (100% minus 49,5% [die respondente wat die hipotese aanvaar] minus 41,5% 

[die respondente wat die hipotese verwerp maar 'n waarde kleiner as R12 000 000 

aanvaar]) van aile respondente stel 'n hoar waarde as R12 000 000 voor. Hiervolgens 

huldig 91,0% (100% minus 9,0%) van aile respondente die mening dat 'n beperking van 

R12 000 000 of minder op 'n klein maatskappy se omset geplaas moet word. Dit blyk dus 

dat die waarde vir 'n klein maatskappy se omset eerder laer gestel moet word om as 'n 

geskikte aanwyser van sodanige maatskappy te dien. 

(b) Ander waardes vir totale bates 

lngevolge hierdie studie is die neiging by die respondente wat die hipotese verwerp, om 'n 

laer waarde vir die totale bates van 'n klein maatskappy te stel waarvolgens sodanige 

maatskappye ge"identifiseer kan word. Hierdie tendens korreleer goed met die laer 

omsetwaardes vir 'n klein maatskappy wat deur dieselfde respondente voorgestaan word. 

By 23,3% (11,3% van aile respondente, of 23,3% van 48,6%) van die respondente wat die 

hipotese verwerp, word die waarde ten opsigte van vaste bates op R1 000 000 gestel, 

terwyl 16,7% (wat 8,1% van aile respondente verteenwoordig, of 16,7% van 48,6%) van 
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die respondents R2 000 000 as gewens beskou en 18,9% (9,2% van aile respondents, of 

18,9% van 48,6%) van die respondents R3 000 000 as 'n geskikte aanwyser van die 

totale bates van 'n klein maatskappy beskou (verwys tabel 6. 7). Totale bates minder as 

R4 000 000 word deur 11,1% (5,4% van aile respondents, of 11,1% van 48,6%) van die 

respondents voorgestel. Vol gens tabel 6. 7 is dit duidelik dat ongeveer 'n drie-kwart 

(74,4%) van die respondents (wat ongeveer 36,1% van aile respondents uitmaak) 'n 

waarde tussen R1 000 000 en R4 000 000 beskou as 'n geskikte aanwyser ten opsigte 

van die totale bates van 'n klein maatskappy. Indian die interval tussen R1 000 000 en RS 

000 000 strek, word dit deur 37,7% van aile respondents (77,7% van 48,6%) ondersteun. 

Slags 8,8% (4,3% van aile respondents, of 8,8% van 48,6%) van die respondents wat die 

hipotese met betrekking tot totale bates verwerp, stel 'n hoar waarde as R6 000 000 voor. 

Gevolglik blyk dit, soos in die geval met die omset, dat die waarde wat aan totale bates 

toegewys word om 'n klein maatskappy te identifiseer, moontlik laer as R6 000 000 meet 

wees. 

(c) Ander waardes vir aantal werknemers 

Alhoewel meer as twee-derdes van die respondents 'n beperking van 50 werknemers as 

gewens beskou, blyk dit uit tabel 6. 7 dat 30 werknemers deur die meerderheid van die 

oorblywende derde van die respondents, naamlik 28,6% (wat 9,4% van aile respondents 

verteenwoordig, of 28,6% van 32,9%) as 'n geskikte aanwyser beskou word. 

6.6.2.5 Ander aanwysers 

Bykomende aanwysers word deur 21 (9,3%) respondents geopper. Die persentasie is nie 

beduidend nie en gevolglik kan die afleiding gemaak word dat die aanwysers wat volgens 

die hipotese gestel word, naamlik omset, totale bates en aantal werknemers, oorwegende 

steun geniet. Die mees algemene aanwysers wat verder deur die respondents 

voorgestaan word, vereis dat 'n klein maatskappy oak deur sy eienaars bestuur word, dat 

'n beperking op sodanige maatskappy se verpligtinge van buite-finansierders geplaas 

word en dat die waardes van die aanwysers na gelang van die tipe bedrywighede van 'n 
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klein maatskappy verskil. 

Die ander aanwysers wat deur die verskillende respondente as geskikte parameters van 

'n klein maatskappy beskou word, bestaan uit die volgende: 

(a) Aandeelhouers/direkteure uit die konstruksiebedryf 

0 Areas waarin bedrywighede van 'n klein maatskappy plaasvind, behoort beperk te 

word; en 

0 'n beperking wat op 'n klein maatskappy se verpligtinge aan buite-finansierders 

geplaas word. 

(b) Aandeelhouers/direkteure uit die vervaardigingsbedryf 

0 Aantal klante/kliente en produkte wat vervaardig word; en 

0 die klein maatskappy moet deur eienaars bestuur word. 

(c) Aandeelhouers/direkteure uit die handel: 

0 Die klein maatskappy moet deur eienaars bestuur word (Hierdie vereiste word deur 

twee afsonderlike respondente geopper); 

0 die omvang van die direkteursvergoeding; en 

0 'n beperking wat op 'n klein maatskappy se verpligtinge aan buite-finansierders 

geplaas word. 

(d) Banke 

0 'n Be perking wat op 'n klein maatskappy se verpligtinge aan buite-finansierders 

geplaas word. (Hierdie vereiste word deur drie afsonderlike respondente aangevoer 

terwyl een van die respondente 'n waarde van R300 000 voorstel); 

0 die aanwysers kan gebruik word, maar verskillende waardes moet na gelang van 

die tipe besigheid daaraan geheg word. (Hierdie vereiste is deur twee afsonderlike 

respondente voorgestel); en 

0 die klein maatskappy moet deur eienaars bestuur word. 
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(v) Ontvanger van inkomste: 

0 Die aanwysers kan gebruik word, maar verskillende waardes moet na gelang van 

die tipe besigheid daaraan geheg word. (Hierdie vereiste is deur vier afsonderlike 

respondents voorgestel); 

0 'n beperking wat op die aantal aandeelhouers en direkteure van 'n klein 

maatskappy geplaas word; 

0 die klein maatskappy moet deur eienaars bestuur word; en 

0 'n beperking wat op 'n klein maatskappy se verpligtinge aan buite-finansierders 

geplaas word. 

6.6.2.6 Twee van die drie aanwysers dien as 'n maatstaf 

Volgens 77,4% van die respondents moet 'n mate van buigsaamheid gehandhaaf word en 

word slegs die nakoming van twee van die drie aanwysers vereis om 'n maatskappy as 

klein te identifiseer. Hierdie siening word deur 22,6% van die respondents weerle, wat die 

volgende redes daarvoor aanvoer: 

(a) Aandeelhouers/direkteure uit die konstruksiebedryf 

0 AI drie die aanwysers behoort te geld. (Hierdie vereiste is deur drie afsonderlike 

respondents voorgestel.) 

(b) Aandeelhouers/direkteure uit die vervaardigingsbedryf 

0 AI drie die aanwysers behoort te geld. (Hierdie vereiste is deur vyf afsonderlike 

respondents voorgestel.) 

(c) Aandeelhouers/direkteure uit die handel 

0 AI drie die aanwysers behoort te geld. (Hierdie vereiste is deur vier afsonderlike 

respondents voorgestel.) 

0 insluiting van die vereiste ten opsigte van die eienaar(s) wat ook die klein maat-
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skappy bestuur; en 

0 dit hang nou saam met die tipe besigheid wat bedryf word. 

(d) Banke 

0 Slegs omset behoort as 'n aanwyser te geld, omdat bates en werknemers nie direk 

in verhouding tot die omvang van'n maatskappy se bedrywighede staan nie; 

(e) Ontvanger van inkomste 

0 AI drie die aanwysers behoort te geld. (Hierdie vereiste word deur vier afsonderlike 

respondente voorgestel.) 

6.6.3 Opsomming van die belangrikste gevolgtrekkings oor afdeling A 

Uit die bostaande bespreking is dit duidelik dat daar nie eenstemmigheid bestaan oor die 

objektiewe wyse waarop 'n klein maatskappy onderskei moet word nie. Die aanwending 

van aanwysers waarvolgens 'n beperking op omset, totale bates en aantal werknemers 

geplaas word, geniet egter wye ondersteuning. Die waardes wat aan sekere aanwysers 

toevertrou moet word om 'n klein maatskappy van sy groot eweknie te onderskei, bly 

egter problematies. Die beperking van 50 werknemers wat vir 'n klein maatskappy gestel 

word, word oorwegend ondersteun. Die waardes van R12 000 000 en R6 000 000 wat 

onderskeidelik volgens die hipotese aan omset en totale bates toegewys word, word deur 

slegs sowat die helfte van die respondente aanvaar. Die waardes van die twee aanwysers 

wat deur die ander helfte van die respondente voorgestel word, is so uiteenlopend van 

aard dat homogene waardes nie bepaalbaar is nie. 

6.7 Afdeling 8: Eienskappe van 'n klein maatskappy 

6. 7.1 Agtergrondinligting 

Dit is kenmerkend van 'n klein maatskappy dat die aandeelhouers en direkteure van soda-
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nige maatskappy gewoonlik dieselfde partye is of dat hulle nou aan mekaar verwant is. 

Hierdie kenmerk is tydens die Pratt- en De Jager-studies aangewend om 'n klein 

maatskappy te identifiseer. Cameron ( 1991 :64) ondersteun hierdie siening soos volg: 

" ... there is one major feature which allows small business to be distinguished from other 

businesses, and forms the core of most small-business definitions - the fact that they are 

managed by people who own them". Hierdie definisie is egter nie sonder leemtes nie aan

gesien gevalle in die praktyk kan voorkom waar hierdie definisie nie eng toegepas kan 

word nie. lndien twee aandeelhouers byvoorbeeld 'n maatskappy stig waar die een 

aandeelhouer aile kapitaal verskaf en die ander aandeelhouer die klein onderneming 

bestuur, word s6 'n maatskappy nie hoofsaaklik deur al sy aandeelhouers bestuur nie. 'n 

Mate van subjektiwiteit bly gevolglik teenwoordig wanneer 'n klein maatskappy 

ge·identifiseer word volgens die ooreenkoms tussen sodanige maatskappy se 

aandeelhouers en direkteure. 

In hoofstuk 3 word aangetoon dat 'n klein maatskappy oor verskeie eiesoortige kenmerke 

beskik wat 'n direkte invloed op die ouditeur se ouditbenadering uitoefen (verwys 3.2 en 

3.3). In afdeling B word die mees prominente kenmerke van 'n klein maatskappy gelys en 

daar word van die respondent verwag om hierdie kenmerke in 'n rangorde te plaas. Die 

syfer 1 dui op die mees tiperende kenmerk van 'n klein maatskappy en die syfer 9 dui op 

die eienskap wat as die minste eiesoortig aan 'n klein maatskappy bestempel kan word. 

Die doelwit van hierdie vraag is om 'n klein maatskappy volgens meer subjektiewe kriteria 

te omskryf. 

Die vraag word soos volg gestel: 

Dui asseblief aan welke een van die onderstaande kenmerke as die mees tiperende aanwyser van 'n klein 

maatskappy beskou kan word, deur 'n "1" in die teenoorstaande spasie te p/aas. Vind daama die aanwyser 

wat as die tweede meeste tiperende aanwyser van 'n klein maatskappy beskou kan word en p/aas 'n "2" in 

die teenoorstaande spasie. Gaan op hierdie wyse voort, totdat u a/ nege kenmerke in 'n rangorde geplaas 

het. Hou asseblief hierdie eienskappe in gedagte wanneer u afdelings C en D van die vrae/ys vo/tooi. 

D Eienaarskap berus by 'n beperkte aantal persone. 

D Die potensiaa/ is groot vir bestuur om interne beheer te omseil. 

D Bestuur en werknemers beskik oor beperkte rekeningkundige kennis. 
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D Weens die klein aantal werknemers, beskik die interne beheerstelsel oor 'n beperkte skeiding van 

pligte. 

D Stelsels van rekordhouding is informeel en dokumentasie van transaksies onvoldoende. 

D Daar is 'n onaktiewe of ondoeltreffende besluitnemings/iggaam (Bv. direksie). 

D Die aktiwiteitelprodukte van 'n klein maatskappy is beperk. 

D Die ouditeur handhaaf 'n noue, meer informele verbintenis met 'n klein maatskappy-klient, omdat 

hy ook ander verwante dienste soos rekeningkundige en sekretariele dienste verskaf. 

D Die bestuurders en eienaars van 'n klein maatskappy is gewoonlik diese/fde persone. 

Die bogenoemde vraag dien ook as agtergrond by die voltooiing van die oorblywende 

gedeelte van die vraelys. Daar is van 'n respondent verwag om die ander afdelings van 

die vraelys in te vul met inagneming van die eienskappe in afdeling 8 waaroor 'n klein 

maatskappy beskik. Sodoende word 'n mate van eenvormigheid by die beantwoording 

van die vraelys verseker. Die respondente beantwoord afdelings C en D van die vraelys 

volgens 'n klein maatskappy waarby die nege kenmerke aanwesig is, ongeag dat 'n 

respondent se definisie van 'n klein maatskappy moontlik verskil het van die hipotese wat 

in afdeling A gestel word. 

6. 7.2 Ontleding van antwoorde 

Die vraag word deur 192 respondente behoorlik beantwoord. Met behulp van die rekenaar 

is die gemiddelde aantal kere bereken wat 'n spesifieke plek in die rangorde deur 'n 

bepaalde eienskap ingeneem word. Daarvolgens word die eienskap bepaal wat deur die 

respondente as die kenmerkendste van 'n klein maatskappy beskou word. Die eienskappe 

word voorts op dieselfde wyse in 'n rangorde geplaas van tweede kenmerkendste 

eienskap tot die karaktertrek van 'n klein maatskappy wat deur die respondente as die 

minste kenmerkend van 'n klein maatskappy beskou word. In tabel 6.8 word die 

eienskappe van 'n klein maatskappy deur die aanwending van die berekende 

gemiddeldes in die volgorde van mees tiperende eienskap (nommer 1) gelys tot by die 

eienskap wat as die minste tiperend (nommer 9) van 'n klein maatskappy beskou word. 
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Tabel6.8 

Kenmerkende eienskappe van 'n klein maatskappy Rang

orde 

Die bestuurders en eienaars van 'n klein maatskappy is gewoonlik dieselfde 1 

person e. 

Eienaarskap berus by 'n beperkte aantal persona. 2 

Die potensiaal is groot vir bestuur om interne beheer te omseil. 3 

Weens die klein aantal werknemers, beskik die interne beheerstelsel oor 'n 4 

beperkte skeiding van pligte. 

Die ouditeur handhaaf 'n noue, meer informele verbintenis met 'n klein maat- 5 

skappy-klient, omdat hy ook ander verwante dienste soos rekeningkundige en 

sekretariele dienste verskat 

Stelsels van rekordhouding is informeel en dokumentasie van transaksies 6 

onvoldoende. 

Bestuur en werknemers beskik oor beperkte rekeningkundige kennis. 7 

Daar is 'n onaktiewe of ondoeltreffende besluitnemingsliggaam (Bv. direksie). 8 

Die aktiwiteite/produkte van 'n klein maatskappy is beperk. 9 

6.7.3 Opsomming van die belangrikste gevolgtrekkings 

Volgens die respondents is die mees kenmerkendste eienskap van 'n klein maatskappy 

dat daar geen onderskeid by sodanige maatskappye tussen die aandeelhouers en 

direkteure bestaan nie. Hierdie kenmerk van 'n klein maatskappy is ook deur beide die 

Pratt- en die De Jager-studies as s6 prominent beskou dat dit as maatstaf in beide studies 

aangewend is om 'n klein maatskappy te identifiseer. Dit is verder opmerklik dat vyf 

respondents die betrokke kenmerk as 'n ander aanwyser voorgehou het wat moet geld 

om 'n klein maatskappy te onderskei (verwys 6.6.2(e)). Die eienskap wat volgens die res-
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pendente as die tweede mees kenmerkende gei"dentifiseer word, hou verband met die 

aantal aandeelhouers van 'n klein maatskappy. Dit is insiggewend dat die eienskappe wat 

volgens die respondents die eerste en tweede plek inneem, beide met die aandeelhouers 

van 'n klein maatskappy gemoeid is. Die maatskappy as ondernemingsvorm is 

veronderstel om onafhanklik van sy aandeelhouers te funksioneer, terwyl aspekte omtrent 

die aandeelhouding van 'n klein maatskappy volgens die respondents so belangrik is dat 

sodanige maatskappye daarvolgens ge"identifiseer kan word. Die eiesoortigheid van klein 

maatskappye word gevolglik opnuut beklemtoon. 

Dit is verder opmerklik dat die eienskappe wat die derde en vierde posisies ingeneem het 

volgens die respondents verband hou met 'n klein maatskappy se interne beheerleemtes. 

Dit beklemtoon die invloed wat 'n ontoereikende interne beheerstelsel op 'n klein 

maatskappy-oudit uitoefen. 

Die eienskappe wat vervolgens vyfde, sesde en sewende plekke beklee, is almal met die 

rekeningkundige stelsel van 'n klein maatskappy gemoeid. Daar word erken dat die 

ouditeur gewoonlik rekeningkundige dienste aan sodanige maatskappye verskaf omdat 'n 

klein maatskappy se eie rekeningkundige stelsel ondoeltreffend kan wees en die bestuur 

en personeel ook nie altyd oor genoegsame kennis in die verband beskik nie. Die 

eienskap wat as die minste tiperend van 'n klein maatskappy beskou word is die feit dat 

die produkte of aktiwiteite van 'n klein maatskappy beperk is. Die afleiding kan gemaak 

word dat 'n klein maatskappy oor 'n verskeidenheid produkte en aktiwiteite kan beskik, 

maar dat die omvang daarvan beperk is. 

6.8 Afdeling C: Die verwagtinge van die gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state 

6.8.1 Algemeen 

In hoofstuk 5 van die literatuurstudie word die ouditverwagtinge van die gebruikers van 

klein maatskappye se finansiele state bestudeer. Tydens die gedeelte van die 

literatuurstudie word aangedui dat die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state se sienings en verwagtinge oor die verantwoordelikhede en pligte van die ouditfunk-
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sie nie altyd in ooreenstemming is met die ouditeur se professionele optredes nie. 

Afdeling C van die vraelys aan die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state word spesifiek daarop gerig om die verwagtingsgaping ten opsigte van 'n 

klein maatskappy-oudit empiries te bepaal. 

Afdeling C bestaan uit 14 afsonderlike vrae wat almal, uitgesluit vrae 11 en 13, geslote 

vrae is. By die beantwoording van die vrae verkry die respondent meestal die keuse 

tussen drie opsies: 

0 Ja - die respondent bevestig dat die aspek wat bevraagteken word, wei so 

is; 

0 nee - die respondent ontken die aspek wat bevraagteken word; en 

0 onseker - die respondent toon sy onsekerheid omtrent die aspek wat 

bevraagteken word. 

6.8.2 Struktuur van die antwoorde op vrae 

Die vrae in afdeling C is op hoofstuk 5 van die literatuurstudie gebaseer. Ten einde 

duidelikheid omtrent die kruis-korrelasies tussen die vrae te verkry, stem die bespreking 

van die vrae in afdeling C ooreen met die indeling wat in hoofstuk 5 aangewend word om 

die ouditverwagtinge van gebruikers van klein maatskappye se finansiele .state te 

ondersoek. 'n Verdere onderskeid word getref deur die vrae saam te groepeer wat gestel 

word om die deelnemer se kennisvlak met betrekking tot die ouditeur en die audit van 'n 

klein maatskappy te beoordeel. Die bespreking van die vrae in afdeling C word aangebied 

volgens: 

0 Vrae wat verband hou met die onrealistiese ouditverwagtinge wat gebruikers 

van finansiele state koester; 

0 vrae met betrekking tot die bestaan van onvoldoende statutere vereistes en 

ouditstandaarde; 

0 vrae waarvolgens die ouditeur se onbehoorlike uitvoering van sy pligte 

beoordeel word; en 

0 vrae wat daarop gerig is om die kennisvlak van die deelnemers oar die werk-
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saamhede van die ouditeur en die audit van klein maatskappye te bepaal. 

6.8.3 Vrae wat verband hou met die onrealistiese ouditverwagtinge wat gebruikers 

van finansiele state koester 

6.8.3.1 Antwoorde op vraag 1 

(a) Die opsporing van bedrog 

Is u van mening dat die ouditeur 'n verantwoordelikheid het om: 

(a) Aile bedrog op te spoor 

(b) Aktief vir bedrog te soek 

ja nee onseker 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tydens die literatuurstudie (verwys 5.3.1.1 en 5.4.2.1) word aangetoon dat die gebruikers 

van finansiele state wereldwyd buitengewoon hoe verwagtinge koester ten opsigte van die 

ouditeur se pligte om bedrog en foute op te spoor en dat dit as een van die faktore beskou 

word wat die meeste tot die verwagtingsgaping bydra. Volgens die Gloeck-studie is die 

teendeel bewys want die Suid-Afrikaanse gebruikers se verwagtinge oor bedrog en foute 

het buitengewoon realisties voorgekom. Die deelnemers aan die Gloeck-studie was egter 

hoofsaaklik geoktrooieerde rekenmeesters wie se sienings noodwendig deur hulle 

teoretiese agtergrond be"invloed word. 

Daar word egter voorsien dat die verwagtinge van gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state meer met die internasionale beskouings sal ooreenstem, omdat hierdie 

gebruikers se agtergrondkennis oor die ouditprofessie maar redelik beperk is. Vraag 1 van 

afdeling C word ingesluit om te bepaal in welke mate die bogenoemde veronderstelling 

met die werklikheid ooreenstem. 

Vraag 1 (a) en (b) is deur 224 respondents beantwoord. Meer as die helfte (51,3%) van 

die respondents koester hoe verwagtings en is van mening dat dit wei die plig van die 

ouditeur is om aile bedrog op te spoor, terwyl 45,1% van die respondents glo dat die 

teendeel waar is. By 3,6% van die respondents word hulle onsekerheid in die verband 
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aangedui (verwys tabel6.9). Soos verwag, koester meer as 50% van die respondente hoe 

verwagtinge ten opsigte van die opsporing van bedrog. Dit is moontlik toeskryfbaar aan 

die respondente se beperkte kennis oor die ouditeur se verantwoordelikhede ten opsigte 

van die opsporing van bedrog. Volgens tabel 6.9 word die grootste verwagting oor die 

opsporing van bedrog deur die ontvanger van inkomste gekoester omdat 56,0% van die 

kategorie respondente aandui dat dit wei die verantwoordelikheid van die ouditeur is, 

terwyl slegs 42% van die respondente wat by bankinstellings werksaam is die siening 

handhaaf. By die aandeelhouers en/of direkteure is die verwagting ook redelik hoog want 

meer as die helfte (52,5%) van die respondente glo dat die ouditeur verantwoordelik is vir 

die opsporing van bedrog. lndien die argument aangevoer word dat die verwagtinge van 

respondente afneem indien hulle kennis oor die ouditprofessie toeneem, blyk bankiers se 

kennis oor die verantwoordelikhede van ouditeure om bedrog op te spoor op 'n redelike 

peil te wees. 

Tabel6.9 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Getal Persen- Getal Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 52 52,5% 41 41,4% 6 6,1% 

teure 

Banke 21 42,0% 29 58,0% 

Ontvanger van 42 56,0% 31 41,3% 2 2,7% 

inkomste 

Totaal 115 101 8 

Persentasie 51,3% 45,1% 3;6% 

By verdere ontleding blyk dit dat 71 ,2% van die respondente wat glo dat die ouditeur 

bedrog moet opspoor, geen oudithervorming voorstaan nie, maar bloat die status quo wil 

behou (verwys 6.9.5). Hieruit kan die afleiding gemaak word dat indien die ouditprofessie 

sy verantwoordelikhede omtrent die opsporing van bedrog uitbrei, die verwagtinge van ge-
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bruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state omtrent die opsporing van be

drag bevredig sal word, wat op sy beurt weer die vraag na 'n klein maatskappy-oudit 

verseker. 

(b) Die soeke na bedrog 

Die gedeelte van vraag 1 oor die ouditeur se verantwoordelikheid om aktief na bedrog te 

soek word deur 224 respondente beantwoord. Hoe verwagtinge hieromtrent blyk uit die 

58% van die respondente wat die persepsie huldig dat die ouditeur die verantwoor

delikheid dra om gedurende sy ouditproses aktief op die uitkyk vir bedrog te wees. By 

slegs sowat 'n derde van die respondente, naamlik 36,6%, word meer realistiese 

verwagtinge in die verband gekoester. 'n Hoar mate van onsekerheid (5,4%) word by die 

respondente oor hierdie aangeleentheid ondervind (verwys tabel 6.1 0). 

Soos in die geval van die opsporing van bedrog bestaan hoe verwagtings oor die ouditeur 

se aktiewe soeke na bedrog tydens sy ouditproses- veral by die respondente wat by die 

kantoor van die ontvanger van inkomste werksaam is, omrede 65,3% van die respondente 

sodanige mening huldig. Dit word gevolg deur die kategorie respondente, aandeelhouers 

en/of direkteure waar 57,6% glo die ouditeur soek aktief tydens sy ouditwerk na bedrog. 'n 

Redelike mate van onsekerheid oor hierdie aangeleentheid kom voor by die respondente 

wat uit bankiers bestaan omdat ewe veel respondente JA en NEE op die vraag antwoord. 
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Tabel6.10 

Verwagting Getal Persen- Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 57 57,6% 35,4% 7 7,0% 

teure 

Banke 24 48,0% 24 48,0% 2 4,0% 

Ontvanger van 49 65,3% 23 30,7% 3 4,0% 

inkomste 

Totaal 130 82 12 

Persentasie 58,0% 36,6% 5,4% 

Die hoe verwagtinge van die respondente jeens die opsporing en soeke na bedrog dui 

verder daarop dat die ouditprofessie sy verantwoordelikhede in die verband sal moet 

uitbrei. 

6.8.3.2 Antwoorde op vraag 2 

Is u van mening dat die ouditeur ernstige aange/eenthede aan reguleerders moet rapporteer, indien die 

bestuur van 'n klein maatskappy na/aat om dit te doen? 

ja nee onseker 

D D D 

In paragrawe 5.3.1.2 en 5.4.2.2 word aangevoer dat die meeste gebruikers ten gunste 

van deursigtigheid is. Die grootste teenstand teen die ouditeur se reg om ernstige 

aangeleenthede aan reguleerders te rapporteer word vanaf direkteure ondervind. Die 

verwagting bestaan gevolglik dat die direkteure van klein maatskappye oak daarteen 

gekant sal wees dat die ouditeur ernstige aangeleenthede aan reguleerders rapporteer. 

Vraag 2 van afdeling C word daarop gerig om te bepaal of die bogenoemde verwagting 

wei met die werklikheid rekening hou. 
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Tydens die literatuurstudie (verwys 5.4.2.2) word voorts aangevoer dat indien die ouditeur 

sy verpligtinge ingevolge artikel 20(5) van Wet 81 van 1991 nakom, 'n hoe mate van 

deursigtigheid alreeds bereik word. Kommer word egter uitgespreek omdat die ouditeur in 

sekere gevalle versuim om 'n wesenlike onreelmatigheid in terme van artikel 20(5) te 

rapporteer of omdat ondoeltreffende wetgewing bestaan waarvolgens 'n wesenlike 

onreelmatigheid gekommunikeer moet word. Hierdie siening word veral deur die Nel

kommissie gehuldig en in die Nel-verslag bespreek, wat op sy beurt weer tot baie 

negatiewe publisiteit oor die ouditprofessie gelei het. Kinciad (1998:17) is van mening dat 

die ondoeltreffende wetgewing waarvolgens ouditeure wesenlike onreelmatighede moet 

rapporteer as 'n bydraende faktor daartoe gesien kan word. 

Volgens tabel 6. 11 het 224 respondents vraag twee beantwoord. 'n Baie duidelike stem, 

naamlik deur 84,4% van die respondents, word teen die verwagting in, ten gunste van 

deursigtigheid geopper. Slegs 8,9% van die respondents bepleit ondeursigtigheid, terwyl 

6, 7% van die respondents hulle onsekerheid in die verband betuig. Hieruit blyk die 

positiewe houding van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 

jeens artikel 20(5). Dit onderstreep die behoefte na meer doeltreffende wetgewing oor die 

rapportering van wesenlike onreelmatighede. 

Volgens tabel 6.11 is dit duidelik dat die grootste weerstand teen deursigtigheid by die 

direkteure/aandeelhouers ondervind word, want slegs 69,7% van die kategorie 

respondents dui aan dat die ouditeur ernstige aangeleenthede aan reguleerders moet 

openbaar. Sodanige openbaring deur die ouditeur verteenwoordig noodwendig 'n refleksie 

op die direkteure van 'n maatskappy en gevolglik word die mate van weerstand begryp. 

Bykans aile respondents (96%) wat by bankinstellings of die Suid-Afrikaanse lnkomste

diens werksaam is, spreek hulleself ten gunste van deursigtigheid uit. Dit is heeltemal te 

begrype, omdat sodanige openbarings deur 'n ouditeur tot voordeel van die respondents 

se bedrywighede sal strek. 
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Tabel 6.11 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Getal Persen- Getal Persen- Getal· Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 69 69,7% 18 18,2% 12 12,1% 

teure 

Banke 48 96,0% 2 4,0% 

Ontvanger van 1,3% 

inkomste 

Totaal 189 20 15 

Persentasie 84,4% 8~9% 6,7% 

6.8.3.3 Antwoorde op vraag 1 0 

Welke van die vo/gende stappe behoort die ouditeur vo/gens u te neem indien die maatskappy moontlike 

/opende saakprobleme ondeNind: 

Kwalifiseer die ouditeursvers/ag 

Noem die feit in die ouditeursverslag, sander om dit 

te kwa/ifiseer 

Die aandee/houers van die feit bewus maak by 

die a/gemene jaaNergadering 

'n Openbare aankondiging in die verband maak 

ja nee 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

"Failure rates in the small business sector are remarkably high with some studies 

indicating that as many as four out of five new small businesses eventually fail" (Marriott 

1997:34). Hierdie tendens kom volgens 'n senior bankamptenaar van Eerste Nasionale 

Bank oak in Suid-Afrika voor wat die bewering maak dat meer as 50% van klein 

besighede in die eerste vyf jaar van hulle bestaan misluk (Business Day: 19 August 1994). 
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Hieruit kan afgelei word dat lopende saakprobleme by klein maatskappye aan die orde 

van die dag is. Daarom moet die verwagtinge met betrekking tot sodanige problema by 

die primere gebruikers van 'n klein maatskappy empiries bepaal word, sodat daaraan 

gehoor gegee kan word. 

Tabel6.12 

aandeelhouers van inkomste 

Verwagting J N J N J N J. N 

Kwalifiseer 

ouditeurs- 66,7% 33,3% 88,0% 12,0% 66,2% 33,8% 71,4% 28,6% 

verslag 

Meld in ou-

diteursver- 41,7% 58,3% 34,7% 65,3% 5114% 48,6% 433% 
' 

56,7% 

slag, sander 

kwalifikasie 

Meld opal-

gemene 84,4% 15,6% 80;0% 20,0% 83,8% 16,2% 83,3% 26,7% 

jaarverga-

de ring 

Open bare 

aankondig- 8,3% 91,7% 2,0% 98,0% 12,3% 87,7% 8)'2% 91,8% 

Sleutel: J = Ja; N =Nee 

Geen beperking is op die aantal keuses geplaas wat respondents kon uitoefen nie. 

Volgens tabel 6.12 is dit duidelik dat 'n groat meerderheid van die respondents nie ten 

gunste daarvan is om moontlike lopende saakprobleme van klein maatskappye in die 

openbaar te verkondig nie, want daar word deur 91,8% van die respondents teen die 

voorstel gestem, terwyl 'n onbeduidende 8,2% van die respondents daarvoor te vinde is. 

Die meerderheid van die laasgenoemde respondents bestaan uit respondents van die 
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kantoor van die ontvanger van inkomste waar 12,3% ten gunste van die voorstel stem, 

terwyl slegs 8,3% van die respondente uit die kategorie aandeelhouers/direkteure 

daarvoor te vinde is en 'n skrale 2,0% van die respondente vanuit bankinstellings. Die 

afleiding word gemaak dat waar moontlike lopende saakprobleme aan die algemene 

publiek verkondig word, s6 'n openbaring volgens die respondente negatiewe implikasies 

vir die reeds wankelrige voortbestaan van sodanige maatskappy sal inhou. 

Die optredes wat beslis deur die respondente voorgestaan word wanneer 'n klein 

maatskappy lopende saakprobleme ondervind, bestaan uit: 

0 Die kwalifikasie van die ouditeursverslag wat deur 71 ,4% van die respondente 

ondersteun word, terwyl 28,6% van die respondente sodanige optrede teenstaan; 

en 

0 Die vermelding van moontlike lopende saakprobleme deur die ouditeur op 'n 

algemene jaarvergadering wat deur 83,3% van die respondente bepleit word, terwyl 

slegs 16,8% daarteen gekant is. 

Dit is veral die respondente vanuit bankinstellings wat die kwalifikasie van die 

ouditeursverslag ondersteun want 88,0% van die respondente aanvaar die opsie. Die 

goeie ondersteuning wat hierdie opsie oor die algemeen geniet dui daarop dat die 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state duidelik op moontlike lopende 

saakprobleme gewys wil word. Die verslagdoeningstandaard wat na afloop van die 

harmoniseringsprojek (SAOS 700) uitgereik is, vereis dat moontlike lopende saakpro

bleme wei in die ouditeursverslag gemeld moet word, maar dat dit nie noodwendig met 'n 

kwalifikasie gepaard gaan nie. In die geval waar 'n ondergeskikstellingsooreenkoms 

byvoorbeeld aangegaan word, word die moontlike lopende saakprobleme in die 

ouditeursverslag gemeld, maar 'n gekwalifiseerde ouditmening word nie uitgespreek nie. 

Hierdie siening word deur 43,3% van die respondente ondersteun, terwyl 56,7% daarteen 

gekant is. 'n Duidelike stem (65,3%) vanuit die respondente van die bankinstellings teen 

die blote vermelding van moontlike lopende saakprobleme, is sigbaar. Dit kan moontlik 

daarop dui dat 'n gekwalifiseerde ouditeursverslag oor lopende saakprobleme vir 

bankinstellings baie waarde inhou om hulle risiko's te beheer; andersyds blyk dit dat die 

verslagdoening in terme van SAOS 700 vreemd voorkom omdat hierdie ouditstandaard 'n 

relatief kort tydperk in gebruik is. 
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By die bestudering van die laasgenoemde optrede is dit duidelik dat die aandeelhouers 

volgens die respondents, op die algemene vergadering omtrent moontlike lopende 

saakprobleme in kennis gestel moet word. Die kategorie respondents wat hierdie opsie 

die meeste ondersteun, is die aandeelhouers/direkteure aangesien 84,4% daarvoor stem. 

Hieruit kan afgelei word dat moontlike lopende saakprobleme in 'n baie ernstige lig beskou 

word en dat ouditeure dit nie slegs by wyse van 'n ouditeursverslag aan aandeelhouers 

moet oordra nie, maar dit uitdruklik op 'n algemene vergadering ook moet noem. 

Erkenning word sodoende verleen aan die feit dat die aandeelhouers (wat gewoonlik ook 

die bestuurders is) van 'n klein maatskappy redelik oningelig is oor die inhoud van die 

finansiele state van 'n klein maatskappy en dat die bestudering daarvan moontlik deur die 

aandeelhouers agterwee gelaat word. 

6.8.4 Vrae met betrekking tot die bestaan van onvoldoende statutere vereistes van 

ouditstandaarde 

6.8.4.1 Antwoorde op vraag 3 

Is u van mening dat die ouditeur se verslag aan die bestuur oor interne beheer (waar die swakhede van die 

interne beheerstelsel ge1'dentifiseer word en aanbevelings gemaak word) dee/ moet vorm van die ouditeur se 

formele ouditeursverslag waar die ouditeur 'n mening omtrent die redelikheid van die finansiiile state van die 

klein maatskappy uitspreek. 

ja nee onseker 

0 D 0 

lngevolge die literatuurstudie blyk dit dat 'n klein maatskappy weens 'n beperking van 

hulpbronne gewoonlik nie oor 'n toereikende interne beheerstelsel beskik nie en daarom 

plaas die ouditeur ook nie vertroue op die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy 

nie (verwys 3.3.2, 3.3.2 & 4.2.12). In die praktyk laat die ouditeure van klein maatskappye 

dikwels na om enige verslag oor interne beheerswakhede uit te reik, omdat dit nie koste

effektief is om sodanige swakhede reg te stel nie, wat gevolglik die rapportering 

daaromtrent sinneloos maak. Sodoende word verhoed dat daar jaarliks oor dieselfde 

interne beheerswakhede verslag gedoen word, sander dat daar ooit regstellende stappe 

geneem word. 
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Dit is voorts kenmerkend van 'n klein maatskappy dat die aandeelhouers en direkteure 

van die maatskappy dieselfde persona is. Vervolgens kan die argument aangevoer word 

dat 'n verslag oor die doeltreffendheid van die interne beheerstelsel min waarde in 'n klein 

maatskappy-oudit milieu inhou, want die aandeelhouers is ten valle bewus van die 

leemtes in die interne beheer. 

Die insluiting van 'n memorandum oor interne beheerswakhede kan ander gebruikers, 

buiten aandeelhouers en direkteure, van 'n klein maatskappy se finansiele state in staat 

stel om 'n noukeurige waardasie van sodanige klein maatskappy te maak. Volgens 

Marriott (1997:34) is klein maatskappy gewoonlik: " ... more prone to failure than larger 

ones due to inherent weaknesses caused by limited resources, be they financial or 

managerial". Waar die insluiting van s6 'n memorandum oor interne beheerswakhede 

daartoe bydra om die verhoogde risiko te bestuur wat by 'n klein maatskappy vanwee sy 

ondoeltreffende interne beheerstelsel bestaan, behoort dit aan die verwagtinge van die 

gebruikers te voldoen. 

Vraag 3 is deur 224 respondents beantwoord. By 'n drie-kwart (75,5%) van die 

respondents heers die beskouing dat 'n konvensionele ouditeursverslag van 'n klein 

maatskappy uitgebrei moet word om 'n verslag oor interne beheer daarby in te sluit, terwyl 

22,3% van die respondents die voorstel afkeur en 2,2% van die respondents hulle 

onsekerheid aantoon. Volgens tabel 6.13 is dit duidelik dat die respondents wat by 

bankinstellings werksaam is, asook by die Suid-Afrikaanse lnkomstediens veral ten 

gunste van die openbaring van 'n verslag oor interne beheerswakhede is, want 86,0% en 

84,0% van die onderskeidelike respondents beantwoord die vraag bevestigend. 

Daarenteen betuig slegs 63,7% van die respondents wat uit direkteure en/of 

aandeelhouers bestaan hulle instemming in die verband. Die geringe mate van weerstand 

wat by laasgenoemde kategorie respondents voorkom, word begryp, omdat bestuur 

verantwoordelik is vir interne beheer en 'n verslag oor interne beheerleemtes 'n refleksie 

op bestuur kan werp. 
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Tabel6.13 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Getat Persen- Getal Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 63,7% 32 32,3% 4 4,0% 

teure 

Banke 43 86,0% 6 12,0% 1 2,0% 

Ontvanger van 63 84,0% 12 16,0% 

inkomste 

Totaal 169 50 5 

Persentasie 75,5% 22,3% 2,2% 

6.8.4.2 Antwoorde op vraag 4 

Dieselfde openbaarmakingsvereisfes in ferme van AARP word vir groof en klein maafskappye gesfel. Is u 

van mening dat hierdie vereistes fe omvangryk vir die finansiele state van 'n klein maatskappy is? 

ja nee onseker 

0 D D 

In Desember 1997 het die Auditing Practice Board 'n dokument getiteld The Financial 

Reporting Standard for Small Entities (FRSSE): Guidance for Auditors (APB1997:1-4) in 

die Verenigde Koninkryk die lig laat sien. Hierdeur het die ouditprofessie in die Verenigde 

Koninkryk 'n doelbewuste stap geneem om die verwagtinge van gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state oor openbaarmakingsvereistes aan te spreek. Die doelwit 

van hierdie dokument is om aan ouditeure Ieiding te verskaf oor die oudit van finansiele 

state wat ooreenkomstig die sogenaamde Financial Reporting Standard for Small Entities 

(FRSSE) opgestel word. Laasgenoemde verteenwoordig verslagdoeningstandaarde wat 

afgeskaal word om by 'n klein maatskappy se behoeftes aan te pas. Marriott (1997:33) 

verduidelik dit soos volg: "The FRSSE is a condensed version of extant accounting stan

dards ... focusing on the areas that apply to the smaller entity". 
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Die oogmerk met vraag 4 is om die behoefte na 'n soortgelyke praktyk in Suid-Afrika te 

bepaal (verwys tabel 6.14). Twee honderd vier-en-twintig respondents het vraag 4 

beantwoord waarvan slegs 92 ( 41 , 1%) van die respondent a hulleself ten gunste van 

afsonderlike AARP-vereistes vir 'n klein maatskappy uitspreek. Ongeveer dieselfde aantal 

respondents, naamlik 100 (44,6%), huldig die siening dat eenvormige AARP-vereistes vir 

beide groat en klein maatskappye moet geld. Die meerderheid van die respondents uit die 

kategorie aandeelhouers en/of direkteure (56,6%) is ten gunste van die sogenaamde 

klein-AARP. Die feit dat die kategorie respondents die ouditgelde moet vereffen en dat 

afgeskaalde AARP-vereistes moontlik tot 'n besparing in ouditfooie kan lei, dien as 'n 

verklaring in die verband. 

'n Groot mate van onsekerheid bestaan oar hierdie aangeleentheid omdat 32 (14,3%) 

respondents hulle twyfel aandui. Dit dui daarop dat 'n relatief hoe persentasie van 

respondents nie oar genoegsame kennis oar AARP beskik om die moontlike afskaling 

daarvan te beoordeel nie. 

label 6.14 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Getal Persen- Getal Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 56 56,6% 26 26,2% 17 17,2% 

teure 

Banke 18 36,0% 25 50,0% 7 14,0% 

Ontvanger van 18 24,0% 49 65,3% 8 10,7% 

inkomste 

Totaal 92 100 32 

Persentasie 41,1% 44,6% 14~3% 
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6.8.4.3 Antwoorde op vraag 11 

Hoe vee/ vertroue het u oor die algemeen in 'n ouditeursvers/ag? 

'nhoemate 

van vertroue 

0 

'n redelike mate 

van vertroue 

0 

min 

vertroue 

0 

nie baie 

vertroue 

0 

geen onseker 

vertroue 

0 0 

Tydens die literatuurstudie (verwys 3.4.2.1) word aangevoer dat die geloofwaardigheid 

van 'n maatskappy se finansiele state verhoog weens die betrokkenheid van die ouditeur. 

Dit dien gevolglik as een van die sterkste arguments ten gunste van 'n verpligte oudit van 

'n klein maatskappy. 'n Duidelike stem waarvolgens 'n hoe mate van vertroue op 'n 

ouditeursverslag geplaas word, kan moontlik as 'n pleidooi vir 'n konvensionele oudit vir 

klein maatskappye beskou word. 

Vraag 11 is deur 222 respondents voltooi. Geen respondent dui sy onsekerheid oor 

hierdie vraag aan nie. Volgens 27 respondents (12,2%) word 'n hoe mate van vertroue op 

die ouditeursverslag geplaas, terwyl die meerderheid van die respondents, naamlik 127 

(57,2%), aanvoer dat 'n ouditeursverslag 'n redelike mate van ondersteuning geniet. 'n 

Totaal van 69,4% (12,2% en 57,2%) van die respondents huldig gevolglik 'n positiewe 

houding jeens 'n ouditeursverslag. By verdere ontleding (verwys tabel 6.15) blyk dit dat 

veral die aandeelhouers en/of direkteure 'n positiewe houding teenoor die ouditeurs

verslag openbaar, want 85,6% (21,7% en 63,9%) van die respondents dui aan dat hulle 'n 

groot mate van vertroue in die ouditeursverslag stel. Dit wys op 'n besondere mate van 

gebruikerstevredenheid. 

Nege-en-dertig respondents (17,5%) dui aan dat min vertroue in 'n ouditeursverslag ge

plaas word, terwyl 28 (12,6%) respondents aanvoer dat hulle n6g minder vertroue in die 

ouditeursverslag het. In totaal het dus minder as 'n derde (30, 1 %) van die respondents 

relatief min vertroue in 'n ouditeursverslag. Die persentasie van die respondents uit die 

kategoriee, finansiele sektor en die kantoor van die ontvanger van inkomste, wat relatief 

min vertroue in 'n ouditeursverslag het, is bykans dieselfde (42,0% en 44,0% 

onderskeidelik). Dit blyk dus dat meer as 'n derde van die eksterne gebruikers (uitgesluit 

aandeelhouers/direkteure) se vertroue in 'n ouditeursverslag relatief laag is. Laasgenoem

de stalling wek kommer omdat die ouditprofessie slegs sal bly voortbestaan as ouditeurs-
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verslae geloofwaardigheid behou. 

'n Enkele respondent voer aan dat hy/sy geen vertroue in 'n ouditeursverslag openbaar 

nie. Dit verteenwoordig 0,05% van aile respondents en is so onbeduidend dat die afleiding 

gemaak word dat bykans aile respondents 'n mate van vertroue in die ouditeursverslag 

plaas. 

Tabel6.15 

Direkteure/ 

aandeelhouers 

Verwagting Getal % 

Hoe mate 2t 21,7% 

Redelik 62 63,9% 

Min 8 8,2% 

Nie baie 5 5,2% 

Geen 1 1,0% 

Totaal 97 100% 

6.8.4.4 Antwoorde op vraag 12 

Banke 

Getal % 

4 8,0% 

25 50,0% 

12 24,0% 

9 18,0% 

50 100% 

Ontvanger 

van inkomste 

Getal % 

2 2,7% 

40 53,3% 

19 25,3% 

14 18,7% 

75 100% 

Aan we/ke van die vo/gende persone word die ouditeursvers/ag gerig: 

ja nee 

Die direksie D D 

Die besturende direkteur D D 

Die aandeelhouers D D 

Die regering D D 

Die gebruikers van die finansiiile state D D 
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Totaal 

Getal % 

27 12,2% 

127 57,2% 

39 17,5% 

28 12,6% 

1 0,5% 

222 100% 



lngevolge die Maatskappyewet (Wet 61 van 1973, art. 301 (1)) moet die ouditeursverslag 

aan die lede van 'n maatskappy gerig word. Die maatskappy as besigheidsvorm ontlok 

veral kritiek uit by klein maatskappye omdat daar gewoonlik geen onderskeid tussen die 

aandeelhouers en direkteur bestaan nie. Die antwoorde op vraag 12 dien nie bloat om die 

kennisvlak van die gebruikers te toets nie, maar behoort oak insigte te verskaf oar hoe 

duidelik die onderskeid getref word tussen die verskillende rolle wat aandeelhouers en 

direkteure by 'n klein maatskappy vervul. Gloeck (1993:280) voer voorts aan dat die 

persepsies van gebruikers wat ingevolge hierdie vraag bepaal word, 'n goeie aanduiding 

van die ouditeur se sigbare onafhanklikheid vorm. 

Tabel6.16 

Direkteure/ Banke Ontvanger Totaal 

aandeelhouers van inkomste 

Verwagting J N J N J N J N 

Die direksie 66,0% 34,0% 73,5% 26,5% 78.4% 21,6% 71,9% 28,1% 

Die bestu-

rende direk- 63,4% 36,6% 35,4% 64,6% 43,2% 56,8% 50,2% 49,8% 

teur 

Die aandeel- 80,4% 19,6% 792% : .J 20,8% 11,0% 113,1% 16,9% 

houers 

Die regering 20,9% 79,1% 4,1% 95,9% 30,1% 69,9% 20,2% 79,8% 

Die gebrui-

kers 46,7% 53,3% 35,4% 64,6% 61,6% 38,4% 49,3% 50,7% 

Sleutel J = Ja; N =Nee 

Vraag 12 het geen beperking geplaas op die hoeveelheid spasies wat deur 'n respondent 

ingevul kon word nie. Volgens tabel 6.16 beset 83,1% van die respondente dat die 

ouditeursverslag aan die lede van 'n maatskappy gerig word, terwyl dit nie die geval by 
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16,9% van die respondents is nie. 'n Totaal van 71,9% van die respondents voer verder 

a an dat die ouditeursverslag aan die direksie gerig word, maar 28,1% van die 

respondents verskil. Daar bestaan by klein maatskappye nie 'n duidelike onderskeid 

tussen die direkteure van 'n klein maatskappy en sy aandeelhouers nie. Hierdie tendens 

word deur die respondents se reaksie weerspieel, deurdat sowat 70% van die 

respondents van mening is dat die ouditeursverslag aan beide die direksie en die lede 

gerig moet word. Hierdie siening onderstreep weer eens die belangrikheid van die 

eienskap waarvolgens die aandeelhouers en direkteure by klein maatskappye dieselfde 

persona is. 

Dit is opmerklik dat onderskeid wei tot 'n mate deur die respondents erken word wat uit 

direkteure en/of aandeelhouers bestaan, omdat 80% van die respondents aantoon dat 'n 

ouditeursverslag aan die aandeelhouers gerig moet word, terwyl net 66,0% van hulle glo 

dat die ouditeursverslag aan die direksie gerig moet word. Die onderskeid word die minste 

by die respondents vanuit bankinstellings getref want 79,2% voer aan dat die 

geadresseerde van 'n ouditeursverslag die aandeelhouers is, terwyl dit volgens 73,5% 

aan die direksie gerig word. Die twee laasgenoemde persentasies is redelik vergelykbaar. 

Bykans die helfte van die respondents (50,2% en 49,3%) voer onderskeidelik aan dat die 

ouditeursverslag aan die besturende direkteur en gebruikers gerig moet word, terwyl slegs 

20,2% van die respondents van mening is dat die ouditeursverslag aan regerings

amptenare gerig moet word. Dit is opmerklik dat 63,4% van die respondents wat aandeel

houers en/of direkteure is, aanvoer dat die ouditeursverslag aan die besturende direkteur 

gerig moet word. By nie een van die ander kategoriee van respondents word hierdie 

siening deur die meerderheid gehuldig nie. Dit bewys dat die invloed van die besturende 

direkteur by 'n klein maatskappy s6 omvangryk is dat daar nie eintlik 'n onderskeid tussen 

die direksie en besturende direkteur bestaan nie. Volgens verdere ontleding blyk dit veral 

die geval te wees by maatskappye wat in die konstruksie-sektor werksaam is, want 85,2% 

van die aandeelhouers en/of direkteure uit die konstruksiebedryf toon aan dat die 

ouditeursverslag aan die besturende direkteur gerig moet word. Uit die bogenoemde is dit 

duidelik dat daar baie wanpersepsies bestaan oor diegene wat in terme van die 

ouditeursverslag aangespreek word. 
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6.8.5 Vrae waarvolgens die ouditeur se onbehoorlike uitvoering van sy pligte be

oordeel word 

6.8.5.1 Antwoorde op vraag 5 

Is u van mening dat die ouditeur toegelaat moet word om ook ander dienste (soos advisering omtrent 

belastingaangeleenthede, konsultering met bestuur, instandhouding van rekeningkundige rekords ens.) aan 

klein maatskappykliente te verskaf? 

ja nee onseker 

D D D 

Die dilemma random die ouditeur se onafhanklikheid by 'n klein maatskappy-klient word 

breedvoerig tydens die literatuurstudie bespreek (verwys 3.3.6). Daar word aangevoer dat 

die ouditeur 'n baie nouer verbintenis met 'n klein maatskappy-klient handhaaf, omdat die 

ouditeur ook ander verwante dienste aan sodanige klient verskaf. Cameron (1991 :64) 

beskryf die klein maatskappy-ouditeur soos volg: " ... in a typical small business the public 

accountant plays many roles, ranging from bookkeeping supervisor and instructor to chief 

financial officer, systems expert and tax adviser''. Die lewering van ander dienste aan 'n 

klein maatskappy-klient lei juis tot die onafhanklikheidskwessie. Twyfel bestaan of 'n 

ouditeur onafhanklik kan optree indian dieselfde ouditeur 'n audit op sy eie werk 

(rekeningkundige rekords, belastingopgawes deur homself opgestel) uitvoer. Aan die 

hand van vraag 5 word bepaal of die bogenoemde onsekerheid ook deur die gebruikers 

van 'n klein maatskappy se finansiele state ondervind word. 

Vraag 5 is deur 224 respondents beantwoord. Volgens tabel 6.17 dui minder as 1% van 

die respondents (slegs 2 respondents) aan dat hulle onseker is oor die lewering van 

ander dienste deur die ouditeur. Dit is dus duidelik dat bykans aile respondents 'n goed 

gedefinieerde mening oor die aspek huldig. 'n Buitengewoon hoe persentasie, naamlik 

88,4%, van die respondents, spreek hulleself ten gunste van die lewering van ander 

dienste uit, terwyl slegs 10,7% van die respondents die lewering van ander dienste deur 

die ouditeur teenstaan. Die respondents van die Suid-Afrikaanse lnkomstediens is die 

kategorie respondents wat die lewering van ander dienste deur die ouditeur in die grootste 

mate teenstaan, naamlik 24,0%. Die resultate bewys onomwonde dat daar van die 

ouditeur verwag word om sy klein maatskappy-kliente op ander gebiede as net blote 
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ouditwerk te ondersteun. Hierdie bestaande praktyk dra dus nie volgens die respondents 

daartoe bydra om die onafhanklikheid van die ouditeur te skaad nie. 

Tabel 6.17 

Verwagting Persen- Persen- Aantal Persen-

tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 93 93,9% 5 5,1% 1 1,0% 

teure 

Banke 49 98,0% 1 2,0% 

Ontvanger van 56 74,7% 18 24,0% 1 1,3% 

inkomste 

Totaal 198 24 2 

Persentasie 10,7% 0,9% 

6.8.5.2 Antwoorde op vraag 6 

Die bestuur van 'n klein maatskappy betaal die ouditfooi. Is u van mening dat hierdie feit die ouditeur se 

objektiwiteit in besluitneming kan beiiwloed waar hy/sy vir die bestuur se idees voorsiening te maak? 

ja nee onseker 

D D D 

Ernstige aantygings word in die Nel-verslag teen ouditeure se objektiwiteit en onafhank

likheid gemaak. Nel (1997:15-16) berig soos volg: 

The auditors concerned played a vital role in the preservation of the cloak of 
integrity and security under which Masterbond conducted its affairs and sucessfully 
defrauded the public out of hunderds of millions of rands. 

Uit die bogenoemde aanhaling kan afgelei word dat ouditeure in sekere gevalle soos pion-
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ne deur hulle kliente gemanipuleer word, bloat om die ouditgelde te verseker. Tydens die 

literatuurstudie (verwys 5.3.3.(b)) word aangevoer dat die ouditgelde ten opsigte van 'n 

klein maatskappy-oudit nie so omvangryk is nie en dat die ouditeur van sodanige maat

skappy moontlik nie sy objektiwiteit daarvoor sal prysgee nie. Daar word egter van 'n 

ouditeur verwag om nie slegs onafhanklik op te tree nie, maar om ook as onafhanklik 

gesien te word. Vraag 6 word by die vraelys ingesluit om die persepsies van gebruikers 

van 'n klein maatskappy se finansiele state oor hierdie aangeleentheid te bepaal. 

Die vraag is deur 224 respondente beantwoord. Slegs 17 respondente (7,6%) dui hulle 

onsekerheid oor die objektiwiteit van die ouditeur aan. Meer as die helfte van die 

respondente, 115 (51 , 3% ), voer aan dat die ouditeur van sy objektiwiteit tydens 

besluitneming inboet om vir bestuur se idees voorsiening te maak, omdat die ouditeur 

deur bestuur vergoed word, terwyl 41,1% (92) van die respondente van mening is dat die 

ouditeure hulle objektiwiteit bly handhaaf. 'n Ernstige aantyging word dus deur meer as 

50% van die respondente teen die ouditeur gemaak, naamlik dat die ouditeur sy 

objektiwiteit, wat onafskeidbaar is van die ouditeur se onafhanklikheid, prysgee om 

ouditgelde te bekom. Tydens die Gloeck-studie word 'n soortgelyke vraag gestel. Die 

ouditeure se objektiwiteit en onafhanklikheid in Suid-Afrika word na aanleiding van die 

vraag in die Gloeck-studie deur 57,3% van die respondente bevraagteken (Gioeck 

1993:261 ). Die respondente se reaksie met betrekking tot die Gloeck-studie teenoor 

hierdie studie is redelik na aan mekaar en gevolglik blyk dit dat die kwessie random die 

ouditeur se onafhanklikheid en objektiwiteit steeds as 'n knelpunt beskou kan word. Dit wil 

dus voorkom asof die debat oor die ouditprofessie se onafhanklikheid wat deur die Nel

verslag ontketen is, weliswaar 'n bestaansreg geniet. 

By verdere ontleding blyk dit dat 'n groat meerderheid van die respondente, naamlik 

83,3%, wat glo dat die ouditeur slegs ouditdienste mag lewer, beweer dat die ouditeur sy 

objektiwiteit prysgee vir ouditgelde. Volgens tabel 6.18 kom die ongunstige persepsie oor 

die ouditeur se objektiwiteit en onafhanklikheid veral by die respondente voor wat by die 

kantoor van die ontvanger van inkomste werksaam is. Die afleiding word dus gemaak dat 

belastingaanslaers by die hantering van belastingnavrae van klein maatskappye onder die 

indruk kom dat ouditeure oneties optree aangesien hulle, hulle objektiwiteit in besluit

neming prysgee ten einde die bestuur se voorstelle te akkommodeer. 
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Alhoewel meer as die helfte van die gebruikers van klein maatskappye se finansiele state 

dink dat ouditeure hulle onafhanklikheid en objektiwiteit sal prysgee om ouditgelde te 

verseker, voer die helfte (50,0%) van die respondente vanuit bankinstellings aan dat dit 

nie die geval is nie. Vier respondente (8%) vanuit die laasgenoemde kategorie spreek 

hulle onsekerheid oar die betrokke aspek uit. Dit wil dus voorkom asof die respondente 

vanuit die finansiele sektor 'n ouditeur se onafhanklikheid en objektiwiteit in 'n meer 

positiewe lig beskou. 

Dit is egter kommerwekkend dat meer as 'n derde van die respondente (41 ,4%), 

bestaande uit direkteure en/of aandeelhouers, die bekentenis maak dat 'n ouditeur sy 

objektiwiteit en gepaardgaande onafhanklikheid sal prysgee om aan die bestuur se 

vereistes te voldoen en om sodoende die audit te verseker. Hierdie kategorie 

respondente is self betrokke by bogenoemde aangeleentheid en gevolglik kan die 

afleiding gemaak word dat hierdie respondente se mening nie net 'n persepsie 

verteenwoordig nie, maar 'n feit. 

Tabel 6.18 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Aantal Persen- Aantal Persen- Aantal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 41 41,4% 47 47,5% 11 11,1% 

teure 

Banke 21 42,0% 25 50,0% 4 8,0% 

Ontvanger van 53 70,7% 20 26,7% 2 2,6% 

inkomste 

Totaal 115 92 17 

Persentasie 51,3% 41,1% 7',6% 
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6.8.5.3 Antwoorde op vraag 7 

Is u tevrede met die geha/te van ouditwerk wat deur die ouditeur ge/ewer word? 

ja nee onseker 

D D D 

Gloeck (1993:326) berig dat die gehalte van ouditwerk in Suid-Afrika nie noemens

waardig tot die vernouing van die verwagtingsgaping lei nie. Hierdie siening strook nie met 

internasionale opvattinge nie, waarvolgens die gehalte van ouditdienste as 'n bydraende 

faktor tot die verwagtingsgaping gesien word. Na aanleiding van 'n studie wat aan die 

begin van die negentigerjare in Nieu-Seeland uitgevoer is oar die verwagtinge van klein 

besighede in verband met ouditeure, word die bewering gemaak dat bankiers redelik 

skepties staan oar die gehalte van die werk wat deur ouditeure gelewer word (Cameron 

1992:57). 

Vraag 7 is deur 223 respondente beantwoord. Meer as die helfte van die respondente, 

naamlik 124 respondente of 55,6% beweer dat hulle tevrede is met die gehalte van die 

ouditwerk van die ouditeur. Ongeveer 'n derde van die respondente, 34,5% wat 77 

respondente verteenwoordig, betuig hulle ontevredenheid oar die gehalte van die 

ouditwerk, terwyl 9,9% (22 respondente) van die respondente hulle onsekerheid 

openbaar. 

Volgens tabel 6.19 blyk dit duidelik dat die respondente wat uit aandeelhouers en/of 

direkteure bestaan oorwegend (78,8%) met die gehalte van die ouditeur se werk tevrede 

is. Hierdie kategorie respondente is verteenwoordigend van die kliente van die ouditeur en 

daarom is bogenoemde mening van die betrokke respondente baie positief. Slegs 16,1% 

van die aandeelhouers en/of direkteure is ontevrede met die gehalte van die ouditdienste. 

Dit verteenwoordig 'n klein persentasie wat oak op die tevredenheid van die klein 

maatskappykliente van toepassing is. 
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Tabel 6.19 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Aantal Persen- Aantal Persen- Aantal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 78,8% 16 16,1% 5,1% 

teure 

Banke 23 46,9% 19 38,8% 7 14,3% 

Ontvanger van 23 30,7% 42 56,0% 10 13,3% 

inkomste 

Totaal 124 77 22 

Prestasie 55,6% 34,5% 9,9% 

Die ontevredenheid oar die gehalte van ouditdienste by respondente vanuit die finansiele 

sektor is ongeveer twee keer (38,8%) meer as in die geval van aandeelhouers en/of 

direkteure, maar in die geval van respondente wat by die kantoor van die ontvanger van 

inkomste werksaam is, neem hierdie persentasie toe tot meer as die helfte (56,0%). 

Hiervolgens is dit duidelik dat 'n negatiewe persepsie oar klein maatskappy-ouditeure se 

gehalte van ouditdienste by die respondente van die kantoor van die ontvanger van 

inkomste bestaan. 

6.8.5.4 Antwoorde op vraag 13 

Is u tevrede dat die ouditvennote genoegsame tyd aan 'n klein maatskappy-oudit spandeer om 'n toepaslike 

ouditmening te kan uitspreek? 

ja 

D 

tot 'n redelike mate 

D 

min 

D 

nie baie gladnie onseker 

D D D 

Vraag 13 word by die vraelys aan die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state ingesluit om te bepaal hoe betrokke die ouditeur by sy klein maatskappy-klient is. 
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lndien vraag 13 se antwoord met vraag 14 se antwoord in verband gebring word, kan 'n 

moontlike verklaring verkry word vir die tydsduur wat dit neem om klein maatskappy

oudits af te handel. 

Tabel6.20 

van inkomste 

Verwagting Getal % % % % 

Ja 46 46,9% 3 6,0% 2 2,7% 51 22,9% 

Redelik 39 39,8% 25 50,0% 40 53,3% 104 46,6% 

Nie baie 8 8,2% 14 28,0% 28,0% 43 19,3% 

Glad nie 3 3,1% 5 10,0% 3 4,0% 11 4,9% 

Onseker 2 2,0% 3 6,0% 9 12,0% 14 6,3% 

Totaal 98 100% 50 100% 75 100% 223 100% 

Vraag 13 is deur 223 respondents beantwoord. Slegs 51 respondents (22,9% van die 

respondents) toon aan dat hulle heeltemal tevrede is met die tydsduur wat ouditvennote 

aan 'n klein maatskappy-oudit spandeer. 'n Totaal van 104 respondents (46,6%) dui 

voorts aan dat hulle tevredenheid oor die ouditvennoot se tydspandering aan klein 

maatskappy-oudits redelik is, terwyl 43 respondents (19,3%) 'n mindere mate van tevre

denheid ervaar. Uit die bogenoemde is dit duidelik dat 'n beduidende persentasie van die 

respondents, naamlik 88,7% (198 respondents) van mening is dat die ouditvennote ge

noegsame tyd aan klein maatskappy-oudits spandeer. Volgens die bostaande tabel 6.20 

betuig 'n oorwegende meerderheid, naamlik 86,7% (46,9% en 39,8%) van die 

respondents wat aandeelhouers en/of direkteure insluit, hulle tevredenheid met die 

tydsduur wat 'n ouditvennoot aan 'n klein maatskappy-oudit spandeer. Dit dui weer eens 

op die tevredenheid van klein maatskappykliente. 
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Elf respondents (4,9%) dui hulle algehele ontevredenheid aan met die hoeveelheid tyd 

wat deur die ouditvennoot aan 'n klein maatskappy-oudit bestee word. Dit verteenwoordig 

nie 'n betekenisvolle persentasie nie. Die relatief hoe persentasie onsekerheid, naamlik 

6,3% (14 respondents) word verklaar deurdat 12% van die respondents vanuit die fi

nansiele sektor en 6% van die respondents, werksaam by die kantoor van die ontvanger 

van inkomste, geen standpunt kon inneem nie. 

6.8.5.5 Antwoorde op vraag 14 

/s u van mening dat die ouditeur te vee/ tyd in bes/ag neem om die audit van 'n klein maatskappy te voltooi 

ja nee onseker 

D D D 

Een van die argumente wat tydens die literatuurstudie ten gunste van die afskaffing van 'n 

verpligte klein maatskappy-oudit geopper word, hou verband met die tydsduur wat 'n audit 

van sodanige maatskappy neem (verwys 3.4.2). Daar word geargumenteer dat 

geouditeerde finansiele state van 'n klein maatskappy op so 'n laat stadium beskikbaar 

gestel word dat dit geen besluitneming kan be'invloed nie en gevolglik geen waarde meer 

inhou nie. 

Vraag 14 word by die vraelys aan die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state ingesluit om empiries te bepaal of hierdie argument met die werklikheid rekening 

hou. Die vraag is deur 223 respondents beantwoord. 

Volgens tabel 6.21 blyk die teendeel in Suid-Afrika waar te wees, want 58,7% van die 

respondents spreek hulle tevredenheid uit oar die tydsduur wat 'n klein maatskappy-oudit 

neem om afgehandel te word. Slegs 63 respondents, wat 28,3% van die respondents 

teenwoordig, stem saam met die literatuurstudie-beskouings dat 'n klein maatskappy-oudit 

sloer om voltooi te word. 

Die aandeelhouers en/of direkteure verteenwoordig die kategorie respondents wat die 

mening huldig dat 'n klein maatskappy-oudit te lank neem om af te handel omdat 41,8% 

van die respondents die bogenoemde tendens aandui. Die respondents wat by die Suid-
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Afrikaanse lnkomstediens werksaam is en dieselfde beskouing huldig, is ongeveer tien 

keer minder, naamlik 4,0%. Die afleiding word gevolglik gemaak dat aandeelhouers en/of 

direkteure nie algehele gebruikerstevredenheid ervaar oar die tydsuur van 'n klein 

maatskappy-oudit nie, terwyl belastingopgawes met gepaardgaande finansiele state 

betyds by die ontvanger van inkomste ingedien word. Daar moet egter in ag geneem word 

dat die ouditeur gewoonlik self die uitstel van belastingopgawes vir sy klein maatskappy

kliente reel en gewoonlik alles sal doen om die datum van inhandiging te bereik, 

aangesien boetes en rente andersins gehef word. 

Tabel6.21 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Aantal Persen- Aantal Persen- Aantal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 41 41,8% 49 50,0% 8 8,2% 

teure 

Banke 19 38,0% 25 50,0% 6 12,0% 

Ontvanger van 3 4,0% 57 76,0% 15. 20,0% 

inkomste 

Totaal 63 131 

Persentasie 28,3°k 58,7% 13,0% 

6.8.6 Vrae wat daarop gerig is om die kennisvlak van die deelnemers oor die werk

saamhede van die ouditeur en die oudit van klein maatskappye te bepaal. 

6.8.6.1 Antwoorde op vraag 8 

Ken u die verskil tussen 'n gekwalifiseerde en ongekwalifiseerde ouditeursvers/ag? 

ja nee onseker 

D D D 
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Kincaid (1998:18) maak die bewering dat die beperkte kommunikasie geleenthede wat 

daar vir die ouditeur en sy klient bestaan, in 'n groat mate tot die Masterbond-debakel en 

voortspruitende negatiewe verslag van die Nel-kommissie gelei het. Vanuit die literatuur

studie (verwys 3.2. 7) is dit duidelik dat die ouditeur van 'n klein maatskappy-oudit baie 

nouer by sy klient betrokke is. Daar bestaan dus die persepsie dat die ouditeur op 'n 

gereelde basis met 'n klein maatskappy-klient skakel, ten einde verwante dienste aan die 

klient beskikbaar te stel. Die ouditeursverslag verteenwoordig egter steeds een van die 

belangrikste wyses waarop die ouditeur met die aandeelhouers van 'n maatskappy 

kommunikeer. Vraag 8 word by die vraelys ingesluit om te bepaal of 'n ouditeursverslag 

as sodanig deur die aandeelhouers van klein maatskappye ervaar word. 

Enige onrealistiese ouditverwagtinge wat ander gebruikers (finansiele instellings en die 

ontvanger van inkomste) moontlik ten opsigte van klein maatskappye se finansiele state 

koester, word verder met behulp van vraag 8 in perspektief geplaas. Dit is deur 224 

respondents voltooi. 

Tabel 6.22 toon aan dat 'n onbeduidende persentasie van die respondents, naamlik 2,2% 

(5 respondents) onseker is oor die verskil tussen 'n gekwalifiseerde en ongekwalifiseerde 

ouditeursverslag. Die oorwegende meerderheid van die respondents, 93,3% (209 respon

dents), wat aandui dat hulle kennis oor die aspek voldoende is, dien as oortuigende 

bewys dat die resultate van hierdie eerste gedeelte van die empiriese studie nie onder 'n 

tekort aan basiese kennis gebuk gaan nie. Dit is opmerklik dat 100% van die respondents 

vanuit die finansiele sektor aandui dat hulle op hoogte is van die verskil tussen 'n 

gekwalifiseerde en ongekwalifiseerde ouditeursverslag. (lngevolge die nuwe verslag

doeningstandaard, SAOS 700, word verwys na 'n gemodifiseerde ouditeursverslag, maar 

dit is op hierdie stadium nie in algemene gebruik nie en daarom verwys die vraelys steeds 

na 'n gekwalifiseerde ouditeursverslag). 
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label 6.22 

Verwagting Persen- Aantitl 

tasie 

Aandeelhouers/direk- 88,9% 

teure 

Banke 100,0% 

Ontvanger van 94,7% 

inkomste 

Totaal .209 10 
Persentasie 93,3% 4,5% 

6.8.6.2 Antwoorde op vraag 9 

Welke van die vo/gende word deur die ouditeursverslag verseker? 

'n Mening oor die finansifHe status/stand van 'n klein 

maatskappy 

'n Waarborg dat die klein maatskappy sa/ bly voort

bestaan 

'n Mening oor die redelikheid van die finansie/e state 

van die klein maatskappy 

'n Waarborg dat die finansie/e state sonder foute en 

bedrog voorgele word 

Persen- Aantal Persen-

tasie tasie 

2 2,0% 

1,3% 4,0% 

5 

2,2% 

ja nee 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Vraag 9 dien dieselfde doel as vraag 8 (verwys 6.8.6.2). Geen beperking is op die aantal 

opsies geplaas wat respondente kon uitoefen nie en gevolglik kon meer as een keuse 

gemaak word. lngevolge tabel 6.23 is dit duidelik dat die respondente besef dat 'n oudit 
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geen waarborg is nie, want 85,7% van die respondente voer aan dat 'n audit nie die 

voortbestaan van 'n klein maatskappy waarborg nie. In totaal dui 75,8% van die 

respondente oak aan dat 'n audit nie versekering bied dat 'n klein maatskappy se 

finansiele state sander bedrog en foute is nie. Slegs 14,3% van die respondente huldig 

die wanpersepsie dat die voortbestaan deur 'n audit gewaarborg word en volgens 24,2% 

van die respondente verseker 'n audit dat geen bedrog of foute in die finansiele state van 

'n klein maatskappy voorkom nie. 

Tabel6.23 

Direkteure/ Banke Ontvanger Totaal 

aandeelhouers van inkomste 

Verwagting J N J N J N J N 

Finansiele 88.8% 11,2% 76,0% 24,0% 77,3% 22,7% 82,1% 17,9% 

stand 

Waarborg 

voortbe- 17,3% 82,7% 4;0% 96,0% 17,3% 82,7% 14,3% 85,7% 

staan 

Mening oar 93,9% 6,1% 88,0% 12,0% 84,0% 16,0% 89.3% 10,7% 

redelikheid 

Waarborg 

bedrog- en 30,6% 69,4% 18,0% 82,0% 20,0% 80,0% 24,2% 75,8% 

foutloos 

Sleutel: J = Ja; N = Nee 

Alhoewel meer as die helfte van die respondente hoe verwagtings aangaande die 

opsporing van bedrog koester (verwys 6.8.3.1 ), blyk sodanige verwagtings nie heeltemal 

onrealisties te wees nie, want 'n waarborg in die verband word slegs deur ongeveer 24% 

van die respondente vereis. 

Dit blyk voorts dat 89,3% van die respondente goed ingelig is oar die doelwit van 'n 

ouditeursverslag, terwyl dit by 1 0, 7% van die respondente nie die geval is nie. Weer eens 
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bied hierdie feit ondersteuning aan die resultate van hierdie gedeelte van die empiriese 

ondersoek, omdat die tekort aan basiese kennis oor 'n audit nie die menings, persepsies 

en verwagtinge van die respondente nadelig be"invloed nie. 

By 82, 1% van die respondente heers die persepsie dat 'n audit 'n mening oor die 

finansiele status of stand van 'n klein maatskappy verteenwoordig, terwyl slegs 17,9% van 

die respondente glo dat dit nie die geval is nie. Sodanige persepsie vereis dat die ouditeur 

se mening oor die finansiele state uitgespreek word sander dat die wesenlikheid daarvan 

beoordeel word. 'n Ouditeur lewer nooit algehele versekering nie, want slegs wesenlike 

aspekte word tydens 'n audit in ag geneem. Soos hierbo beskryf, bestaan die verwagting 

nie by respondente dat 'n audit 'n waarborg verskaf nie en gevolglik word algehele 

versekering deur die ouditeur nie verwag nie. Dit wil egter voorkom asof 'n groat 

meerderheid van die respondente nie bewus is van die mate waarin die ouditmening deur 

die wesenlikheidsaspek be"invloed word nie. 

6.9 Afdeling D: Hervorming van klein maatskappy-oudits 

6.9.1 Antwoorde op vraag 1 

'n Sentrale tema wat dwarsdeur die literatuurstudie (vanaf hoofstukke 2 tot 5) voorkom, is 

of die audit van klein maatskappye werklik waarde inhou. In hoofstuk 2 word aangetoon 

dat die behoefte na audits werklik na vore getree het toe daar 'n skeiding tussen die 

kapitaalverskaffers (eienaars) en die bestuur van maatskappye ontstaan het. Een van die 

mees opvallendste kenmerke van 'n klein maatskappy volgens die literatuurstudie (verwys 

3.2.2) is dat daar geen skeiding tussen die eienaars en bestuurders van sodanige 

maatskappy is nie. Dit vorm een van die belangrikste argumente teen 'n verpligte audit 

van 'n klein maatskappy. Dit op sigself laat twyfel oar die waarde van 'n klein maatskappy

oudit ontstaan. Volgens die literatuurstudie in hoofstuk 4 word die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit bevraagteken indien die ouditeur die koste en moeite ontsien om 

uitgebreide stawingsprosedures uit te voer of aileen op bestuursverklarings vertrou om die 

nodige gerusstelling oor die redelikheid van die finansiele state te kry. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat vraag 1 in afdeling D by die vraelys ingesluit word. Die 
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resultate van vraag 1 dra daartoe by om die onsekerheid oar die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit op te los wat op die sienings van die gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state gebaseer word. Dit lui soos volg: 

Tot welke mate stem u saam of verskil u van die volgende stelling met betrekking tot 'n klein maatskappy

oudit? 'n Konvensionele klein maatskappy-oudit hou min waarde vir die maatskappy in. 

Stem abso/uut neig om neutraal neig om verskil onseker 

saam saam te stem te verskil absoluut 

0 

Tabel6.24 

0 

Direkteure/ 

aandeelhouers 

Verwagting Getal % 

Stem abso- 9 9,1% 

luut saam 

Neig om 

saam te 21 21,2% 

stem 

Neutraal 6 6,1% 

Neig om te 34 34,3% 

verskil 

Verskil 28 28,3% 

absoluut 

Onseker 1 1,0% 

Totaal 99 100% 

0 0 

Banke 

Getal % 

2 4,0% 

13 26,0% 

4 8,0% 

24 48,0% 

6 12,0% 

1 2,0% 

50 100% 

0 

Ontvanger 

van inkomste 

Getal % 

7 9,3% 

12 16,0% 

12 16,0% 

30 40,0% 

11 14,7% 

3 4,0% 

75 100% 

0 

Totaal 

Getal % 

18 8,1% 

46 20,5% 

22 9,8% 

88 39,3% 

45 20,1% 

5 2,2% 

224 100% 

Vraag 1 in afdeling Dis deur 224 respondents beantwoord, waarvan 5 respondents 
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(2,2%) hulle onsekerheid oor die waarde wat 'n klein maatskappy-oudit toevoeg, te kenne 

gee. By 20,1% van die respondente (wat 45 respondente verteenwoordig) word die 

waarde van 'n klein maatskappy-oudit geensins betwyfel nie, terwyl 39,3% van die 

respondente (88 respondente) ook van mening is dat 'n klein maatskappy-oudit waarde 

inhou. In totaal blyk dit dus dat bykans sestig persent (59,4%) van die respondente die 

mening huldig dat 'n klein maatskappy-oudit waardevol is. Hierdie persentasie verhoog na 

63,5% indien slegs die respondente se menings in ag geneem word wat in vraag 9 die 

korrekte alternatief omtrent die doelwit van 'n oudit kies (verwys 6.8.6.2). Dit is verder 

opmerklik dat 81% van die respondente wat in vraag 11 in afdeling C aandui dat hulle op 

'n ouditeursverslag vertrou, die waarde van 'n klein maatskappy-oudit erken. Die volgende 

opmerking verskyn op 'n respondent se teruggestuurde vraelys wat beide aandeelhouer 

en direkteur van 'n klein maatskappy is: 

A business can not function in the real world without an audit. An audit is a 
necessity in todays business climate if you want to obtain funds from third parties 
and the receiver of revenue will not trust your financials without an audit. 

By die verdere ontleding van bogenoemde 59,4% blyk dit dat die respondente bestaan uit: 

62,6% (28,3% en 34,3%) van aandeelhouers en/of direkteure, 60,0% (12,0% en 48,0%) 

van bankiers en 54,7% (14,7% en 40,0%) van die Suid-Afrikaanse lnkomstediens. Dit is 

dus duidelik dat 'n redelike groot persentasie van die respondente wat aandeelhouers 

en/of direkteure, asook bankiers is, hulle tevredenheid met 'n klein maatskappy-oudit 

uitspreek. Dit is insiggewend dat byna twee-derdes van die respondente in die kategorie 

aandeelhouers en/of direkteure hulle tevredenheid oor 'n klein maatskappy-oudit 

uitspreek, nieteenstaande die feit dat hulleself die koste vir die oudit moet dra. 

Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit word deur 64 respondente (28,5%) in twyfel 

getrek. Hiervan is 8,0% (18 respondente) heeltemal oortuig dat 'n klein maatskappy-oudit 

waardeloos is, terwyl 20,5% (46 respondente) neig om saam te stem. In totaal is daar dus 

by 28,5% (64 respondente) die persepsie dat 'n oudit van klein maatskappye van geen nut 

is nie. By verdere ontleding blyk dit dat 10% van laasgenoemde respondente nie die 

verskil ken tussen 'n gekwalifiseerde en ongekwalifiseerde ouditeursverslag nie. Die getal 

respondente wat 'n klein maatskappy-oudit as waardeloos beskou, kan dus by ingeligtes 

nog minder wees. 
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lndien die bogenoemde 28,5% verder ontleed word, blyk dit dat 30,3% (9,1% en 21 ,2%) 

van die respondents wat aandeelhouers en/of direkteure is, 30,0% (4,0% en 26,0%) van 

die respondents by finansiele instellings werksaam en 25,3% (9,3% en 16,0%) van die 

respondents van die ontvanger van inkomste se kantoor, van mening is dat 'n klein 

maatskappy-oudit nie veel waarde inhou nie. Laasgenoemde opinie word gevolglik deur 

ongeveer 'n derde van die respondents in die kategoriee, aandeelhouers en/of direkteure 

asook bankinstellings gehuldig, terwyl 'n kwart van die respondents van die ontvanger van 

inkomste se kantoor sodanige mening huldig. 

Slegs 22 respondents (9,8%) wou nie kant kies nie en het neutraal gebly in die besluit of 

'n klein maatskappy-oudit waarde inhou, al dan nie. Die grootste bydrae tot hierdie mening 

kom van die respondents wat by die ontvanger van inkomste werksaam is, omdat 16,0% 

van die respondents die neutraal-opsie kies. lndien hierdie respondents saam met die 

respondents gevoeg word wat hulle onsekerheid in die verband aangedui het, beloop dit 

12% (9,8% en 2,2%) van die respondents. lndien hierdie respondents 'n keuse vir of teen 

'n klein maatskappy-oudit uitgeoefen het, sou dit die evaluasie van vraag 1 drasties 

be·invloed en daarom word hierdie respondents verder ontleed. Die grootste persentasie, 

16,0%, kom voor by die respondents wat by die kantoor van die ontvanger van inkomste 

werksaam is. 

Uit die bogenoemde blyk dit dat ongeag aile grondige argumente wat teoreties volgens die 

literatuurstudie teen 'n klein maatskappy-oudit genoem kan word, sodanige oudit steeds 

waarde vir die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state inhou. Die waarde 

wat 'n klein maatskappy-oudit inhou, word verder in 6.9.2 in oenskou geneem. 

6.9.2 Antwoorde op vraag 2 

In welke mate word u aktiwiteite (bv. die toestaan van /enings, neem van be/eggingsbes/uite, bepaling van 

be/asbare inkomste) beslis bei"nvloed deur 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag? 

'nhoemate 'n redelike mate min nie baie g/adnie onseker 

0 0 0 0 0 0 

'n Oudit sal geen waarde toevoeg indien die geouditeerde finansiele state van 'n klein 
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maatskappy nie deur die gebruikers aangewend word nie. Marriott (1997:33) maak die 

bewering dat : "In theory, a number of interested parties might seek to place reliance on 

audited accounts (of small companies), but the reality is rather different". 

Vraag 2 van afdeling 0 word by die vraelys aan die primers gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state ingesluit om bogenoemde uitlating by wyse van 'n 

empiriese ondersoek in Suid-Afrika te bevestig. 'n Totaal van 223 respondents het vraag 2 

van afdeling 0 beantwoord. 

Tabel6.25 

Direkteure/ 

aandeelhouers 

Verwagting G~tal % 

Hoe mate 31 31,4% 

Redel ike 40 40,4% 

mate 

Min 10 10,1% 

Nie baie 11 11,1% 

Glad nie 4 4,0% 

Onseker 3 3,0% 

Totaal 99 100% 

Banke 

% 

10 20,0% 

28 56,0% 

8 16,0% 

4 8,0% 

50 100% 

Ontvanger 

van inkomste 

% 

32,4% 

39,2% 

12 16,2% 

6 8,1% 

2 2,7% 

1 1,4% 

74 100% 

Totaal 

Getal % 

65 29,1% 

97 43,5% 

30 13,5% 

21 9,4% 

6 2, 7% 

4 1,8% 

223 100% 

lngevolge tabel6.25 word 65 respondents (29, 1%) se bedrywighede tot 'n hoe mate deur 

'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag be·invloed, terwyl 97 respondents (43,5%) aantoon 

dat hulle daaglikse aktiwiteite tot 'n redelike mate deur 'n ongekwalifiseerde ouditeurs

verslag geraak word. Hiervolgens word 'n ouditeursverslag deur 72,6% (29, 1% en 43,5%) 

van die respondents tydens die uitvoering van hulle bedrywighede aangewend. Ongeveer 

sewentig persent (69,4%) van die respondents dui verder aan dat hulle 'n hoe mate van 
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vertroue op die ouditeursverslag plaas (verwys 6.8.4.3). Dit verteenwoordig 'n betekenis

volle persentasie wat as 'n bewys kan dien dat die oudit van 'n klein maatskappy waarde 

toevoeg. 

Dit is opmerklik dat 'n oorwegende meerderheid van die respondente van aile kategoriee 

aantoon dat hulle 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag in 'n groot mate aanwend tydens 

die uitvoering van hulle bedrywighede, naamlik: 71,8% (31 ,4% en 40,4%) van aandeel

houers en/of direkteure, 76,0% (20,0% en 56,0%) van bankiers en 71,6% (32,4% en 

39,2%) van die ontvanger van inkomste. Hiervolgens is dit duidelik dat aile primere 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state die ouditeursverslae gebruik. 

Daar word alreeds in afdeling 6.5.3.3 na die ontvanger van inkomste kantoor in 

Bloemfontein verwys, waar die streeksbestuurder die vraelyste nie wou voltooi nie omdat 

dit nie volgens 'n belastingperspektief opgestel is nie. Die Bloemfontein-kantoor is die 

enigste kantoor van die Suid-Afrikaanse inkomstediens wat op so 'n negatiewe wyse 

gereageer het en daarom is opvolggesprekke met die streeksbestuurder op 11 Junie 1998 

gehou. In antwoord op die vraag in welke mate die ontvanger van inkomste se kantoor in 

Bloemfontein se bedrywighede deur 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag be'invloed 

word, is deur die streeksbestuurder aangedui dat: 

0 Elke saak op eie meriete aangepak word en elke belastingpligtige afson

derlik hanteer word; 

0 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag geen addisionele versekering bied dat 

geen belastingnavrae gerig word nie; en 

0 geouditeerde finansiele state gewoonlik in 'n beter formaat aangebied word. 

'n Skrale 2, 7% van die respondente (6 respondente) voer aan dat hulle geensins van 'n 

ongekwalifiseerde ouditeursverslag gebruik maak nie, terwyl 9,4% van die respondente 

(21 respondente) aandui dat 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag in 'n mindere mate 

aangewend word by die uitvoering van hulle bedrywighede. Die som van die getal 

respondente beloop 12,1% (2,7% en 9,4%) wat tydens hulle bedrywighede 'n ouditeurs

verslag agterwee laat. Dit is nie 'n beduidende persentasie respondente nie, maar verg 

verdere ontleding. 
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Slegs 15,1% (11, 1% en 4,0%) van die respondente wat die aandeelhouers en/of 

direkteure verteenwoordig voer aan dat 'n ouditeursverslag nie deur hulle aangewend 

word nie, terwyl hierdie persentasie by respondente wat by die ontvanger van inkomste se 

kantoor werksaam is, daal tot 10,8% (8,1% en 2,7%) en nog verder by respondente 

vanuit finansiele instellings (8,4%). Geen een van die respondente uit die laasgenoemde 

kategorie van respondente dui aan dat hy/sy glad nie van 'n ouditeursverslag by die 

uitvoering van bedrywighede gebruik maak nie. 

6.9.3 Antwoorde op vraag 3 

Welke van die volgende faktore beskou u as nadele van 'n beslote korporasie? 

Lidmaatskap van 'n BK is be perk tot 10 persone 

Lidmaatskap van 'n Bk is beperk tot natuurlike persone 

Aile lede van 'n BK kan as agente van die BK optree 

'n Lid van 'n BK kan sy beperkte aanspreeklikheid verloor 

indien sekere bepalings van die Wet nie nagestreef word nie 

Die status van 'n lid van 'n BK is nie vergelykbaar met die 

van 'n direkteur van 'n maatskappy nie 

'n BK is nie aan 'n statutere oudit deur 'n geregistreerde 

ouditeur onderhewig nie 

ja nee 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Die persepsie bestaan dat 'n beslote korporasie in 'n groot mate die rol van 'n klein 

maatskappy oorgeneem het. Tydens die literatuurstudie word daarop gewys (sien 

5.4.3.2(iv)) dat 'n beslote korporasie nie in aile gevalle as 'n geskikte plaasvervanger van 

'n klein maatskappy beskou kan word nie. Die ondernemingsvorm random 'n beslote 

korporasie hou sekere nadele in wat behoorlik bestuur moet word. In vraag 3 word die 

betrokke nadele gelys en daar word van die respondent verwag om aan te dui welke van 

die aspekte wei deur hom as nadelig beskou word. Sodoende word die gebruikers van 'n 

klein maatskappy se finansiele state se persepsie oor die beslote korporasie as 

ondernemingsvorm vasgestel. 

Dit is opmerklik dat die enigste van die genoemde nadele van 'n beslote korporasie wat 
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deur die meerderheid van die respondents (56,5%) as 'n nadeel beskou word, die feit is 

dat 'n beslote korporasie nie aan 'n statutere audit onderwerp word nie (verwys tabel 

6.26). By verdere ondersoek blyk dit dat veral die respondents vanuit bankinstellings 

(56,3%) en die ontvanger van inkomste se kantoor (65,3%) hierdie siening ondersteun. 

Bykans die helfte (48,8%) van die respondents, aandeelhouers en/of direkteure, huldig 

oak die mening dat dit vir 'n beslote korporasie nadelig is om nie geoudit te word nie. 

Hierdie verskynsel dien weer eens as 'n bewys van die· waarde van 'n klein maatskappy

oudit. Hierdie siening word ondersteun deur die volgende opmerkings wat op twee res

pendente ('n aandeelhouer/direkteur vanuit die handelsektor asook vanuit die vervaar

digingsektor) se voltooide vraelyste verskyn: 

The big problem with a small concern are passing of personal expenses as 
business expenses. It happens more frequently with CC's. I believe the outcry to 
limit audit obligations is to open the door to tax fraud; en 

CC's are fraudelent and full of holes. CC members claim too many perks, tax free 
loopholes and drive expensive cars. 

Tabel6.26 

Direkteure/ Banke Ontvanger Totaal 

aandeelhouers van inkomste 

Verwagting J N J N J N J N 

Tien lede 21,8% 78,2% 14,0% 86,0% 23,6% 76,4% 20,6% 79,4% 

Natuurlike 36,0% 64,0% 20,0% 80,0% 69,4% 30,3% 69,7% 

persona 

Agente 39,5% 60,5% 66,0% 42,9% 57,1% 39,~% 60,7% 

Aanspreek- 5010% 50,0% 46,0% 54,0% 437% 
' 

56,3% 46,9% 53,1% 

likheid 

Status 52,3% 47,7% 34,0% 66,0% 34,7% 65,3% 41,9% 58,1% 

Oudit 48,8% 51,2% 56,3% 43,7% 65,3% 34,7% 56,5% 43,5% 

Sleutel: J = Ja; N = Nee 
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Die beperkings wat op 'n beslote korporasie se lede geplaas word, word blykbaar nie deur 

die respondente as nadelig beskou nie, want slegs 20,6% van die respondente voer aan 

dat 'n beperking van tien lede vir 'n beslote korporasie nadelig is. Daarby beskou minder 

as 'n derde (30,3%) van die respondente die feit dat slegs natuurlike persone 'n belang in 

'n beslote korporasie kan bekom, as striemend. Hiervolgens kan afgelei word dat die 

bedrywighede van 'n beslote korporasie oor die algemeen van s6 'n aard is dat 

groepstrukture onnodig is. 

Tussen ongeveer 40% en 47% van die respondente beskou die ander drie bogenoemde 

nadele van 'n beslote korporasie as nadelig in praktyk. Dit verteenwoordig in al drie 

gevalle die minderheid want slegs 39,3% van die respondente voer aan dat die feit dat 

aile lede as agente van 'n beslote korporasie kan optree, 'n nadeel is. So word die 

moontlikheid dat 'n lid sy beperkte aanspreeklikheid kan verloor en die feit dat 'n lid van 'n 

beslote korporasie nie dieselfde status as 'n direkteur van 'n maatskappy geniet nie deur 

onderskeidelik 46,9% en 41,9% van die respondente as nadelig beskou. 

6.9.4 Antwoorde op vraag 4 

Is u van mening dat 'n BK as 'n gepaste plaasvervanger van 'n klein maatskappy gesien kan word? 

ja nee onseker 

D D D 

Vraag 4 spruit voort vanuit vraag 3 (verwys 6.9.3) hierbo. Nadat die moontlike nadele van 

'n beslote korporasie as ondernemingsvorm in vraag 3 onder die respondent se aandag 

gebring word, word daar in terme van vraag 4 van die respondent verwag om homself tot 

'n spesifieke denkrigting te verbind. 'n Beslote korporasie word 6f as 'n geskikte 

plaasvervanger van 'n klein maatskappy gesien 6f dit word nie as sodanig beskou nie. In 

die eersgenoemde geval, waar 'n beslote korporasie as 'n gepaste plaasvervanger van 'n 

klein maatskappy beskou word, kan dit moontlik daarop dui dat die status quo gehandhaaf 

moet word. lndien 'n klein maatskappy as ondernemingsvorm gekies word, behoort die 

aandeelhouers die koste van beperkte aanspreeklikheid in die formaat van 'n audit te dra 

ongeag dat die waarde van sodanige audit onder verdenking is. Dit spruit voort uit die feit 

dat 'n beslote korporasie geen ouditvereistes het nie en volgens hierdie denkrigting word 
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'n beslote korporasie as 'n behoorlike plaasvervanger van 'n klein maatskappy beskou. 

Vraag 4 van afdeling Dis deur 222 respondente beantwoord. Daar word oorwegend deur 

die respondente aangedui dat 'n beslote korporasie as 'n plaasvervanger van 'n klein 

maatskappy beskou kan word, want 153 (68,9%) respondente huldig die mening. Dit is 

opmerklik dat 'n groat meerderheid van die respondente wat by finansiele instellings 

(82,0%) en die ontvanger van inkomste (74,6%) werksaam is, die persepsie huldig dat 

ongeag die nadele verbonde aan 'n beslote korporasie, sodanige ondernemingsvorm die 

plek van 'n maatskappy kan volstaan. Verdere ontledings bevestig dat die respondente se 

sienings vanuit die aandeelhouer en/of direkteure-kategorie wat in die vervaardiging- en 

handelsektore werksaam is met die respondente van banke en die ontvanger van 

inkomste ooreenstem. Onderskeidelik 75,0% en 60,0% van die respondente voer aan dat 

'n beslote korporasie 'n plaasvervanger van 'n maatskappy is. Die respondente wat 

aandeelhouers en/of direkteure van die konstruksiebedryf verteenwoordig, verskil egter 

want slegs 30,8% van die respondente is van mening dat 'n maatskappy deur 'n beslote 

korporasie vervang kan word. 

Tabel6.27 

Ja Nee Onseker 

Verwagting Aantal Persen- Aantal Persen- Aantal Persen-

tasie tasie tasie 

Aandeelhouers/direk- 56 57,7% 33 34,1% 8 8,2% 

teure 

Bankinstellings 41 82,0% 8 16,0% 1 2,0% 

Ontvanger van 56 74,6% 17 22,7% 2 2,7% 

inkomste 

Totaal 153 58 11 

Persentasie 68,9% 26,1% 5,0% 
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6.9.5 Antwoorde op vraag 5 

Welke van die volgende hervormingstrategiee vir klein maatskappye ondersteun u: 

Konvensionele audit- waar die status quo gehandhaaf word 

Oorsig - waar beperkte gerusstel/ing verskaf word na vo/tooiing van analitiese 

prosedures en navrae wat aan bestuur gerig word 

Ooreengekome prosedures - waar geen gerusstelling verskaf word en 

die werk ooreenkomstig die klient se versoek uitgevoer word 

Kompilering van finansiele in/igting - waar geen gerusstelling verskaf word 

en rekeningkundige dienste om finansiele state op te stel gelewer word 

Beslote korporasies - kliente behoort aangemoedig te word om klein 

maatskappye in BK's te omskep 

Konvensionele audit- waar die AARP-vereistes afgeskaal word. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Vraag 5 in afdeling D bied aan die respondent die geleentheid om die mate van 

betrokkenheid van die ouditeur aan te dui wat deur sodanige respondent voorgestaan 

word. Daarvolgens word bepaal of 'n konvensionele audit van 'n klein maatskappy 

hervorm moet word. 'n Geskikte hervormingstrategie wat deur die gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state voorgestaan word, word op grand van vraag 5 se 

antwoorde bepaal. 

Vraag 5 vorm die kern van die studie. Dit stem ooreen met vraag 3 van afdeling D in die 

vraelys wat aan die praktiserende ouditeure gerig word. Dit is ook opvallend dat hierdie 

vraag aan die einde van die vraelys verskyn. Die vraelys is doelbewus op so 'n wyse 

opgestel omdat die vrae wat hierdie vraag voorafgaan, die respondent se gedagtes moet 

prikkel om 'n goed deurdagte hervormingstrategie te kies. 

Daar is geen beperking geplaas op die aantal opsies wat 'n respondent kon uitoefen nie. 

Volgens tabel 6.28 is die hervormingstrategie wat deur die meeste respondents 

voorgestaan word, 'n audit waar die AARP-vereistes afgeskaal word. Met die eerste 

oogopslag blyk dit dat 'n mate van teenstrydigheid hierdeur geopenbaar word omdat slegs 

41,1% van die respondents by vraag 4 van afdeling C ten gunste van afsonderlike AARP

vereistes vir 'n klein maatskappy stem (verwys 6.8.4.2). By verdere ontleding blyk dit dat 
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ongeveer 70% van die respondente wat aanvoer dat die AARP-vereistes vir klein 

maatskappye afgeskaal behoort te word, oak ten gunste van 'n audit met afgeskaalde 

AARP-vereistes is, terwyl 50% van die respondente wat nie minder AARP-vereistes vir 'n 

klein maatskappy bepleit nie, oak ten gunste van die bogenoemde alternatief vir 'n 

hervormingstrategie stem. 

Die onsekerheid ocr AARP-vereistes is dus duidelik, maar eweneens kan aangevoer word 

dat hierdie hervormingstrategie ('n audit waarvolgens AARP-vereistes afgeskaal word) 

steun by die respondente geniet omdat 'n audit steeds uitgevoer word. Hierdie argument 

word verder gestaaf indien die kategoriee van respondente ontleed word. Ongeveer twee

derdes (67,7%) van die aandeelhouers en/of direkteure is ten gunste van 'n audit waar 

minder AARP-vereistes geld, terwyl slegs 56,6% van sodanige respondente in vraag C4 

ten gunste van die AARP vir klein maatskappye stem (verwys 6.8.4.2). Dit verteenwoordig 

die hervormingstrategie wat deur die grootste meerderheid van die aandeelhouers en/of 

direkteure ondersteun word. Hierdie tendens is te verstane want finansiele state van 'n 

klein maatskappy wat ooreenkomstig afgeskaalde AARP-vereistes opgestel word, sal bes 

moontlik minder tyd in beslag neem wat op sy beurt tot kostebesparings kan lei. 

By banke en die ontvanger van inkomste is die teenstelling neg grater. 64,0% van die 

respondente wat by bankinstellings werksaam is en 50,7% van die respondente van die 

kantoor van die ontvanger van inkomste ondersteun 'n audit met afgeskaalde AARP

vereistes, terwyl daar onderskeidelik deur 36,0% en 24,0% van die respondente in vraag 

C4 ten gunste van die sogenaamde klein-AARP gestem word. Hiervolgens blyk dit dat as 

die afgeskaalde AARP-vereistes aan 'n audit onderwerp word, dit ondersteuning geniet. 

Dit dien as 'n verdere bewys van die waarde van 'n klein maatskappy-oudit. 

Die hervormingstrategie wat deur die tweede hoogste persentasie respondente 

ondersteun word, 60, 7%, is die hand hawing van die status quo waarvolgens 'n 

konvensionele audit vir klein maatskappye uitgevoer word. In 1981 het 73,8% van die 

respondente tydens die Pratt-studie (Pratt 1981:11 0) aangevoer dat hulle 'n verpligte audit 

vir klein maatskappye ondersteun, terwyl 73,0% van die respondente hulle ondersteuning 

tydens die De Jager-studie (De Jager 1994:337) aan 'n verpligte audit vir klein 

maatskappy toegewys het. Gloeck (1993:300) bevind egter die teendeel omdat slegs 

34,8% van die respondente tydens sy ondersoek oor die verwagtingsgaping ten gunste 
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van 'n verpligte oudit by klein eienaar/bestuurder-maatskappy stem. Daar word in al drie 

genoemde studies, Pratt-, De Jager- en die Gloeck-studie spesifiek na klein eienaar/ 

bestuurder-maatskappye verwys, terwyl hierdie studie oor klein maatskappye handel. 

Daar word egter telkemale in die literatuurstudie en tydens die empiriese studie (verwys 

6.3.3.2; 6. 7; 6.1 0.2.3) daarna verwys dat 'n klein maatskappy se aandeelhouers en 

direkteure gewoonlik dieselfde persone is. Daarom kan die resultate van die drie 

bogenoemde studies met hierdie studie in verband gebring word. Die 60,7% van die 

respondente wat ingevolge hierdie studie ten gunste van 'n konvensionele oudit vir klein 

maatskappye is, is redelik vergelykbaar met die resultate wat volgens die Pratt- en De 

Jager-studies verkry word. 

Tabel6.28 

van inkomste 

Verwagting N J N J N J N 

Konvensio- 42,1% 54,0% 25,7% 60'PA 
' 

39,3% 

nele oudit 

Oorsig 48,4% 38,0% 47,0% 

Ooreenkoms 26,0% 74,0% 12,0% 88,0% 24,3% 75,7% 22,3% 77,7% 

Kompilasie 32,3% 67,7% 30;0% 70,0% 19,4% 80,6% 27,5% 72,5% 

Beslote 26~6% 73,4% 50,0% 50,0% 49;3% 50,7% 39,6% 60,4% 

korporasie 

Afgeskaalde 67,7% 32,3% 38,9% 

AARP 

Sleutel: J = Ja; N = Nee 

Die teendeel word egter deur Gloeck (1993:229) in 1993 ondervind waar soos volg 

daaromtrent berig word: "Dit sou beteken dat menings oor die saak binne 'n tydperk van 

vyftien jaar 'totaal' verander het." By nadere ondersoek blyk dit dat die respondente in die 

betrokke studie uit die volgende partye bestaan: rekenmeesters en finansiele kontroleurs, 

direkteure (waarvan 34% direkteure van private maatskappye is, maar nie klein maat-
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skappye nie want die populasie het uit die voorste honderd van die TOP 300 companies 

soos ge·identifiseer deur die Financial Mail, bestaan), aandelemakelaars, interne ouditeure 

en ander persona wat die navorser versoek het om aan die opname deel te neem. Die 

enigste ooreenstemmende kategorie respondents is die bankiers, wat 15% van die totale 

respondents in die Gloeck-studie uitgemaak het (Gioeck 1993: 178). Daar word egter nie 

aangedui of al die bankbestuurders die vraag ten opsigte van 'n verpligte oudit van klein 

maatskappye beantwoord het nie. Dieselfde persepsie, dat 'n konvensionele oudit 

beperkte steun van bankinstellings geniet, bestaan volgens hierdie studie, want 'n 

konvensionele oudit word deur slegs 46,0% van die respondents ondersteun wat 

bankinstellings verteenwoordig. 

Meer as die helfte van die respondents uit die kategorie, aandeelhouers en/of direkteure, 

voer aan dat 'n konvensionele oudit vir klein maatskappye gewens is, terwyl 73,4% van 

die respondents van die ontvanger van inkomste se kantoor sodanige siening huldig. Dit 

dien weer eens as 'n bewys dat 'n oudit vir klein maatskappye nie uitgedien is nie. 

'n Redelike hoe persentasie van die respondents, naamlik 53,0% ondersteun 'n oorsig wat 

deur die ouditeur uitgevoer word. Dit bestaan uit 51,6% van die respondents wat die 

aandeelhouers en/of direkteure verteenwoordig, 62,0% van die respondents wat by 

finansiele instellings werksaam is en 48,6% van die respondents van die kantoor van die 

ontvanger van inkomste. 'n Beperkte oorsig is 'n vreemde begrip wat moontlik as 'n oor

saak vir die redelike lae persentasie aangevoer kan word. 

Slegs 39,6% van die respondents voer aan dat klein maatskappye in beslote korporasies 

omskep moet word, terwyl 68,9% (verwys 6.9.4) van die respondents glo dat 'n beslote 

korporasie as 'n plaasvervanger van 'n klein maatskappy gesien kan word. By verdere 

ontleding blyk dit dat die helfte van die 68,9% waarna hierbo verwys word, nie 'n beslote 

korporasie as 'n gewenste hervormingstrategie beskou nie. Die enigste nadeel van 'n 

beslote korporasie is volgens die respondents die feit dat 'n beslote korporasie nie aan 'n 

statutere oudit onderwerp word nie (verwys 6.9.3). Die afleiding word dus gemaak dat 'n 

hoe premia op die waarde van 'n oudit geplaas word en daarom word 'n beslote 

korporasie nie as 'n geskikte alternatief van 'n klein maatskappy beskou nie. Hierdie 

argument word verder ondersteun omdat slegs 26,6% van die respondents, aandeel

houers/direkteure, wat in wese die klient by 'n klein maatskappy-oudit is, bereid is om hul-
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le besigheid as 'n beslote korporasie te bedryf. 

Volgens tabel 6.28 is dit duidelik dat die ander twee alternatiewe naamlik, kompilasie

aanstellings en aanstellings waar ooreengekome prosedures uitgevoer word, onbedui

dende steun geniet. 

6.10 Afdeling E: Profiel van die respondent 

6.1 0.1 Algemeen 

Die navorsingsresultate kan slegs behoorlik ontleed word indien die profiel van die 

respondente behoorlik ontleed word. 

6.10.2 Groepe waarin respondente verdeel word: 

Die volgende kriteria word aangewend om 'n onderskeid tussen respondente te tref: 

0 Die ouderdom van die respondent wat aan die studie deelneem; 

0 die aantal respondente wat geoktrooieerde rekenmeesters is; 

0 die bedryf waarin die respondent werksaam is; en 

0 die sektor waarin die bogenoemde bedryf val. 

6.1 0.2.1 Die ouderdom van die respondent 

Die volgende ouderdomsgroepe word in die studie onderskei: 

0 Jonger as 30 jaar; 

0 tussen 31 en 39 jaar; 

0 tussen 40 en 49 jaar; en 

0 ouer as 50 jaar. 
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Uit die onderstaande tabel 6.29 is dit duidelik dat die verskillende ouderdomsgroepe deur 

ongeveer dieselfde getal respondente verteenwoordig word. By verdere ontleding word 

bevind dat die ouderdom van 'n respondent nie 'n noemenswaardige invloed op die 

resultate van die studie uitoefen nie. 

Tabel6.29 

Ouderdomsgroep Aantal Persentasie 

Jonger as 30 jaar 50 22,4% 

Tussen 31 en 39 jaar 62 27,8% 

Tussen 40 en 49 jaar 53 23,8% 

Vyftig jaar en ouer 58 26,0% 

Totaal 223 100% 

6.1 0.2.2 Geoktrooieerde rekenmeesters 

Die praktiese opleidingsvereistes en teoretiese agtergrond van geoktrooieerde 

rekenmeesters sal noodwendig gebruikers se verwagtinge, persepsies en menings 

omtrent die audit van klein maatskappye be"invloed. Vraag 2 van afdeling E word by die 

vraelys ingesluit om hierdie invloed te bepaal. 

Slegs 24 respondente is geoktrooieerde rekenmeesters wat 'n persentasie van 10,9% 

van aile respondente uitmaak. Dit word nie as beduidend genoeg beskou om die resultate 

van hierdie studie noemenswaardig te be"invloed nie. 

6.10 2.3 Kategorie ten opsigte van indiensneming 

Die volgende indiensnemingskategoriee word onderskei: 

0 Direkteur en aandeelhouer - soos in die literatuurstudie aangedui, is die aan-
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deelhouers en direkteure van 'n klein maatskappy gewoonlik dieselfde 

persona; 

0 slegs direkteur - hiervolgens word bepaal in welke mate klein maatskappye 

se direkteure afsonderlik van die aandeelhouers beskou kan word; 

0 slegs aandeelhouers - hiervolgens word bepaal in welke mate klein maat

skappye se aandeelhouers afsonderlik van die direkteure beskou kan word; 

0 bankier wat 'n verdere belangegroep verteenwoordig; en 

0 ontvanger van inkomste, wat die laaste belangegroep by 'n klein 

maatskappy se finansiele state uitmaak. 

Tabel6.30 

Kategorie Aantal Persentasie 

Direkteur en aandeelhouer 74 32,8% 

Direkteur 24 10,7% 

Aandeelhouer 2 0,90% 

Bankier 50 22,3% 

Ontvanger van inkomste 75 33,3% 

Totaal 225 100% 

Indian die boonste drie kategoriee volgens tabel 6.30 saam gegroepeer word, val 100 

respondents binne die kategorie aandeelhouers en direkteure, wat 44,4% van die respon

dents verteenwoordig. 'n Totaal van 7 4% van hierdie groep bestaan uit direkteure sowel 

as aandeel-houers. Dit bevestig weer eens dat die direkteure en aandeelhouers by klein 

maatskappye gewoonlik dieselfde persona is. 

6.1 0.2.4 Besigheidsektor waarin die respondent werksaam is 

Daar word aanvaar dat die respondents van bankinstellings in die finansiele sektor 

werksaam is en dat die deelnemers van die ontvanger van inkomste se kantore vir 'n 

regeringsinstansie werk, maar die sektore verskil waarin aandeelhouers en/of direkteure 
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werksaam is. Tabel 6.31 tref die onderskeid soos volg: 

Tabel6.31 

Besigheidsektor Aantal Persentasie 

Konstruksie 28 12,2% 

Vervaardiging 36 16,1% 

Handel 36 16,1% 

Finansieel 50 22,3% 

Regering 75 33,3% 

Totaal 225 100% 

6.11 Samevatting en gevolgtrekkings 

6.11.1 Algemeen 

Afleidings wat oor die waarde van 'n klein maatskappy-oudit en gepaardgaande 

hervormingstrategie in hierdie hoofstuk gemaak word, word gebaseer op die antwoorde 

van 225 respondente. Die afleidings en gevolgtrekkings wat gemaak word, verteen

woordig dus algemene stallings wat vanuit spesifieke gevalle afgelei word. 

Alhoewel verskeie gevolgtrekkings alreeds by die bespreking van die afsonderlike vrae 

uiteengesit word, word sekere wesentlike sienswyses en bevindinge uitgelig. Dit is veral 

hierdie aspekte wat met die menings van die lede in openbare praktyk in verband gebring 

word sodat 'n algemeen aanvaarde hervormingstrategie na afloop van hierdie studie 

voorgestel word. 

Die gevolgtrekkings word nie in 'n rangorde van belangrikheid gelys nie, maar hou in 'n 

groat mate verband met die chronologiese volgorde van die vraelys. 
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6.11.2 Gevolgtrekkings 

0 Daar is nie eenparigheid oor die objektiewe wyse waarop 'n klein maatskappy 

gedefinieer moet word nie. Die aanwending van aanwysers waarvolgens 'n beperking 

op omset, totale bates en aantal werknemers geplaas word, geniet egter wye 

ondersteuning. Die beperking van 50 werknemers wat vir 'n klein maatskappy gestel 

word, word verder oorwegend ondersteun maar die waardes wat aan omset en totale 

bates toegewys word, is so uiteenlopend van aard dat homogene waardes nie 

bepaalbaar is nie. 

0 Die mees kenmerkendste eienskap van 'n klein maatskappy is dat daar geen 

onderskeid by sodanige maatskappye tussen die aandeelhouers en direkteure 

bestaan nie. Die mate van ondersteuning wat hierdie eienskap geniet, lei daartoe dat 

dit as maatstaf aangewend kan word om 'n klein maatskappy te identifiseer. 

0 Meer as die helfte van die respondents verwag dat die ouditeur die verantwoor

delikheid moet dra om bedrog op te spoor en aktief te soek vir bedrog tydens die 

ouditproses. Die verwagting blyk geensins onrealisties te wees nie, want die 

meerderheid van die respondents gee toe dat 'n audit as geen waarborg kan dien nie. 

Ten einde die verwagtingsgaping by gebruikers van klein maatskappye se finansiele 

state te oorbrug, moet die ouditprofessie sy verantwoordelikhede oor die opsporing 

van en die soeke na bedrog uitbrei. 

0 Daar bestaan 'n buitengewone groat vraag na deursigtigheid wat op die noodsaak

likheid van verslagdoening oor wesenlike onreelmatighede dui. 

0 Verslagdoening oor leemtes in die interne beheer blyk van belang te wees. Daarom 

behoort ouditeure, ongeag die feit dat dit nie koste-doeltreffend is om 'n toereikende 

interne beheerstelsel by klein maatskappye te implementeer nie, die mees kardinale 

interne beheerswakhede te openbaar wat andersins verreikende gevolge mag inhou. 

0 Daar heers 'n groat mate van onsekerheid oor die AARP-vereistes en die moontlike 

afskaling daarvan vir klein maatskappye. Desnieteenstaande word 'n audit waar die 

AARP-vereistes afgeskaal word, deur die meerderheid respondents as die gekose 
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hervorming van 'n klein maatskappy-oudit beskou. 

0 By 'n oorwegende meerderheid van die respondents (88,4%) bestaan die verwagting 

dat die ouditeur bo en behalwe ouditdienste ook ander dienste verskaf. Die noue 

verbintenis tussen 'n ouditeur en sy klein maatskappy-klient geniet dus wye 

ondersteuning. 

0 Dit wek kommer dat 'n beduidende persentasie van die respondents van mening is dat 

die ouditeur sy objektiwiteit en gepaardgaande onafhanklikheid sal inboet om 

ouditgelde vanuit 'n klein maatskappy-oudit te verseker. By verdere ontledings blyk dit 

dat 70,7% (by verre die grootste persentasie) van die respondents wat by die 

ontvanger van inkomste se kantoor werksaam is, die persepsie huldig. Dit verg dat die 

ouditprofessie 'n indringende ondersoek van stapel moet stuur oor die ouditeur se 

onafhanklikheid en die invloed wat die huidige bepaling en betaling van ouditgelde 

daarop uitoefen. 

0 Dit wil voorkom asof die gehalte van ouditdienste nie 'n noemenswaardige bydrae 

maak om die verwagtingsgaping van gebruikers van klein maatskappye se finansiele 

state te vergroot nie. 

0 Gebruikers van klein maatskappye se finansiele state blyk goed ingelig te wees oor 

die verskil tussen 'n gekwalifiseerde en 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag. 

0 Die besef dat 'n ouditeursverslag nie 'n waarborg of algehele versekering bied nie, 

kom sterk na vore. Daar bestaan egter nie duidelikheid oor die mate waarin 

wesenlikheid die ouditmening be"invloed nie. 

0 Moontlike lopende saakprobleme word in 'n baie ernstige lig beskou. Daar word van 

die ouditeur verwag om sy ouditeursverslag daaromtrent te kwalifiseer en om die feit 

uitdruklik onder die aandeelhouers se aandag by 'n algemene jaarvergadering te 

bring. Sodoende word verseker dat aandeelhouers wat nie die finansiele state en 

ouditeursverslag bestudeer nie, ingelig bly oor hulle maatskappy se voortbestaan. 

0 Die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state het 'n redelike mate van 
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vertroue in die ouditeursverslag. Dit dien as 'n aanduiding dat 'n oudit van klein 

maatskappye wei waarde toevoeg. 

0 Daar heers 'n mate van onsekerheid oor die persone aan wie die ouditeur verslag 

doen. Die respondente wat glo dat die ouditeur aan die direksie verslag doen beloop 

71,9% en volgens 50,2% van die respondente geskied verslaggewing ook aan die 

besturende direkteur. Dit dui weer eens daarop dat 'n duidelike onderskeid tussen die 

aandeelhouers en direkteure nie by 'n klein maatskappy bestaan nie. Dit ondersteun 

verder die persepsie dat daar 'n gebrek aan onafhanklikheid by die ouditeur is. 

0 Respondente is oor die algemeen tevrede met die tydsduur wat 'n klein maatskappy

oudit neem en die betrokkenheid van die ouditvennoot by sodanige oudits. 

0 Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit word nie betwyfel nie. Die feit dat meer as 

70% van die respondente aanvoer dat hulle bedrywighede wei deur 'n 

ongekwalifiseerde ouditeursverslag be'invloed word en dat slegs 2, 7% van die 

respondente meen dat dit nie die geval is nie, is 'n aanduiding van 'n relatief hoe mate 

van gebruikerstevredenheid. Dit op sig self bevestig die waarde wat 'n klein 

maatskappy-oudit inhou. 

0 'n Beslote korporasie word as 'n plaasvervanger van 'n klein maatskappy beskou, 

maar 60,4% van die respondente (waarvan 73,4% aandeelhouers en/of direkteure is) 

voer aan dat klein maatskappye nie in beslote korporasies omskep moet word nie. Die 

enigste nadeel van 'n beslote korporasie volgens die respondente, is die feit dat 'n 

beslote korporasie nie aan 'n statutere oudit onderhewig is nie. Dit blyk dus dat indien 

'n beslote korporasie ook aan 'n statutere oudit onderhewig is, daar geen besware 

bestaan om klein maatskappye in beslote korporasies te omskep nie. lndirek dui 

hierdie mening weer eens op die waarde wat op 'n klein maatskappy-oudit geplaas 

word. 

0 Die oudithervormingstrategie wat deur die grootste meerderheid van die respondente 

gesteun word, is die uitvoering van 'n konvensionele oudit waar die openbaarmakings

vereistes ingevolge AARP afgeskaal word. In die tweede plek word die handhawing 

van 'n konvensionele oudit vir klein maatskappye bepleit. Die bogenoemde twee me-
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nings bevestig dat die uitvoering van 'n oudit vir klein maatskappye waardevol is. 

0 Die uitvoering van 'n beperkte oorsig deur die ouditeur word ook tot 'n mindere mate 

deur die respondents (53,6%) ondersteun. Aanstellings volgens ooreengekome 

prosedures en kompilasie-aanstellings geniet nie beduidende ondersteuning nie. 

6.11.3 Samevatting 

In hierdie hoofstuk word die resultate van die empiriese studie oor oudithervorming van 

klein maatskappye by primere gebruikers van sodanige maatskappye se finansiele state 

ondersoek. 

In afdeling A word 'n klein maatskappy aan die hand van 'n voorgestelde hipotese op 'n 

objektiewe wyse ge·identifiseer. Die hipotese word deur ongeveer die helfte van die 

respondents aanvaar. 'n Redelike mate van onsekerheid bestaan egter steeds omdat die 

respondents wat die hipotese verwerp, nie eenparig in hulle siening oor die identifisering 

van 'n klein maatskappy is nie. Afdeling B word daaraan gewy om die kenmerke van 'n 

klein maatskappy te bestudeer. Die mees tiperende kenmerk van 'n klein maatskappy is 

die feit dat die aandeelhouers en direkteure by sodanige maatskappye dieselfde persona 

is. Beide afdelings A en 8 lei daartoe dat die studiegebied behoorlik afgebaken word. 

In afdeling C word die persepsies, verwagtings en menings van die primere gebruikers 

van klein maatskappye se finansiele state vir die eerste keer ondersoek. Hiervolgens blyk 

dit dat 'n klein maatskappy-oudit redelik positief deur die primere gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state beskou word en volgens die gebruikers waarde toevoeg. 

'n Geskikte oudithervormingstrategie vir 'n klein maatskappy deur die primers gebruikers 

van klein maatskappye se finansiele state word in afdeling D bepaal. lngevolge hierdie 

studie geniet 'n oudit waar die algemeen aanvaarde rekeningkundige praktykvereistes vir 

'n klein maatskappy afgeskaal word, die oorwegende steun. Dit word gevolg deur 'n 

konvensionele oudit. Dit dui daarop dat die oudit van 'n klein maatskappy volgens die 

primers gebruikers van klein maatskappye se finansiele state wei 'n bestaansreg geniet. 
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Ten einde die doelwit van hierdie studie te bereik, naamlik om die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit te beoordeel en om op grand daarvan 'n algemeen aanvaarde 

hervormingstrategie voor te stel, moet die resultate van die empiriese studie oor 

oudithervorming van klein maatskappye by primere gebruikers van sodanige 

maatskappye se finansiele state met die van die lede in openbare praktyk in verband 

gebring word. Hierdie vergelyking en afleidings word in hoofstuk 8 bespreek. 
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HOOFSTUK 7 

EMPIRIESE STUDIE BY PRAKTISERENDE OUDITEURE OOR 

OUDITHERVORMING VAN KLEIN MAATSKAPPYE 

7.1 lnleiding 

Ten einde 'n algemeen aanvaarde hervormingstrategie vir die audit van klein 

maatskappye te bepaal, is dit noodsaaklik dat die menings van praktiserende ouditeure 

met die van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state in verband 

gebring word. So 'n vergelyking kan daartoe bydra om meningsverskille en raakpunte 

tussen die praktiserende ouditeure (hierna oak verwys as lede in openbare praktyk) en die 

primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state te identifiseer en wat 

uiteindelik tot betekenisvolle afleidings kan lei. 

Die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek word gevolglik op lede in openbare 

praktyk gerig. Hierdie hoofstuk bied 'n qorsig oar die metodologie wat tydens die tweede 

gedeelte van die empiriese ondersoek toegepas is, asook die resultate wat die studie 

opgelewer het. 

7.2 Die doel van die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek 

Die hoofdoel van die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek is om die waarde van 

'n klein maatskappy-oudit te bepaal en om op grand daarvan 'n geskikte hervorming

strategie vir die audit van klein maatskappye uit die oogpunt van die lede in openbare 

praktyk vas te stel. 

Die verwesenliking van hierdie doelwit kan eers geskied as die volgende doelstellings 

bereik word, naamlik: 

0 'n Algemeen aanvaarde definisie van 'n klein maatskappy bepaal word wat op die 
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menings van lede in openbare praktyk gegrond is; 

0 die toepassing van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde deur lede in openbare praktyk 

op klein maatskappy-oudits beoordeel word; en 

0 die hervormingstrategiee geevalueer word wat deur die praktiserende ouditeure 

voorgestaan word. 

Die empiriese ondersoek word verder aangewend om vas te stel in welke mate boge

noemde drie doelwitte by die verskillende ledegroepe in die openbare praktyk verskil of 

ooreenstem. 'n Onderskeid tussen die verskillende ledegroepe in openbare praktyk word 

getref op grand van die omvang van 'n lid se eie fooie wat vanuit klein maatskappy-oudits 

verdien word. 

7.3 Metode van die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek 

Die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek is, soos in geval van die eerste 

gedeelte van die empiriese ondersoek, met behulp van vraelyste uitgevoer. Die vraelyste 

is aan lede gestuur wat by die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad geregistreer 

is. 

Die populasie is bepaal deur die volgende vereistes met betrekking tot die moontlike 

respondente neer te le: 

0 Sodanige persone moet by die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad 

geregistreer wees; 

0 sodanige persone moet Suid-Afrikaanse burgers wees; en 

0 sodanige persone moet in openbare praktyk geregistreer wees. 

Volgens die registers van die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters was daar op 30 April 1998 in totaal 3 580 lede wat aan die bogenoemde 

vereistes voldoen het. Daar is besluit op 'n steekproefgrootte van 500 lede wat ongeveer 

14% van die populasie uitmaak. 
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7.3.1 Betroubaarheid van inligting 

(a) Steekproeffout 

Daar is van ewekansige gestratifiseerde steekproefnemingstegnieke gebruik gemaak om 

praktiserende ouditeure te selekteer. Ten einde te verseker dat die steekproefinligting 

aanvaarbaar is, word die steekproeffout bereken. Daarvolgens word die laagste 

persentasie ( onderste grens) en hoogste persentasie (boonste grens) bereken 

waarvolgens die steekproefresultate van die gemiddelde moontlik mag afwyk. lndien die 

ontleding en vertolking van die antwoorde (volgens die hoogste en laagste persentasies) 

geen invloed op die bevindinge en aanbevelings van hierdie studie het nie, bestaan daar 

geen wetenskaplike grande om die steekproef uit te brei nie. 

Soos reeds beskryf in 6.4.2.1 is dit onprakties om vir elke persentasie in die studie 'n 

steekproeffout te bereken. Gevolglik word die antwoorde van die respondente in die 

onderstaande vrae, soos vervat in tabel 7.1 (a) aangewend om die steekproeffoute te 

bereken en om daarvolgens die steekproefgrootte te beoordeel. 

Die volgende formula word aangewend om die steekproeffoute van proporsionele data te 

bereken (verwys 6.4.2.1 ): 

J P (100- P) 
n 

Sleutel: 

p = 

n = 

Persentasie van die respondente wat oor die eienskap van belang beskik 

(persentasie respondente wat ja op die vraag geantwoord het). 

Aantal waarnemings of steekproefgrootte (die aantal respondente wat die 

vraag beantwoord het). 
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Tabel 7.1(a) 

Vrae Gemiddelde % Steekproef- Onderste Boonste 

geselekteer Ja-antwoorde fout (%) grens (%) grens (%) 

Vraag D2 74,3% 1,40% 71,5% 77,1% 

Vraag D4 32,0% 0,92% 30,2% 33,8% 

Vraag C24 63,2% 1,29% 60,6% 65,8% 

Vraag C25 73,1% 1,39% 70,3% 75,9% 

Volgens die bostaande tabel 7.1 (a) is dit duidelik dat die steekproeffoute onbeduidend is 

en die resultate van hierdie studie minimaal be"invloed. In vraag D4 voer byvoorbeeld 

slegs 32,0% van die respondents aan dat hulle menings oor die hervormingstrategiee 

deur die praktyk-oorsigbeleid be·invloed word. Indian die persentasie na 30,2% daal of tot 

33,8% styg maak dit weinig verskil aan die gevolgtrekkings en bevindinge van hierdie 

studie. Die grootte van die steekproef en gepaardgaande responskoers (soos beskryf in 

7.4.4) word dus as aanvaarbaar beskou. 

(b) Stratifikasie 

Ten einde te verseker dat die steekproef verteenwoordigend van die populasie is, is die 

populasie gestratifiseer. Die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 

tref 'n onderskeid tussen lede op grand van die grootte van die praktyk waarin s6 'n lid sy 

bedrywighede uitoefen. Vannote in groat praktyke, medium praktyke, klein praktyke en 

alleenpraktisyns word gevolglik afsonderlik ge·identifiseer. 

Die wyse waarop die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters die 

bogenoemde onderskeid tussen lede tref, is subjektief van aard. 'n Lid wat registreer, 

behou die reg om self die keuse uit te oefen in welke kategorie sy praktyk val. Dit is 

gevolglik moontlik vir 'n vennoot van PriceWaterhouseCoopers in Kimberley om as 'n 

klein praktisyn geregistreer te wees omdat die Kimberley-kantoor slegs oor twee vennote 

beskik, nieteenstaande die feit dat PriceWaterhouseCoopers een van die grootste 

ouditfirmas in Suid-Afrika is. 
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Hierdie tekortkoming word in 'n groat mate aangespreek deur besonderhede omtrent die 

respondent wat by die vraelys ingesluit word. Die belangrikste aspek omtrent die profiel 

van die respondent verwys na die omvang van die respondent se eie fooie wat vanuit 'n 

klein maatskappy-oudits verdien word. Hierdeur word die sienings en menings van 'n 

praktisyn wat werksaam is in een van die vyf groat ouditfirmas, maar wat 100% van sy 

fooie vanuit klein maatskappy-oudits verdien, in vergelyking gebring met die praktisyn van 

'n klein ouditfirma wat ook 100% van sy fooie vanuit klein maatskappy-oudits verdien. Die 

subjektiewe wyse waarop 'n praktisyn die omvang van sy ouditfirma bepaal, word dus in 'n 

groat mate teengewerk deur hierdie inligting wat vanuit die vraelys bekom word. 

Daar is nogtans besluit om die populasie te stratifiseer volgens die indeling deur die Suid

Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters. Hierdie stratifikasie van die 

populasie verseker dat alleenpraktisyns (waar 'n enkele vennoot praktiseer) behoorlik by 

die studie betrek word. Alleenpraktisyns beskik gewoonlik nie oor die nodige hulpbronne 

om omvangryke audits uit te voer nie en daarom fokus sodanige praktisyns gewoonlik in 

besonder op die audit van klein maatskappye. Die genoemde stratifisering van die 

populasie dra gevolglik daartoe by om 'n meer verteenwoordigende steekproef van die 

populasie te verseker. 

Die besonderhede wat op 30 April 1998 van die Suid-Afrikaanse lnstituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters verkry is, wys daarop dat ongeveer 30% van aile prak

tisyns in groat firmas werksaam is, agt persent by medium grootte firmas, 26% by klein 

firmas en 36% verteenwoordig alleenpraktisyns. Die uiteindelike steekproef het bestaan 

uit 150 (30% van 500) praktisyns werksaam in groat ouditfirmas, 40 (agt persent van 500) 

praktisyns van medium firmas, 130 (26% van 500) praktisyns van wie die bedrywighede 

as klein beskou kan word en 180 (36% van 500) alleenpraktisyns. Tabel 7.1 illustreer die 

populasie, stratifisering daarvan en steekproefgrootte ten opsigte van die verskillende 

praktisyns soos volg: 

380 



Tabel 7.1(b) 

KATEGORIE TOTALE 

PRAKTISYN AANTAL 

Groot praktyke 1 057 

Medium praktyke 293 

Klein praktyke 933 

Alleenpraktisyns 1 297 

Totaal 3 580 

PERSENTASIE 

VAN TOTAAL 

30% 

8% 

26% 

36% 

100% 

STEEKPROEF

GROOTTE 

150 

40 

130 

180 

500 

Voordat die vraelys finaal afgehandel is, is dit deur drie akademici bestudeer. Sekere 

aansuiwerings is aan die vraelys aangebring om ondubbelsinnigheid te verseker. Die 

vraelys is oak aan 'n bedryfsielkundige voorgele om te verseker dat dit markgerig en 

verbruikersvriendelik is. Na afloop van sy ondersoek is sekere kosmetiese veranderinge 

aan die vraelys aangebring. Die taalgebruik in die vraelys is deur 'n erkende taalversorger 

nagegaan en aile voorstelle in die verband is in die vraelys vervat. Daarna is die vraelys 

aan die Departement Rekenaardienste van die Universiteit van Suid-Afrika voorgele vir 

goedkeuring, omdat die inligting van hierdie vraelys deur die betrokke departement 

verwerk is. Die finale wysigings is aan die vraelys aangebring om die kodifisering van die 

vraelys te vergemaklik. 

Gedurende Mei 1998 is vyf vraelyste as 'n proeflopie aan vyf praktisyns gestuur. Hierdie 

vyf praktisyns is vooraf genader om die vraelyste te voltooi en kommentaar daaromtrent te 

verskaf. In opvolggesprekke met die betrokke praktisyns het dit duidelik geblyk dat: 

0 Die uiteensetting van die vraelys in afsonderlike afdelings die beantwoording 

van die vraelys vergemaklik; 

0 die vraelys ongeveer 20 minute neem om te voltooi wat 'n relatief kart tydperk 

verteenwoordig ( een van die praktisyns was selfs van mening dat die vraelys 

nag meer omvangryk kon wees); 

0 die vrae duidelik gestel is en dat daar geen onsekerhede voorkom nie; 
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0 dit eenvoudig is om die vrae te beantwoord omdat daar bloat van die 

deelnemer verwag word om tussen alternatiewe te besluit; en 

0 die vraelys gunstige kommentaar ontlok het. 

Adres-etikette is vanaf die Suid-Afrikaanse lnstituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 

verkry en gedurende Mei 1998 is die vraelyste versend aan die betrokke lede wat in die 

steekproef geval het. 

7.4 Die uitleg van die vraelys aan die lede in openbare praktyk 

7 .4.1 Agtergrond en gepaardgaande dekbrief 

'n Empiriese ondersoek in die sosiale wetenskappe word oor die algemeen by wyse van 

vraelyste uitgevoer. Hierdie metode is egter nie sander tekortkominge nie, want: 

0 Daar bestaan geen waarborg dat 'n betrokke vraelys wei deur die geadres

seerde voltooi word nie; 

0 indien die respondent enige onsekerhede ondervind, is die navorser nie 

beskikbaar om dit op te los nie; en 

0 die onpersoonlike metode waarvolgens die respondent genader word, bied 

moontlik nie genoegsame motivering om die vraelys te voltooi nie. 

Ten einde die bogenoemde nadele te beperk, is elke vraelys vergesel deur 'n dekbrief. 

Die dekbrief (sien bylaag D) het die volgende besonderhede uiteengesit: 

0 Die geadresseerde is 'n uitgesoekte lid wat by die studie betrek word. 

Hierdeur word gepoog om die potensiele respondent te motiveer om self die 

vraelys in te vul, omdat hy/sy een van die gekose lede in openbare praktyk 

verteenwoordig; 

0 'n soortgelyke vraelys word aan die primers gebruikers van klein maat

skappye se finansiele state gerig. Daar word verder daarop gewys dat 

sinvolle afleidings slegs oor die hervorming van die ouditstrategie van klein 

maatskappye gemaak kan word, indien die menings van lede in die openbare 
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praktyk in ag geneem word; en 

0 daar word duidelik in die dekbrief uitgespel dat die invul van die vraelys aan 

die geadresseerde die geleentheid bied om: 

0 'n definisie van 'n klein maatskappy te formuleer wat op die potensiele 

respondent se eie sienings gegrond is; 

0 die toepassing van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op klein maat

skappy-oudits te beoordeel wat op die potensiele respondent se eie 

ondervinding gebaseer word; en 

0 'n hervormingstrategie te formuleer wat deur die potensiele respondent 

voorgestaan word. 

Die vraelys is op so 'n wyse opgestel sodat dit nie meer as vyftien tot twintig minute van 'n 

respondent se tyd in beslag moet neem om te voltooi nie. Bykans aile vrae kan beant

woord word deur 'n keuse tussen alternatiewe te maak en hierdie keuse in 'n toepaslike 

spasie af te merk. 

Die vraelys is slegs in Engels opgestel. Hierdie besluit is hoofsaaklik weens koste

oorwegings geneem. Die besluit is egter in ooreenstemming met die taalbeleid wat in die 

Suid-Afrikaanse besigheidsmilieu gehandhaaf word en wat wye erkenning in besigheids

kringe geniet. Daar is geen kritiek deur enige van die respondents oor hierdie 

aangeleentheid uitgespreek nie en dit wil dus voorkom dat die aanwending van slegs 'n 

Engelse vraelys nie 'n negatiewe uitwerking op die studie het nie. 

Daar is voorts onderneem om aile inligting wat deur die respondents verskaf word as 

vertroulik te hanteer. 

7.4.2 Uiteensetting van die vraelys aan lede in die openbare praktyk 

Die vraelys (verwys bylaag B) kan in vyf afdelings verdeel word: 

0 Vrae in Afdeling A word daarop gerig om 'n klein maatskappy op 'n objektiewe 

wyse te definieer. Hierdie vrae word gebaseer op die hipotese van 'n klein maat-
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skappy wat in hoofstuk 3 daargestel word (verwys 3.6.3.2); 

0 Vrae in Afdeling B lys nege kenmerke van 'n klein maatskappy, waarvolgens 'n 

klein maatskappy op 'n meer subjektiewe wyse ge"identifiseer word; 

0 Vrae in Afdeling C word daarop gerig om die toepassing van sekere vereistes vir 

Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op klein maatskappy-oudits te kan beoordeel; 

0 Vrae in Afdeling D waarvolgens 'n algemeen aanvaarde oudithervormingstrategie 

vir klein maatskappye bepaal kan word; en 

0 Vrae in Afdeling E om inligting oor die profiel van die respondent in te win. 

7 .4.3 Ooreenstemmende vrae met die vraelys wat aan die primere gebruikers 

van 'n klein maatskappy se finansiele state gerig is 

Die hoofdoel van hierdie studie is om die waarde van 'n klein maatskappy-oudit te 

evalueer en op grand daarvan 'n algemeen aanvaarde hervormingstrategie vir die audit 

van klein maatskappye te bepaal. Dit verg dat die menings en persepsies van die primere 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state met die van die lede in openbare 

praktyk vergelyk word. Daarom is daar noodwendig gedeeltes van die vraelys aan die 

primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state wat met gedeeltes in die 

vraelys aan praktiserende ouditeure ooreenstem. Die eenvormige gedeeltes van beide 

vraelyste bestaan uit die volgende: 

0 Afdeling A wat 'n voorgestelde definisie van 'n klein maatskappy toets; 

0 afdeling 8 waarvolgens kenmerke van 'n klein maatskappy in rangorde geplaas 

word volgens die mees tiperende kenmerk tot die kenmerk wat as die minste 

tiperend van 'n klein maatskappy beskou kan word; 

Afdeling C van die vraelys wat aan die lede in openbare praktyk gerig word, handel oor 

die toepassing van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde. Die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state het geen bemoeienis met die navolging van Suid-Afri-
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kaanse ouditstandaarde nie. Sodanige gebruikers wil bloat die versekering bekom dat 

ouditdienste van gehalte verskaf word. Daarom verskil afdeling C in beide vraelyste 

aansienlik. 

Afdeling D van beide vraelyste stem in 'n groat mate ooreen, maar is nie identies nie. 

lngevolge hierdie afdeling word gepoog om die hervormingstrategie te bepaal wat deur die 

respondent voorgestaan word. In hierdie afdeling word verskeie alternatiewe vir 'n 

konvensionele audit gelys en die respondent verkry die geleentheid om sy voor- en 

afkeure in die verband aan te dui. 

lnligting omtrent die profiel van die respondent word in beide vraelyste in afdeling E 

versa mel. 

7.4.4 Versending en ontvangs van vraelyste 

Gedurende Mei 1998 is die 500 vraelyste versend aan die lede in die openbare praktyk 

wat in die steekproef geval het. Elke vraelys is vergesel van 'n dekbrief (sien 7.4.1) en 'n 

geadresseerde koevert, waarin die voltooide vraelys aan die navorser teruggestuur moes 

word. 'n Keerdatum van 26 Junie 1998 is gestel en deelnemers is versoek om die vraelys 

voor die betrokke datum aan die navorser te stuur. 

Op Woensdag 10 Junie 1998 is 'n skrywe ter herinnering (verwys bylaag E) aan aile 

deelnemers van die studie gerig om: 

0 Aile deelnemers daaraan te herinner dat hulle die vraelys oor die hervorming van 

'n klein maatskappy se audit moet voltooi; 

0 besonderhede van die navorser te verskaf sodat 'n ander vraelys aan 'n deel

nemer gestuur kan word, indien die potensiele respondent sy vraelys verle het; 

0 deelnemers weer eens te bedank vir hulle samewerking; en 

0 indien deelnemers alreeds by die ontvangs van hierdie skrywe 'n voltooide vraelys 

aan die navorser gestuur het, sodanige deelnemers in te lig om hierdie versoek te 

ignoreer. 
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'n Afsnydingsdatum van 16 Julie 1998 is gestel. Daar word geargumenteer dat indien 'n 

respondent sy vraelys die 25ste Junie 1998 (een dag voor die keerdatum) pos, so 'n 

vraelys nie meer as drie weke kan neem om die navorser te bereik nie. Op 16 Julie is in 

totaal171 vraelyste vanaf lede in openbare praktyk ontvang. 

In totaal is 21 vraelyste onbeantwoord of onvolledig aan die navorser gestuur. Die redes 

wat aangevoer is waarom die vraelyste nie voltooi is nie, dui telkens daarop dat die 

betrokke respondente nie met die oudit van klein maatskappye gemoeid is nie of glad nie 

meer die attesteringsfunksie verrig nie. Die volgende redes is verstrek: 
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Tabel7.2 

2 

4 

1 

4 

1 

2 

3 

3 

1 

21 

Adres onbekend of posbus gesluit. 

Die respondente het alreeds afgetree uit die praktyk getree, 

alhoewel hulle registrasie by die Openbare Rekenmeesters- en 

Ouditeursraad steeds van krag is. 

Die respondent lewer slegs rekenaar ondersteuningsdienste 

aan korporatiewe kliente. 

Die respondente is nie in openbare praktyk nie, alhoewel hulle 

registrasie by die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad 

steeds van krag is. 

'n Enkele respondent dui aan dat hy slegs 3 oudits uitvoer en 

dus nie sy mening as van enige waarde beskou nie. 

Die respondente is in die buiteland woonagtig, maar steeds by 

die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad geregistreer. 

Die respondente voer aan dat hulle nie met die oudit van klein 

maatskappye gemoeid is nie. 

Die respondente tree op as belastingkonsultante. 

Die respondent het aan die begin van 1998 die openbare 

praktyk verlaat en is tans in die privaat sektor werksaam. 

Totaal 

In totaal is 150 voltooide vraelyste ontvang wat 'n responskoers van 31,3% aandui. 

Tydens die Gloeck-studie (1993:366) in 1993 is vraelyste ook aan die lede in openbare 

praktyk gestuur wat tot 'n responskoers van 31,95% gelei het. Die gevolgtrekkings en 

afleidings van die Gloeck-studie word op die 31,95% gebaseer en omdat die 

responskoers van 31,3% in hierdie studie goed daarmee vergelyk, word dit as aan

vaarbaar vir die doeleindes van hierdie studie beskou. 
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7.5 Afdeling A: Voorgestelde definisie van 'n klein maatskappy 

7.5.1 Agtergrondinligting oor afdeling A en afdeling B 

Afdeling A en afdeling 8 van die vraelys wat aan lede in openbare praktyk gerig is, verskil 

geensins van afdelings A en 8 wat by die vraelys aan die primere gebruikers van 

finansiele state ingesluit is nie. Gevolglik word daar nie weer verwys na die oogmerk van 

die betrokke afdelings of die literatuurstudie waarop dit gebaseer word nie. 

Laasgenoemde aspekte word alreeds in hoofstuk 6 beskryf (verwys 6.5 en 6.6). 

7 .5.2 Bespreking oor vrae 

Afdeling A lui soos volg: 

lngevolge hierdie studie word 'n klein maatskappy objektief gedefinieer, indien twee van die volgende drie 

aanwysers geld. Definieer u aanwysers van 'n klein maatskappy: 

Omset beperk tot R12 000 000 

Totale bates beperk tot R6 000 000 

Aantal werknemers beperk tot 50 

(ingesluit bestuur) 

ja 

D 

ja 

D 

ja 

D 

nee 

D, eerderR 

nee 

D, eerderR 

nee 

D, eerder 

Lys ander aanwysers wat u as bruikbare parameters beskou om 'n klein maatskappy te 
~entifiseer ________________________________________________________ __ 

Stem u daarmee saam dat die nakoming van slegs twee van die drie bogenoemde aanwysers (omset, bates 

en werknemers) vereis word om 'n klein maatskappy te identifiseer? ja nee 

D D 

mwenne~geeredes·---------------------------------------------------

Afdeling A bied aan lede in openbare praktyk die geleentheid om 'n klein maatskappy 

objektief te definieer. Hierdie definisie van 'n klein maatskappy berus op die lede in open-
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bare praktyk se eie oortuigings. 

7.5.2.1 Omset 

Vraag 1 is deur 149 respondente voltooi wat aandui of die hipotese met betrekking tot 'n 

klein maatskappy se omset aanvaar, of verwerp word. Die beperking van R12 000 000 

wat op die waarde van die jaarlikse omset van 'n klein maatskappy volgens die hipotese 

gestel word, word deur 57,0% van die respondente aanvaar, terwyl 43,0% dit afkeur 

(verwys tabel 7.3). 

Tabel7.3 

Kategorie Persentasie Getal Persentasie 

0-10% 41,2% 58,8% 

11%-50% 60,7% 39,3% 

51%- 75+% 61,4% 12 38,6% 

100% 9 47,4% 10 52,6% 

Totaal 85 64 

Persentasie 57,0% 43,0% 

Volgens tabel 7.3, hierbo is dit duidelik dat die hipotese omtrent die waarde van omset 

vera I ondersteuning geniet by praktisyns wat tussen 11% - 50% en 51% -75+% van hulle 

fooie vanuit klein maatskappykliente verdi en, omdat 60,7% en 61 ,4% van hierdie 

respondente onderskeidelik 'n beperking van R12 000 000 op die omset van 'n klein 

maatskappy as gewens beskou. 

Die persentasie respondente vanuit die ander twee kategoriee in tabel 7.3, is redelik 

vergelykbaar. Dit is interessant dat beide die respondente wat 'n beperkte aantal fooie 

vanuit klein maatskappy-oudits verdien en die wie se totale ouditgelde vanuit sodanige 

audits voortspruit die hipotese met betrekking tot die beperking van omset afkeur. Die 
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moontlikheid bestaan dat die respondents se fooie minder as 11% van klein audits is, 

dat hulle voeling met die omvang van 'n klein maatskappy verloor het en moontlik 'n hoar 

waarde aanhang. Andersyds wil respondents wat al hulle ouditgelde vanuit klein 

maatskappy-oudit verdien moontlik 'n laer beperking op omset stel, omdat hulle insigte 

beperk is tot klein maatskappye. Vir laasgenoemde respondents is 'n beperking van R12 

miljoen alreeds omvangryk omdat hierdie respondents nie klein maatskappye in die 

konteks van aile ander maatskappye sien nie. 

7.5.2.2 Totale bates 

Slegs 143 respondents het op die hipotese ten opsigte van totale bates van 'n klein 

maatskappy gereageer. Die beperking van R6 000 000 (volgens die hipotese) op die 

waarde van totale bates van klein maatskappye, word deur 58,7% van die respondents 

ondersteun, terwyl dit by 41 ,3% van die respondents nie die geval was nie (verwys tabel 

7.4). 

label 7.4 

Kategorie Persentasie Persentasie 

0-10% 6 37,5% 62,5% 

11%-50% 34 63,0% 37,0% 

51%- 75+% 34 61,8% 38,2% 

100% 55,6% 8 44,4% 

Totaal 84 59 

Persentasie 58,7% 4131K . ,, . ,:· ,0: 

Dieselfde tendens as in die geval van die beperking wat op omset geplaas word, word oak 

met die beperking van R6 000 000 op totale bates ervaar. Die respondents wie se 

ouditgelde tussen 11% en 75+% vanuit klein maatskappy-oudits beloop, ondersteun die 
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hipotese. 'n Groter mate van steun (55,6%) vir die hipotese word ook by die respondente 

gevind wat 1 00% ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudits verdien as in die geval van 

omset, waar minder as die helfte van die respondente (47,4%) die hipotese aanvaar. 

Dit blyk dus dat 'n redelike groot meerderheid van die respondente van mening is dat 'n 

klein maatskappy se omset tot R12 000 000 beperk moet word en dat sodanige 

maatskappy se bates gewoonlik minder as R6 000 000 beloop. 

7.5.2.3 Aantal werknemers 

Meer as sewentig persent (71 ,3%) van die respondente aanvaar voorts die beperking van 

die aantal werknemers wat op 50 vir 'n klein maatskappy gestel word, terwyl dit deur 41 

(28,7%) respondents verwerp word. In totaal het 143 respondente op hierdie gedeelte van 

vraag 1 (verwys tabel 7.5) gereageer. 

Tabel7.5 

Aanvaar die hipotese Verwerp die hipotese 

Kategorie Getaf Persentasie Getal Persentasie 

0-10% 7 53,8% 6 46,2% 

11%-50% 40 71,4% 16 28,6% 

51%- 75+% 43 74,1% 15 25,9% 

100% 12 75,0% 4 25,0% 

Totaal 102 41 

Persentasie 71,3% 28,7% 

Soos in die geval van die ander twee aanwysers wat deur die hipotese gestel word, word 

'n beperking van 50 werknemers vir 'n klein maatskappy in besonder deur die 

respondents gesteun wat tussen 11% en 75+% van hulle ouditgelde uit klein maatskappy

oudit verdien, omdat 71 ,4% en 7 4,1% van die respondente ingevolge die bogenoemde 

kategoriee (verwys tabel 7.5) die hipotese aanvaar. 'n Groot meerderheid (75,0%) van die 

391 



respondents wie se fooie in totaal vanuit klein maatskappy-oudits voortspruit, ondersteun 

ook die siening dat 'n klein maatskappy gewoonlik oor 50 of minder werknemers beskik. 

Die respondents wie se ouditwerk meestal uit groat maatskappy-oudits bestaan, aanvaar 

die hipotese, maar nie in so 'n groat mate nie, want slegs 53,8% van die respondents 

beskou 50 werknemers as die afsnydingspunt vir 'n klein maatskappy as gewens. 

7.5.2.4 Ander waardes 

Respondents verkry ingevolge vraag 1 die reg om ander waardes aan die aanwysers in 

die hipotese toe te wys, indien die respondents met die gegewe waardes volgens die 

hipotese verskil. Tabel 7.6 lig ander die waardes toe wat deur respondents voorgestaan 

word: 

(a) Omset 

Tabel 7.6 dui aan dat die meeste van die respondents (25,4%) 'n waarde van R6 000 000 

as 'n geskikte aanwyser van 'n klein maatskappy se omset beskou. Dit verteenwoordig 

10,9% (25,4% van 43,0%) van aile respondents. Die waarde wat die tweede meeste 

steun geniet, is gelykstaande aan R5 000 000 wat deur 7,7% (17,8% van 43,0%) van aile 

respondents ondersteun word. Die afleiding word gevolglik gemaak dat die meeste van 

die respondents wat die hipotese afgekeur het, naamlik 43,2% (wat ongeveer 18,0% van 

aile respondents uitmaak), van mening is dat die waarde tussen R5 000 000 en R6 000 

000 aan 'n klein maatskappy se omset toegewys moet word om sodanige maatskappy as 

klein te beskou. Dit blyk dus dat die meerderheid van die respondents wat die hipotese 

afgekeur het, 'n waarde gelykstaande aan ongeveer die helfte van die waarde volgens die 

hipotese voorstel. Die waardes, R10 000 000 en R20 000 000 onderskeidelik geniet 8,3% 

van die respondents wat die hipotese afkeur se steun. Dit verteenwoordig onderskeidelik 

3,6% (8,3% van 43,0%) van aile respondents, wat nie as 'n beduidende persentasie 

beskou word nie. 

Die getal van die respondents wat die hipotese afkeur, en wat 'n omsetsyfer kleiner as 

R12 000 000 volgens tabel 7.6 voorstel, beloop 71,6% (30,8% van aile respondents). 
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Slegs 12,2% (100% minus 57,0% minus 30,8%) van aile respondents staan 'n hoer 

waarde as R12 000 000 voor. Dit is dus duidelik dat 87,8% (100% minus 12,2%) van aile 

respondents van mening is dat 'n beperking van R12 000 000 of minder op 'n klein maat

skappy se omset geplaas moet word. Hiervolgens blyk dit dat die waarde vir 'n klein 

maatskappy se omset eerder laer gestel moet word om as 'n geskikte aanwyser van 

sodanige maatskappy te dien. 

Tabel7.6 

1 000 000 5,0% 500 000 5,6% 10 59% 
' 

2 000 000 1 000 000 20A% 12 2,9% 

2 400 000 1,7% 1 500 000 1,9% 15 14,7% 

2 500 000 2 000 000 20 

3 000 000 2 500 000 25 

5 000 000 3 000 000 30 

6 000 000 25A% 4 000 000 3l7% 35 2,9% 

8 000 000 1 7% .•.. 0 5 000 000 11,1% 40 

10 000 000 8;3% 7 500 000 1,9% 100 

15 000 000 1,7% 8 000 000 1,9% 

18 000 000 1,7% 10 000 000 7,4% 

20 000 000 813% 12 000 000 5,6% 

24 000 000 15 000 000 1i9% 

25 000 000 20 000 000 

30 000 000 

35 000 000 1,7% 

50 000 000 1,7% 
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(b) Totale bates 

lngevolge hierdie studie is die neiging by die respondente wat die hipotese verwerp, om 

die totale bates van 'n klein maatskappy minder as R6 000 000 te ag, Daar bestaan 'n dui

delike korrelasie tussen die laer omsetwaardes vir 'n klein maatskappy en die laer 

batewaardes vir sodanige maatskappy wat deur dieselfde respondente voorgestaan word. 

By 20,4% (8,4% van aile respondente) van die respondente wat die hipotese afkeur, word 

die beperking wat op vaste bates geplaas word as R1 000 000 gestel, terwyl16,7% (wat 

6, 9% van aile respondente verteenwoordig) van die respondente R2 000 000 as gewens 

beskou. Ongeveer veertien persent (14,5% of 6,0% van aile respondente) van die 

respondente beskou R3 000 000 as 'n geskikte aanwyser vir die beperking op die totale 

bates van 'n klein maatskappy (verwys tabel 7.6). Volgens tabel 7.6 ondersteun 62,8% 

van die respondente (wat ongeveer 26% van aile respondente uitmaak) wat die 

hipotese verwerp, 'n waarde tussen R1 000 000 en R3 000 000 om as 'n geskikte 

aanwyser ten opsigte van die beperking op totale bates van 'n klein maatskappy te dien. 

Indian die interval tussen R1 miljoen en R5 mijoen strek, word dit deur 32,0% van aile 

respondente (77,6% van 41 ,3%) ondersteun. 

Slegs 22,4% (9,3% van aile respondente) van die respondente wat die hipotese met 

betrekking tot die beperking op totale bates afkeur, is ten gunste van 'n hoar waarde as 

R6 000 000. Gevolglik blyk dit, soos in die geval met die omset, dat die beperking op die 

waarde wat aan totale bates toegewys word ten einde 'n klein maatskappy te identifiseer, 

moontlik laer as R6 000 000 moet wees. 

(c) Werknemers 

Alhoewel meer as sewentig persent (71 ,3%) van die respondente 'n beperking van 50 

werknemers as gewens beskou, blyk dit uit tabel 7.6 dat 'n beperking van 10 werknemers 

deur die meerderheid van die oorblywende gedeelte van die respondente, naamlik 29,5% 

(8,5% wat van aile respondente verteenwoordig), as 'n geskikte aanwyser beskou word. 

'n Beperking op die aantal werknemers van 'n klein maatskappy word in beide die 

gevalle van 15 en 30 werknemers deur 14,7% van die respondente wat die hipotese ver-
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werp, ondersteun. Dit verteenwoordig in aile geval 4,2% (14,7% van 28,7%0 van aile 

respondente. 

7 .5.2.5 Ander aanwysers 

Bykomende aanwysers word deur 59 (39,3%) respondente geopper. Alhoewel dit 'n 

redelike persentasie verteenwoordig, blyk dit tog dat die aanwysers wat volgens die 

hipotese gestel word, naamlik omset, totale bates en aantal werknemers, oorwegende 

steun geniet. Die mees algemene aanwysers wat verder deur die respondente 

voorgestaan word, vereis dat 'n klein maatskappy ook deur sy eienaars bestuur word en 

dat 'n beperking op sodanige maatskappy se getal aandeelhouers/direkteure geplaas 

word. 

Aile ander aanwysers wat deur die verskillende respondente as geskikte parameters van 

'n klein maatskappy beskou word, word in tabel7.7 omskryf: 

Tabel7.7 

25 

23 

3 

5 

3 

59 

Die klein maatskappy moet deur die eienaars bestuur word. 

'n Beperking wat op die getal aandeelhouers en/of direkteure 

geplaas word. 

'n Beperking wat op 'n klein maatskappy se verpligtinge aan 

buite-finansierders geplaas word. 

Die aanwysers kan gebruik word, maar verskillende waardes 

moet na gelang van die tipe besigheid daaraan geheg word. 

Die maatskappy moet oor geen ingewikkelde transaksies of 

stelsels beskik nie. 

Totaal ~ 

Volgens tabel 7.7 blyk dit dat ongeveer 16,7% (25 respondente) van aile respondente van 
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mening is dat 'n klein maatskappy ge'identifiseer moet word na gelang van die 

verwantskap wat tussen die direkteure en aandeelhouers van sodanige maatskappy be

staan. Twee respondents wat die siening ondersteun, berig soos volg: 

I have practical experience of small company clients since 1983, and my definition of a 
small company would be a company where the business of the company is managed 
and controlled by the same individuals who own or control the share holding in the 
company. To link the definition to monetary values could be impractical in certain cases 
as you may have companies with small asset bases and turnover, but where the 
shareholders are not active in the operating of the company - they need the protection 
of an audit. 

Regarding the indicators to be used to define a small company, I feel that any attempt 
to place values will create confusion. The criterion should be that if a reporting 
relationship exists (ie the shareholders and the directors are not the same) then an 
audit would be required. 

7 .5.2.6 Twee van die drie aanwysers dien as 'n maatstaf 

Volgens 73,5% van die respondents moet 'n mate van buigsaamheid gehandhaaf word en 

word die nakoming van slegs twee van die drie aanwysers vereis om 'n maatskappy as 

klein te identifiseer. Hierdie siening word deur 26,5% van die respondents weerle. Die 

redes wat aangevoer word, word in tabel 7.8 uiteengesit. 
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Tabel7.8 

1 

1 

8 

5 

2 

17 

Slegs een van die aanwysers volgens die hipotese moet geld. 

Beide die beperking op omset en vaste bates moet geld. 

AI drie die aanwysers volgens die hipotese behoort te geld. 

Die aanwysers kan gebruik word, maar verskillende waardes 

moet na gelang van die tipe besigheid daaraan geheg word. 

Die maatskappy moet deur sy eienaars bestuur word. 

Totaal 

7.5.3 Opsomming van die belangrikste gevolgtrekkings oor afdeling A 

Die meeste van die respondente aanvaar die hipotese, maar dit verteenwoordig nie eers 

60% van al die respondente nie. Die aanwending van aanwysers waarvolgens 'n 

beperking op omset, totale bates en aantal werknemers geplaas word, geniet egter wye 

ondersteuning. 'n Mate van besorgdheid blyk teenwoordig te wees omdat die hipotese nie 

voorsiening maak vir die feit dat 'n klein maatskappy se aandeelhouers en direkteure 

gewoonlik dieselfde persona is nie. 

Die beperkings op die waardes wat aan sekere aanwysers toevertrou moet word om 'n 

klein maatskappy van sy groat eweknie te onderskei, bly egter problematies. Die 

beperking van 50 werknemers wat vir 'n klein maatskappy gestel word, word grootliks 

ondersteun. Die waardes van R12 000 000 en R6 000 000 wat onderskeidelik volgens die 

hipotese aan omset en totale bates toegewys word, word deur minder as 60% van die 

respondente aanvaar. Die waardes van die twee aanwysers wat deur die ander 40% van 

die respondente voorgestel word, is so verskillend dat algemeen aanvaarde waardes nie 

bepaalbaar is nie. 
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7.6 Afdeling B: Eienskappe van 'n klein maatskappy 

7 .6.1 Bespreking oor vrae 

Dui asseblief aan welke een van die onderstaande kenmerke as die mees tiperende aanwyser van 'n klein 

maatskappy beskou kan word, deur 'n "1" in die teenoorstaande spasie te p/aas. Vind daarna die aanwyser 

wat as die tweede mees tiperende aanwyser van 'n klein maatskappy beskou kan word en p/aas 'n "2" in die 

teenoorstaande spasie. Gaan op hierdie wyse voort, totdat u a/ nege kenmerke in 'n rangorde gep/aas het. 

Hou asseblief hierdie eienskappe in gedagte wanneer u afdelings C en D van die vrae/ys voltooi. 

D Eienaarskap berus by 'n beperkte aantal persone. 

D Die potensiaal is groat vir bestuur om interne beheer te omseil. 

D Bestuur en werknemers beskik oor beperkte rekeningkundige kennis. 

D Weens die klein aantal werknemers, beskik die interne beheerste/sel oor 'n beperkte skeiding van 

p/igte. 

D Ste/sels van rekordhouding is informee/ en dokumentasie van transaksies onvoldoende. 

D Daar is 'n onaktiewe of ondoe/treffende bes/uitnemingsliggaam (Bv. direksie). 

D Die aktiwiteitelprodukte van 'n klein maatskappy is beperk. 

D Die ouditeur handhaaf 'n noue, meer informele verbintenis met 'n klein maatskappyk/ient, omdat hy 

ook ander verwante dienste soos rekeningkundige en sekretariele dienste verskaf. 

D Die bestuurders en eienaars van 'n klein maatskappy is gewoonlik diese/fde persone. 

'n Subjektiewe omskrywing van 'n klein maatskappy deur lede in openbare praktyk word 

aan die hand van afdeling 8 bepaal. 

Vraag 8 is deur 140 respondents behoorlik beantwoord. Die gemiddelde aantal kere wat 

'n bepaalde eienskap 'n spesifieke plek in die rangorde inneem, word met behulp van die 

rekenaar bereken. Daarvolgens word die eienskappe gelys vanaf die mees tiperende tot 

die eienskap wat deur die respondents as die minste kenmerkend van 'n klein 

maatskappy beskou word. In tabel 7.9 word die eienskappe van 'n klein maatskappy deur 

die aanwending van die berekende gemiddeldes in die volgorde van mees tiperende 

eienskap (nommer 1) getoon tot by die eienskap wat as die minste tiperend (nommer 9) 

van 'n klein maatskappy gesien word. 
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Tabel7.9 

Kenmerkende eienskappe van 'n klein maatskappy Rang

orde 

Die bestuurders en eienaars van 'n klein maatskappy is gewoonlik dieselfde 1 

person e. 

Eienaarskap berus by 'n beperkte aantal persona. 2 

Weens die klein aantal werknemers, beskik die interne beheerstelsel oor 'n 3 

beperkte skeiding van pligte. 

Die potensiaal is groat vir bestuur om interne beheer te omseil. 4 

Die ouditeur handhaaf 'n noue, meer informele verbintenis met 'n klein maat- 5 

skappyklient, omdat hy ook ander verwante dienste soos rekeningkundige en 

sekretariele dienste verskaf. 

Bestuur en werknemers beskik oor beperkte rekeningkundige kennis. 6 

Daar is 'n onaktiewe of ondoeltreffende besluitnemingsliggaam (Bv. direksie). 7 

Stelsels van rekordhouding is informeel en dokumentasie van transaksies 8 

onvoldoende. 

Die aktiwiteite/produkte van 'n klein maatskappy is beperk. 9 

7.6.2 Opsomming van die belangrikste gevolgtrekkings oor afdeling B 

Die aandeelhouers en direkteure is gewoonlik dieselfde persona by 'n klein maatskappy. 

Volgens label 7.9 verteenwoordig dit die mees kenmerkende eienskap van 'n klein 

maatskappy. Hierdie kenmerk van 'n klein maatskappy word ook deur die primere 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state as sulks ge"identifiseer (verwys 

6. 7). Dit is verder opmerklik dat 'n duidelike stem onder die praktiserende ouditeure 

opgaan om die betrokke kenmerk ook as een van die aanwysers van 'n klein maatskappy 

te beskou (verwys 7.5.2.4). Die eienskap wat volgens die respondents die tweede plek in 

die rangorde beklee, hou verband met die aantal aandeelhouers van 'n klein maatskappy. 
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Hierdie siening word ook deur die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansieHe state ondersteun. Beide die eienskappe wat die eerste en tweede plek in die 

rangorde beklee, is met die aandeelhouers van 'n klein maatskappy gemoeid. Alhoewel 'n 

maatskappy as ondernemingsvorm onafhanklik van sy aandeelhouers funksioneer, blyk 

dit dat die invloed van 'n klein maatskappy se aandeelhouding so omvangryk is dat 

sodanige maatskappye daarvolgens ge'identifiseer kan word. 

Die eienskappe wat die derde en vierde posisies in die rangorde beklee, stem weer eens 

ooreen met die menings van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state en is met die swakhede in 'n klein maatskappy se interne beheerstelsel gemoeid. 

Hierdie tendens dui op die besonderse invloed wat 'n ontoereikende interne beheerstelsel 

op 'n klein maatskappy-milieu uitoefen. 

Die eienskap wat die vyfde plek beklee, verwys na die noue verbintenis wat daar gewoon

lik tussen die ouditeur en sy klein maatskappyklient bestaan. Hierdie betrokke eienskap 

word deur die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state tweede 

laaste gelys. Dit is heeltemal verstaanbaar dat hierdie eienskap 'n hoar orde volgens die 

lede in openbare praktyk beklee, want dit raak hulle in besonder. 

Die eienskap wat as die minste tiperend van 'n klein maatskappy beskou word, is die feit 

dat die produkte of aktiwiteite van 'n klein maatskappy beperk is. Hierdie siening word ook 

weer deur die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state ondersteun. 

Dit is gevolglik duidelik dat 'n klein maatskappy oor 'n verskeidenheid produkte en 

aktiwiteite kan beskik, maar dat die omvang daarvan beperk is. 

7.7 Afdeling C: Toepassing van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

7.7.1 Algemeen 

In hoofstuk 4 van die literatuurstudie word die toepassing van Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde op klein maatskappy-oudits bestudeer. Tydens die literatuurstudie word 

aangedui dat sekere vereistes van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde soms by die audits 

van klein maatskappye verydel word, omdat bepaalde eienskappe van 'n klein maatskap-
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py die toepassing van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde be"invloed. Afdeling C van die 

vraelys aan die lede in openbare praktyk is spesifiek daarop gerig om die 

afwykings/toepassings met betrekking tot vereistes vir hierdie ouditstandaarde na gelang 

van praktykervaring te bepaal. 

Afdeling C bestaan uit 25 afsonderlike vrae. Die eerste 24 vrae handel oor die Suid

Afrikaanse ouditstandaarde en vraag 25 van afdeling C verwys na die vereistes vir 

algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk. Die eerste 23 vrae bied aan die 

respondent die keuse om aan te dui hoe dikwels 'n gegewe vereiste ten opsigte van Suid

Afrikaanse ouditstandaarde tydens 'n klein maatskappy-oudit nagekom word. Daar word 

van die respondent verlang om 'n keuse uit te oefen tussen die volgende: 

0 Altyd - die vereiste van die Suid-Afrikaanse ouditstandaard word sander ophou 

nagevolg; 

0 dikwels - die vereiste van die Suid-Afrikaanse ouditstandaard word baie keer of 

herhaaldelik nagevolg; 

0 soms - die vereiste van die Suid-Afrikaanse ouditstandaard word van tyd tot tyd 

nagevolg; 

0 selde - die vereiste van die Suid-Afrikaanse ouditstandaard word in enkele gevalle 

nagevolg; en 

0 nooit - die vereiste van die Suid-Afrikaanse ouditstandaard word op geen tydstip 

nagevolg nie. 

Die betrokke vereiste van 'n gegewe Suid-Afrikaanse ouditstandaard wat nie by die audit 

van klein maatskappye nagestreef word nie, word na gelang van die antwoorde op hierdie 

vrae in afdeling C ge"identifiseer. 

In vrae 24 en 25 word telkens 'n geslote vraag gestel waarop die respondent moet 

reageer. Drie opsies word voorgehou, naamlik: 

0 Ja - die respondent bevestig dat die aspek wat bevraagteken word, wei so is; 

0 nee- die respondent ontken die aspek wat bevraagteken word; en 

0 onseker - die respondent toon sy onsekerheid omtrent die aspek wat be

vraagteken word. 
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7.7.2 Struktuur van die antwoorde op vrae 

Die bespreking van die antwoorde op die vrae in afdeling C word in chronologiese 

volgorde aangebied. Die volgende struktuur word, sover toepaslik, aangewend om die 

antwoorde op hierdie vrae aan te bied: 

0 'n Herhaling van die vraag (in Afrikaans vertaal); 

0 die oogmerk van en agtergrondinligting omtrent die spesifieke vraag ten einde die 

antwoorde in perspektief te plaas; 

0 die ontledings van antwoorde van respondente ontvang; en 

0 'n opsomming van die belangrikste gevolgtrekkings volgens die bogenoemde ont

ledings. 

7. 7.3 Antwoorde op vraag 1 

Hoe dikwels verrig u bestuursfunksies namens u klein maatskappy-ouditkliente (bv. onderhandeling vir 

banklenings)? 

altyd dikwels soms se/de nooit 

D D D D D 

Die ouditprofessie het geen bestaansreg as die ouditeur nie onafhanklik optree nie. 

Daarom moet die strewe na onafhanklikheid deurentyd onaangetas bly, selfs at bestaan 

daar 'n noue verbintenis tussen die ouditeur en sy klein maatskappy-ouditklient wat die 

ouditeur noodsaak om ook verwante dienste aan die betrokke klient te verskaf (verwys 

3.2.7). Rouse (1984:65) rig die volgende waarskuwing aan 'n ouditeur van 'n klein 

maatskappyklient: "The extensive involvement of the auditor demands that he avoid 

certain procedures which may be considered a role of management". 

Jngevolge die professionele gedragskode (OROR 1998:ET.7.16) word 'n ouditeur 

verbied om enige bestuursbesluite te neem of om enige bestuursfunksies te verrig. Vraag 

1 word gestel om te bepaal in welke mate ouditeure se verbintenis met klein 

maatskappykliente so nou is dat die ouditeur by die bestuursfunksies van sodanige klein 

ouditkliente betrokke is. lndien die ouditeur namens sy klient vir 'n banklening onder-
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handel, tree die ouditeur in wese as die bestuur op en word bestuursfunksies verrig. 

Die vraag is deur 145 respondente beantwoord. Volgens tabel 7.10 voer 60 respondente 

(41 ,4%) aan dat hulle herhaaldelik bestuursfunksies namens die klein maatskappyklient 

verrig, terwyl sodanige praktyk deur 54 respondente (37,2%) van tyd tot fyd geskied. 

Hiervolgens blyk dit dat 78,6% van die respondente (41 ,4% en 37,2%) op 'n gereelde 

basis met bestuursfunksies van 'n klein maatskappyklient gemoeid is, terwyl dit volgens 

17,2% van die respondente (25 gevalle) slegs enkele kere plaasvind. 2,8% van die 

respondente ( 4 gevalle) toon aan dat hulle nooit bestuursfunksies by klein 

maatskappykliente verrig nie. Dit wil dus voorkom asof daar by drie-kwart van die gevalle 

waar ander dienste deur ouditeure aan klein maatskappykliente gelewer word, die moont

likheid bestaan dat bestuursfunksies van die klientmaatskappye verdring word. Die groat 

mate van instemming is kommerwekkend omdat 'n ouditeur se onafhanklikheid aangetas 

word waar bestuursbetrokkenheid voorkom, of waar verantwoordelikheid vir bestuurs

besluite deur 'n ouditeur aanvaar word. 

Tabel 7.10 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 14,3% 21,4% 35,7% 28,6% 100% 

11 -50% 33,9% 44,6% 17,9% 3,6% 100% 

51- 75+% 52,6% 35,1% 12,3% 100% 

100% 44,5% 22,2% 22,2% 11,1% 100% 

Totale persentasie 1,4% 41,4% 37,2% 17,2% 2,8% 100% 

Getal 2 60 54 25 4 145 

By verdere ontleding blyk dit dat 14,3% van die respondente wat minder as 11% van hulle 

fooie vanuit klein maatskappy-oudits bekom, die kommerwekkende bekentenis maak dat 

hulle altyd bestuursfunksies namens die klein maatskappykliente verrig. Geen een van die 

ander kategoriee van respondente maak dieselfde onthulling nie. 

Respondente wat meer as die helfte van hulle ouditfooie vanuit klein maatskappy-oudits 
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skryf, verteenwoordig die kategorie van respondente waar bestuursfunksies baie kere 

deur meer as die helfte (52,6%) van die respondente uitgevoer word. Hierdie persentasie 

word verlaag tot 44,5% by respondente waar slegs klein maatskappy-oudits uitgevoer 

word. Dit blyk dus dat ouditeure van klein maatskappye 'n mate van onafhanklikheid sal 

prysgee ten einde klein maatskappykliente byte staan deur bestuursfunksies te verrig. 

7. 7.4 Antwoorde op vraag 2 

Hoe dikwe/s oudit u rekeningkundige rekords tydens 'n klein maatskappy-oudit wat voorheen deur u opgestel 

is? 

altyd 

D 

dikwels 

0 

soms 

D 

se/de nooit 

D D 

Paragraaf 17.7 van die gedragskode (OROR 1998:ET.17.7) verwys in besonder daarna 

dat die ouditeur van 'n klein maatskappyklient ook dikwels die rekeningkundige rekords 

van daardie klient byhou. Hierdie praktyk word gevolglik deur die professie erken. Die 

toepassingveld daarvan word aan die hand van vraag 2 bepaal. 

Hierdie vraag is deur 145 respondente beantwoord. Negentien respondente toon aan dat 

hulle ouditwerk ten opsigte van klein maatskappykliente beperk is tot die oudit van 

rekeningkundige rekords wat deur hulle opgestel word. Dit verteenwoordig 13,1% van aile 

respondente. 'n Vyfde (20%) van laasgenoemde kategorie respondente bedra respon

dente van wie fooie verdien uit klein maatskappykliente, minder as 11% beloop. Die 

afleiding kan dus gemaak word dat praktisyns wie se spesialiswerk klein maatskappy

oudits uitsluit, gewoonlik ook die rekeningkundige rekords van klein maatskappykliente 

opstel en oudit. By 26,75% van laasgenoemde kategorie respondente word aangetoon dat 

hulle dikwels die rekeningkundige rekords oudit wat deur die ouditfirma namens 'n klein 

maatskappyklient opgestel word. Dit blyk dus dat by bykans die helfte van die 

respondente ( 46,7%) wat 'n beperkte aantal klein maatskappy-oudits uitvoer, die 

rekeningkundige rekords van die klein maatskappyklient ook deur die ouditvennoot 

opgestel word. Hierdie praktyk kom tot 'n groot mate ook voor by respondente wie se 

ouditgelde tussen 11% - 50% en 51% - 75+% vanuit klein maatskappye kom, omdat 

50,9% (7,3% en 43,6%) en 56,1% (17,5% en 38,6%) van die respondente onderskeidelik 
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die bogenoemde mening huldig. 

Vyf-en-vyftig respondente, 37,9% van aile respondente, toon aan dat die bogenoemde 

tendens op 'n gereelde basis voorkom, terwyl dit by 40 respondente (27,6%) slegs 

somtyds geskied. Volgens meer as die helfte van die respondente (51 ,0%; of 13,1% en 

37,9%) word die rekeningkundige rekords wat deur hulle opgestel word, ook deur hulleself 

by klein maatskappykliente geoudit. Sodoende word die beskouings ingevolge die 

literatuurstudie gestaaf, waarvolgens 'n ouditeur dikwels ook rekeningkundige dienste aan 

'n klein maatskappyklient verskaf (verwys 3.2.4). 

Tabel7.11 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 20,0% 26,7% 13,3% 26,7% 13,3% 100% 

11 -50% 7,3% 43,6% 29,1% 16,4% 3,6% 100% 

51- 75+% 17,5% 38,6% 31,6% 10,5% 1,8% 100% 

100% 11,1% 27,8% 22,2% 27,8% 11,1% 100% 

Totale persentasie 13,1% 37,9% 27,6% 16,6% 4,8% 100% 

Getal 19 55 40 24 7 145 

Die persentasie styg tot 78,6% van die respondente indien die menings van die 

respondents bygereken word wat aanvoer dat hulle van tyd tot tyd die rekeningkundige 

rekords oudit wat deur hulleself by klein maatskappykliente opgestel is. Hierdie 

persentasie verteenwoordig meer as 'n drie-kwart van die respondente en dus word die 

afleiding gemaak dat 'n klein maatskappy-oudit gewoonlik geskied op rekeningkundige 

rekords wat voorheen deur die ouditeur opgestel is. Hierdie siening word verder onder

steun indien in ag geneem word dat slegs 7 respondente (4,8%) aantoon dat dit nooit die 

geval is nie. 

7. 7.5 Antwoorde op vraag 3 

Hoe dikwels reik u 'n forme/e aanstellingsbrief uit, of maak u die klient bewus van 'n bestaande aanste/-
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lingsbrief (herhalende audits) gedurende die beplanningstadium van die audit? 

altyd dikwe/s sams se/de naait 

0 0 0 0 0 
• 

Die Suid-Afrikaanse ouditstandaard (SAIGR 1996:SAOS 210.02) bepaal dat die ouditeur 

en sy klient oar die voorwaardes van die aanstelling ooreen moet kom, want dit verseker 

dat geen onsekerhede bestaan nie. Hierdie ooreengekome voorwaardes moet in 'n 

aanstellingsbrief uiteengesit word. In die geval van 'n herhalende audit word daar nie van 

die ouditeur verwag om jaarliks 'n aanstellingsbrief uit te reik nie. lndien omstandighede 

gewysig het, behoort die bestaande aanstellingsbrief hersien te word en behoort die klient 

daarop gewys te word (SAIGR 1996:SAOS 210.10). Waar die aanstellingsvoorwaardes 

konstant bly vanaf 'n vorige jaar, behoort die klient aan die oorspronklike aanstellingsbrief 

herinner te word (SAIGR 1996:SAOS 210.11 ). Die toepassing van hierdie vereistes 

omtrent aanstellingsbriewe by klein maatskappy-oudits word deur middel van hierdie 

vraag ondersoek. 

Die standpunt (SAIGR 1996:SAOS 210.02) maak egter daarvoor voorsiening dat die 

ooreengekome aanstellingsvoorwaardes in 'n ander geskikte vorm uiteengesit kan word, 

waarin die kontraktuele verpligtinge van beide partye gespesifiseer word. Geen verdere 

verduideliking in hierdie verband word deur die Suid-Afrikaanse ouditstandaard verskaf 

nie. Dit dui egter daarop dat indien 'n ouditeur nie 'n aanstellingsbrief uitreik nie, dit nie 

noodwendig op 'n oortreding van 'n Suid-Afrikaanse ouditstandaard neerkom nie. Die 

doelwit van vraag 3 in afdeling C is gevolglik nie om te bepaal of hierdie ouditstandaard 

misken word nie, maar om eerder vas te stel in welke mate 'n ouditeur van 

aanstellingsbriewe tydens die audits van klein maatskappye gebruik maak. 

Vraag 3 in afdeling Cis deur 145 respondents beantwoord. 

Soos verwag, toon 'n beduidende persentasie van die respondents, naamlik 30,3% (44 

respondents) aan dat 'n formele aanstellingsbrief selde uitgereik word, of dat die klient by 

herhalende audits selde op 'n bestaande aanstellingsbrief gewys word. Dit blyk verder 

volgens tabel 7.12 dat daardie respondents wat oorwegend groat maatskappye audit, 

meer van aanstellingsbriewe gebruik maak, omdat 42,9% van die respondents aandui dat 

aanstellingsbriewe altyd uitgereik word en geen een van die respondents aanvoer dat 
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aanstellingsbriewe by klein maatskappy-oudits nooit uitgereik word nie. By verdere 

ontledings blyk dit dat 72,7% van die respondents wat by een van die groat 

ouditeursfirmas (met meer as 100 vennote) werksaam is, aanvoer dat hulle altyd 

aanstellingsbriewe by klein maatskappy-oudits uitreik. Die grootste ouditeursfirmas is 

klaarblyklik meer bewus van die voordele wat formele aanstellingsbriewe inhou en daarom 

word dit ook by klein maatskappy-oudits aangewend. 

Tabel 7.12 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 42,9% 7,1% 14,3% 35,7% 100% 

11 -50% 25,0% 14,3% 21,4% 30,4% 8,9% 100% 

50 -75+% 22,8% 28,1% 14,0% 29,8% 5,3% 100% 

100% 22,2% 22,2% 11,1% 27,8% 16,7% 100% 

Totale persentasie 25,5% 20,0% 16,6% 30,3% 7,6% 100% 

Getal 37 29 24 44 11 145 

Elf (7,6%) van die respondents dui aan dat aanstellingsbriewe nooit by klein maatskappy

oudits uitgereik word nie. Andersyds blyk dit dat 45,5% van die respondents (25,5% en 

20,0%) die vereiste omtrent die uitreiking van aanstellingsbriewe redelik nougeset navolg, 

terwyl dit by 'n verdere 16,6% van die respondents van tyd tot tyd geskied. 

Gevolglik word die afleiding gemaak dat 37,9% (30,3% en 7,6%) van die respondents nie 

die uitreiking van formele aanstellingsbriewe by klein maatskappy-oudits as gewens 

beskou nie. Dit wys daarop dat SAOS 210 meer riglyne moet verskaf oor die ander 

geskikte vorme waarin aanstellingsvoorwaardes ingevolge die ouditstandaard weergegee 

kan word. 

7.7.6 Antwoorde op vraag 4 

Hoe dikwels voer u interne oorsigte (cold reviews) op die leers van klein maatskappy-ouditkliente uit nadat 
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die ouditvers/ae uitgereik is? 

altyd dikwe/s soms se/de nooit 

D D D D D 

Klein maatskappykliente het dieselfde reg op gehalte ouditdienste as groot 

maatskappykliente. Ten einde te verseker dat ouditdienste van hoogstaande gehalte 

deurgaans gelewer word en die publiek teen uitbuiting beskerm word, moet ouditwerk 

gereguleer word. Van Staden (1997:121-123) voer aan dat regulering van ouditwerk op 

drie vlakke onderskei word. Op die eerste vlak word regulering deur die Staat toegepas 

deur middel van wetgewing soos die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs in 

Suid-Afrika (Wet 80 van 1991 ). Die tweede vlak van regulering bestaan uit selfregulering 

wat aile maatreels insluit van die professionele liggame van die ouditprofessie ten einde 

gehalte dienslewering te verseker. Die praktykoorsigprogram wat sedert 1994 in werking 

gestel is deur die Openbare Rekenmeersters- en Ouditeursraad (OROR) kan as 

voorbeeld dien. Die derde vlak van regulering is maatreels wat deur individuele firmas 

ingestel word om intern die gehalte van hul werk te beheer (Van Staden 1997:122). Vraag 

4 van afdeling C word gevra om te bepaal in welke mate die laaste vlak van regulering op 

klein maatskappy-oudits toegepas word. In besonder word verwys na die uitvoering van 

interne oorsigte op 'n klein maatskappy se ouditleers nadat die ouditverslag alreeds 

uitgereik is. 

Slegs 12 respondents (8,4%) vanuit die 143 wat die vraag beantwoord het, dui aan dat 

interne oorsigte altyd op die ouditleers van klein maatskappykliente uitgevoer word. Daar 

bestaan ook 'n duidelike korrelasie tussen die persentasie ouditgelde verdien uit klein 

maatskappy-oudits en die reelmatigheid waarmee interne oorsigte altyd uitgevoer word. 

Slegs 23,1% van die respondents wat die minste ouditgelde uit klein maatskappy-oudits 

verdien, voer interne oorsigte uit, terwyl hierdie persentasie daal tot 10,9% by respon

dents waarvan die helfte van hulle ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudits voortspruit. 

By respondents wat slegs klein maatskappy-oudits uitvoer, daal die bogenoemde 

persentasie tot 'n skrale 5,6%. Dit wil dus voorkom dat hoe meer praktisyns gemoeid is 

met groot maatskappye se oudits, hoe meer bedag is hulle op die waarde van interne 

oorsigte. 

By 12,6% (18 respondents) van aile respondents geskied die uitvoering van interne oor-
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sigte dikwels. 'n Totaal van 26,5%, wat bestaan uit 38 respondents, gee toe dat interne 

oorsigte van tyd tot tyd op klein maatskappye se ouditleers uitgevoer word. Verdere 

ontledings toon aan dat die grootste persentasie van laasgenoemde respondents by groat 

ouditfirmas voorkom. Dit blyk dus dat interne oorsigte as 'n gehalte prosedure nie in die 

praktyk vir klein maatskappy-oudits op 'n gereelde basis aangewend word nie, omdat 

slegs 21,0% (8,4% en 12,6%) van die respondents dit wei verrig. Dit word egter somtyds 

aangewend. 

Tabel7.13 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 23,1% 30,8% 15,3% 30,8% 100% 

11 -50% 10,9% 14,5% 25,5% 30,9% 18,2% 100% 

50 -75+% 3,5% 14,0% 26,4% 42,1% 14,0% 100% 

100% 5,6% 11,1% 27,8% 38,9% 16,6% 100% 

Totale persentasie 8,4% 12,6% 26,5% 35,0% 17,5% 100% 

Getal 12 18 38 50 25 143 

Meer as die helfte van die respondents (52,5%; of 35,0% en 17,5%) erken dat die 

uitvoering van interne oorsigte op klein maatskappye se ouditleers slegs in enkele gevalle 

of nooit plaasvind nie. Dit dui op die belang van alternatiewe gehaltebeheerprosedures om 

gehalte ouditdienste aan klein maatskappykliente te kan verseker. 

7.7.7 Antwoorde op vraag 5 

Hoe dikwels vind u dit nodig om die beplanningsbesonderhede van 'n klein maatskappy-ouditklient te 

dokumenteer, indien u firma ook die rekeningkundige rekords van daardie maatskappy byhou? 

a/tyd dikwe/s soms se/de nooit 

D D D D D 

Swak beplanningsprosedures en die gebrek aan behoorlike dokumentering daarvan word 

as tekortkominge deur die praktykoorsigte uitgewys (SAIGR 1995:Uitgawe1.3). Emile 
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Woolf (1994:85) wys daarop dat hierdie tekortkoming veral by die ouditeure van klein 

maatskappy-oudits voorkom, maar spreek homself sterk daarteen uit: 

Planning is ... an essential element in audit, and as such must be recorded. Many small 
company auditors regard this requirement as a pain: the accumulated experience of a 
dozen or more past audits serves as their plan for the current year's audit; and how is 
one expected to record this? The underlying attitude is faulty. It is based on the notion 
that because nothing untoward has happened in the past, we should carry on as 
before. 

Vraag 5 van afdeling C word gestel om te bepaal in welke mate die bogenoemde 

aanhaling deur Suid-Afrikaanse praktisyns by die oudit van klein maatskappye ondersteun 

word. Daarvolgens word vasgestel hoe gereeld klein audits beplan word en of die beplan

ningsbesonderhede gedokumenteer word. 

Tabel7.14 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 42,9% 7,1% 14,3% 21,4% 14,3% 100% 

11 -50% 16,1% 10,7% 25,0% 28,6% 19,6% 100% 

50 -75+% 10,5% 21,1% 26,3% 31,6% 10,5% 100% 

100% 11,1% 5,6% 27,8% 33,3% 22,2% 100% 

Totale persentasie 15,9% 13,7% 24,8% 29,7% 15,9% 100% 

Getal 23 20 36 43 23 145 

Daar bestaan klaarblyklik 'n redelike bewustheid by die respondente van die waarde wat 

beplanning vir 'n oudit inhou. Meer as die helfte van die respondente (15,9% en 13,7% en 

24,8%) dokumenteer beplanningsbesonderhede, maar hierdie vereiste word oorwegend 

slegs van tyd tot tyd nagekom omdat slegs 15,9% van die respondente dit nougeset 

navolg. By slegs 13,8% van die respondente word die vereiste baie kere nagekom. Dit is 

weer eens opmerklik dat die respondente wat hoofsaaklik groot maatskappy-oudits uitvoer 

die grootste persentasie respondente verteenwoordig (42,9%) wat altyd klein maatskappy

oudits beplan en die besonderhede daaromtrent dokumenteer. Verdere ontledings toon 

aan dat die grootte van die ouditeursfirma ook 'n invloed op die mate uitoefen waarin 'n 
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klein audit beplan en gedokumenteer word. Dit blyk dat die vereistes omtrent 

ouditbeplanning en dokumentasie veral by die grootste ouditeursfirmas nougeset 

nagevolg word. Die afleiding word dus gemaak dat die ervaring met betrekking tot die 

behoorlike beplanning en dokumentering wat ouditeure gedurende die audits van groat 

maatskappye opdoen, 'n grater bewustheid skep vir voordele van hierdie praktyk by klein 

maatskappy-oudits. 

7. 7.8 Antwoorde op vraag 6 

Gebaseer op die veronderstelling dat u bystand verleen het met die voorbereiding van die rekeningkundige 

rekords van 'n klein maatskappy, hoe dikwels verkry u 'n begrip van en dokumenteer u die rekeningkundige 

stelsel en/of inligtingstelsel van 'n klein maatskappy-ouditkliiint? 

altyd dikwels soms selde nooit 

D D D D D 

Die Suid-Afrikaanse ouditstandaard oor risikobeoordeling en interne beheer vereis dat die 

ouditeur 'n begrip van die klient se rekeningkundige stelsel moet verkry en dit ook moet 

dokumenteer (SAIGR 1996:SAOS 400.15 & .22). Waar die ouditeur betrokke is by die in

standhouding van die rekeningkundige rekords behoort die ouditeur se kennisvlak oor die 

rekeningkundige stelsel voldoende te wees, maar bestaan die gevaar dat die ouditeur nie 

die vereiste met betrekking tot dokumentering van die rekeningkundige stelsel sal nakom 

nie. Die ouditeur behoort steeds die oorsprong van die brondokumentasie (soos tjeks, 

kwitansies, fakture en andere) en die vloei van transaksies te dokumenteer totdat dit die 

teboekstellingsfase bereik. 

lngevolge tabel 7.15 blyk dit dat die meeste van die respondents, 46 of 31,7%, aanvoer 

dat die rekeningkundige stelsel van 'n klein maatskappyklient selde gedokumenteer word, 

indian die rekeningkundige rekords van daardie klient ook deur die ouditeur bygehou 

word. Elf (7,6%) respondents toon aan dat hierdie vereiste onder die bogenoemde 

omstandighede op geen tydstip nagekom word nie. In totaal blyk dit dat bykans 40% 

(31 ,7% en 7,6%) van die respondents die dokumentering van 'n klein maatskappyklient 

se rekeningkundige stelsel as onnodig beskou, indian die rekeningkundige rekords ook 

deur dieselfde ouditeur bygehou word. 
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Van die oorblywende 60% van die respondente wat aanvoer dat 'n begrip van die 

rekeninkundige stelsel van 'n klein maatskappyklient wei verkry word en dit oak 

gedokumenteer word, word hierdie vereistes omtrent by 'n kwart (15,2%) van die 

respondente herhaaldelik nagevolg. Dit is insiggewend dat die betrokke vereiste in die 

meeste gevalle (35,7%) deur die respondente toegepas word wat meestal groat 

maatskappye audit. Die afleiding kan egter nie gemaak word dat indien 'n praktisyn die 

vereistes van paragrawe 15 en 22 van SAOS 400 by die audit van groat maatskappye na

streef, dat hierdie vereistes eweneens by klein maatskappy-oudits toegepas word nie, 

want 42,9% van die respondente voer aan dat hierdie vereistes selde by klein 

maatskappy-oudits nagestreef word. 

Tabel 7.15 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 35,7% 14,3% 42,9% 7,1% 100% 

11 -50% 16,1% 19,6% 25,0% 32,2% 7,1% 100% 

50 -75+% 10,5% 22,8% 31,6% 28,1% 7,0% 100% 

100% 11,1% 5,6% 38,9% 33,3% 11,1% 100% 

Totale persentasie 15,2% 18,6% 26,9% 31,7% 7,6% 100% 

Getal 22 27 39 46 11 145 

Dit blyk dus dat die dokumentering van die rekeningkundige stelsels en/of inligtingstelsels 

van 'n klein maatskappy min waarde inhou waar 'n ouditeur oak die rekeningkundige 

rekords van sy klein maatskappyklient in stand hou. 

7.7.9 Antwoorde op vraag 7 

Gebaseer op dieselfde veronderstelling as vraag 6 hierbo, hoe dikwe/s verkry u 'n begrip van en 

dokumenteer u die interne beheerstelse/ van 'n klein maatskappy-ouditk/ient? 

a/tyd dikwels soms selde nooit 

D D D D D 
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Volgens die literatuurstudie plaas die ouditeur van 'n klein maatskappy gewoonlik nie 

vertroue in die interne beheerstelsel van sodanige klient nie (verwys 4.2.12). Die 

onderstaande redes word hiervoor aangevoer: 

0 'n Klein entiteit beskik oor 'n beperkte aantal werknemers wat 'n ontoereikende 

skeiding van pligte in die interne beheerstelsel tot gevolg het; en 

0 die ouditwerk wat uitgevoer moet word om die kontrolerisiko laag te skat, is so 

omvangryk, dat die koste daaromtrent die voordele wat dit inhou, oorskry. 

Alhoewel die ouditeur gewoonlik nie vertroue in die interne beheerstelsel van 'n klein 

maatskappy plaas nie, vereis SAOS 400 (SAIGR 1996:SAOS 400.22) steeds dat die 

ouditeur 'n begrip van die interne beheerstelsel verkry en dit dokumenteer. Cashell 

(1995:18) verduidelik die voordele van hierdie vereiste wat gebaseer word op die resultate 

van sy navorsing oor die effek van hierdie ouditstandaard op klein maatskappy-oudits: 

The most frequently cited benefit was improved audit quality resulting from an 
increased focus on the control structure ... Several of the respondents specifically stated 
that they now have a clearer understanding of how internal controls fit into the 
audit. .. The second most frequently cited benefit was improved documentation of the 
client's control structure. It was regarded as being beneficial because of its usefulness 
in future audits, in communications with staff and for reviewing the audit. 

Hierdie vraag word by die vraelys ingesluit om die navolging van die bogenoemde vereiste 

van die Suid-Afrikaanse ouditstandaard, SAOS 400, te meet. Daarvolgens word verder 

vasgestel of die ouditeure van klein maatskappye baat deur die nastrewing van hierdie 

vereiste omdat dit bepaalde voordele vir die ouditeur inhou. 

Vraag 7 is deur 144 respondente beantwoord. Twaalf respondente (8,3%) dui aan dat 

hulle nooit by klein maatskappykliente 'n begrip van die interne beheerstelsel verkry of dit 

dokumenteer nie. Ongeveer vier keer meer respondente (32,6%) voer aan dat die laasge

noemde vereiste selde by die audits van klein maatskappye toegepas word, terwyl 40 

respondente (27,8%) aandui dat die vereiste van tyd tot tyd toegepas word. By 17,4% van 

die respondente (25 gevalle) word die betrokke vereiste baie kere toegepas. Slegs 13,9% 

van die respondente (20 gevalle) dui aan dat daar altyd 'n begrip van die interne 

beheerstelsel verkry word wat ook gedokumenteer word. 
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Tabel7.16 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 28,6% 14,3% 50,0% 7,1% 100% 

11 -50% 14,3% 19,6% 30,4% 26,8% 8,9% 100% 

50 -75+% 12,3% 19,3% 28,1% 33,3% 7,0% 100% 

100% 5,9% 5,9% 41,2% 35,2% 11,8% 100% 

Totale persentasie 13,9% 17,4% 27,8% 32,6% 8,3% 100% 

Getal 20 25 40 47 12 144 

Volgens ongeveer 'n derde van die respondents (31 ,3%, of 13,9% en 17,4%) word die 

praktyk om 'n begrip van die interne beheerstelsel by klein maatskappy-oudits te verkry en 

dit op 'n gereelde basis te dokumenteer, toegepas. Indian die persentasie respondents 

(27,8%) wat die vereiste van tyd tot tyd nakom hierby getel word, beloop dit 59, 1%. Dit is 

dus duidelik dat die meerderheid van die respondents weliswaar die vereistes van SAOS 

400 by klein maatskappy-oudits nakom. 

'n Baie duidelike stem (50,0%) van die respondents wat oor minder as 11% klein 

maatskappy-oudits beskik, dui egter aan dat hulle selde by klein maatskappy-oudits 'n 

begrip verkry van die interne beheerstelsel of dit dokumenteer. Hierdie kategorie 

respondents voer hoofsaaklik groat maatskappye se audits uit. Dit wil dus voorkom dat 

hulle die persepsie huldig dat die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy nie met 

die van 'n groat maatskappy vergelyk kan word nie en daarom word die vereiste van 

SAOS 400 vir klein maatskappy-oudits as ontoepaslk beskou. 

7. 7.1 0 Antwoorde op vraag 8 

Gebaseer op diese/fde veronderstelling as 6 hierbo, hoe dikwels bring u die permanente leer van 'n klein 

maatskappyklient op datum? 

a/tyd dikwels soms selde nooit 

D D D D D 
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Die oogmerk van hierdie vraag is tweeledig van aard, naamlik: 

0 Om te bepaal of ouditeure wei permanente leers vir klein maatskappykliente byhou 

indien die ouditeure ook die rekeningkundige rekords van sodanige kliente byhou; 

en 

0 om te bepaal of die permanente leers vir klein maatskappykliente gereeld op 

datum gebring word indien dit wei bestaan. 

Die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde verwys nie spesifiek na permanent leers vir kliente 

nie, maar verwys in SAOS 230 (die Suid-Afrikaanse ouditstandaard oor dokumentasie) na 

werkspapiere van 'n meer permanente aard soos byvoorbeeld inligting oor die wetlike en 

organisatoriese struktuur van die klient, uittreksels of kopiee van belangrike 

regsdokumente, ooreenkomste en notules, asook inligting oor die bedryf, ekonomiese en 

wetgewende omgewing waarin die entiteit bedrywig is. Sodanige werkspapiere word 

gewoonlik in die praktyk vir meer as een jaar gebruik en gevolglik as deel van die klient se 

permanente inligting geliaseer. 

Tabel 7.17 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 35,7% 42,9% 14,3% 7,1% 100% 

11 -50% 21,4% 32,1% 21,4% 21,4% 3,7% 100% 

50 -75+% 15,8% 35,1% 29,8% 15,8% 3,5% 100% 

100% 16,7% 16,7% 44,4% 16,7% 5,5% 100% 

Totale persentasie 20,0% 28,3% 29,7% 17,9% 4,1% 100% 

Getal 29 41 43 26 6 145 

Vraag 8 is deur 145 respondente beantwoord. 'n Permanente ouditleer vir klein 

maatskappye word deur 29 respondente (20,0%) bygehou, al word die rekeningkundige 

rekords ook deur die betrokke praktisyn hanteer. By 28,3% van die respondente (41 

gevalle) bestaan sodanige permanente leers dikwels, terwyl dit slegs soms die geval is by 

29,7% van die respondente (43 gevalle). Gevolglik blyk dit dat permanente ouditleers vir 
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klein maatskappye meestal (78,0%, of 20,0% en 28,3% en 29,7%) bestaan, want slegs 

4, 1% van die respondente dui aan dat dit nooit die geval is nie. By die ontleding van 

tabel 7.17 blyk dit dat die onderskeie persentasies van die kategoriee van respondente 

redelik vergelykbaar met mekaar is. 

7. 7.11 Antwoorde op vraag 9 

Hoe dikwels vertrou u op die interne beheerste/se/ van 'n klein maatskappy-ouditklient? 

altyd dikwels soms se/de nooit 

D D D D D 

Die literatuurstudie (verwys onder andere 3.4.2.6 en 4.2.12) wat in hoofstukke 2 tot 5 

onderneem word, dui telkens daarop dat 'n klein entiteit gewoonlik nie oor 'n toereikende 

interne beheerstelsel beskik nie. Hierdie eienskap van 'n klein maatskappy be"invloed die 

ouditeur se ouditbenadering aansienlik, want die ouditeur moet tydens sodanige audits die 

kontrolerisiko as die maksimum beskou en homself op uitgebreide stawingsprosedures 

verlaat om die nodige gerusstelling omtrent die redelikheid van die klein maatskappy se 

finansiele state te verkry. In onlangse navorsing wat deur Cashell (1996:34) uitgevoer is, 

word hierdie tendens weer eens bevestig: "Most of the auditors responding to this survey 

indicated that they seldom rely on internal controls for audits of small businesses". 

Die oogmerk van vraag 9 in afdeling C is om te bepaal of die Suid-Afrikaanse praktisyns in 

geval van klein maatskappy-oudits, soos hulle internasionale ewekniee, min vertroue 

op die interne beheerstelsels van klein maatskappye plaas. Vraag 9 is deur 145 respon

dente beantwoord. Dit wil voorkom asof die mate van vertroue wat daar in Suid-Afrika op 

'n klein maatskappy se interne beheerstelsel geplaas word ook relatief laag is, want 

44,9% van die respondente (65 gevalle) dui aan dat hulle selde by klein maatskappy

oudits op die interne beheerstelsel vertrou, terwyl 17,9% (26 gevalle) aandui dat dit nooit 

die geval is nie. In totaal blyk dit dus dat byna twee-derdes (62,8% of 44,9% en 17,9%) 

van die respondente selde of nooit op 'n klein maatskappy se interne beheerstelsel 

vertrou nie (verwys tabel 7.18). 

Ongeveer 'n kwart van die respondente (36 respondente of 24,8%) voer aan dat hulle 

van tyd tot tyd op 'n klein maatskappy se interne beheerstelsel vertrou by die uitvoering 
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van sodanige audits, terwyl dit by slegs 7,6% (11 respondents) meer dikwels geskied. Dit 

is insiggewend dat 'n geringe 4,8% van die respondents (7 gevalle) aandui dat daar altyd 

op 'n klein maatskappy se interne beheerstelsel vertrou word. 

Tabel7.18 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 28,6% 42,8% 28,6% 100% 

11 -50% 12,5% 5,4% 25,0% 42,8% 14,3% 100% 

50 -75+% 14,0% 24,6% 47,4% 14,0% 100% 

100% 22,2% 44,5% 33,3% 100% 

Totale persentasie 4,8% 7,6% 24,8% 44,9% 17,9% 100% 

Getal 7 11 36 65 26 145 

Die persentasie van die afsonderlike kategoriee respondents stem volgens tabel 7.18 

redelik ooreen. Dit blyk egter dat praktisyns wat deurgaans met klein maatskappy-oudits 

gemoeid is die minste op 'n klein maatskappy se interne beheer vertrou, want 'n derde 

(33,3%) van die respondents dui aan dat hulle nooit hulleself op sodanige interne 

beheerstelsel verlaat nie. 

Die resultate van vraag 9 bevestig empiries dat 'n klein maatskappy se interne beheer

stelsel gewoonlik nie geskik is vir die ouditeur om enige vertroue daarop te plaas nie. 

7. 7.12 Antwoorde op vraag 1 0 

Hoe dikwels vertrou u by 'n klein maatskappy-ouditklient op toesighoudende beheermaatreels deur die 

eienaar/bestuurder as kompenserende interne beheermaatreels? 

altyd dikwe/s soms selde nooit 

D D D D D 

Die teenstrydige uitgangspunte omtrent toesighoudende beheermaatreels deur die eie-
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naar/bestuurder wat as kompenserende interne beheermaatreels beskou word, word 

breedvoerig in die literatuurstudie bespreek (verwys 4.2.12). Volgens die een sienswyse 

word toesighoudende beheer wat deur die eienaar/bestuurder uitgeoefen word, bloot as 'n 

verlengstuk van die interne beheerstelsel gesien en behoort sodanige maatreels aan be

heermaatreeltoetse onderhewig te wees. lndien die resultate van die beheermaat

reeltoetse deur die ouditeur aanvaar word, plaas die ouditeur inherent vertroue op die 

interne beheerstelsel. Die ander meer skeptiese siening beskou toesighoudende 

beheermaatreels deur die eienaar/bestuurder as onbetroubaar, omdat die eienaar/ 

bestuurder van 'n klein maatskappy sodanige beheermaatreels maklik kan omseil. 

Vraag 1 0 word by die vraelys ingesluit om te bepaal in welke mate die eersgenoemde 

sienswyse hierbo deur praktisyns in Suid-Afrika ondersteun word. Die vraag is deur 145 

respondents beantwoord. 

Volgens tabel 7.19 word toesighoudende beheermaatreels by klein maatskappy-oudits 

dikwels aangewend as kompenserende beheermaatreels, want 71 respondents (49,0%) 

huldig die siening. lndien die getal respondents bygereken word wat in aile gevalle 

toesighoudende beheermaatreels as kompenserende maatreels sien, styg die persentasie 

tot 60,7% (11,7% en 49,0%) wat 88 (17 en 71) respondents verteenwoordig. Dit blyk dus 

dat meer as die helfte van die respondents toesighoudende beheermaatreels as 

kompenserend by klein maatskappy-oudits beskou. Dit is veral die respondents wie se 

ouditwerk beperk is tot klein maatskappye wat altyd die bogenoemde siening huldig, want 

dit word deur 27,8% van die respondents aangedui, terwyl dit by die ander kategoriee 

van respondents nie so 'n hoe persentasie uitmaak nie (14,3%; 14,3% en 3,5% 

onderskeidelik). 

Hiervolgens blyk dit dat laasgenoemde kategorie respondents moontlik meer bedag is op 

die risiko's wat dominerende bestuur tydens die ouditproses inhou. Die ondervinding wat 

die betrokke respondents tydens die uitvoering van groot maatskappy-oudit in die verband 

opdoen, kan as 'n moontlike rede aangevoer word.Die enigste kategorie van respondents 

by wie 'n beduidende persentasie aanvoer dat toesighoudende beheermaatreels nooit as 

kompenserende maatreels by klein maatskappy-oudits beskou word nie, is die 

respondents wie se ouditwerk deur groot maatskappy-oudits oorheers word. 
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Tabel7.19 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 14,3% 21,4% 28,6% 14,3% 21,4% 100% 

11 -50% 14,3% 44,6% 25,0% 14,3% 1,8% 100% 

50 -75+% 3,5% 66,7% 17,5% 8,8% 3,5% 100% 

100% 27,8% 27,8% 27,8% 16,6% 100% 

Totale persentasie 11,7% 49,0% 22,8% 12,4% 4,1% 100% 

Getal 17 71 33 18 6 145 

Weens die hoe mate van vertroue wat op toesighoudende beheermaatreels geplaas word, 

behoort baie duideliker riglyne in die verband in die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

vervat te word. 

7.7.13 Antwoorde op vraag 11 

Gebaseer op die veronderstelling dat 'n voorlopige oorsig oor interne beheer aangetoon het dat vertroue nie 

op die interne beheerstelse/ gep/aas kan word nie, hoe dikwels voer u beheermaatreeltoetse onder sodanige 

omstandighede uit? 

a/tyd dikwe/s soms se/de nooit 

0 0 0 0 0 

Die inligting wat in vraag 11 verstrek word, dui daarop dat die ouditeur se ouditbenadering 

op stawingsprosedures sal berus. Daar word gevolglik nie van die ouditeur verwag om 

beheermaatreeltoetste uit te voer nie. Volgens Raiborn (1982:76) se navorsing het 66% 

van die respondents aangetoon dat hulle in die bogenoemde omstandighede steeds 

beheermaatreeltoetse uitvoer. Raiborn beskryf hierdie verskynsel soos volg: "Widespread 

confusion exists about the auditor's study and evaluation of internal control". Rouse 

(1984:64) spreek homself soos volg teen hierdie praktyk uit: "If such a practice is 

widespread, one could conclude that many audit engagements may currently involve over 

auditing. Such an approach would be effective but very inefficient". 
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Volgens die reaksie op vraag 11 kan die Suid-Afrikaanse praktisyns se insig oor die 

bestudering en toetsing van 'n klein maatskappy se interne beheerstelsel vasgestel 

word. Daar kan verder bepaal word of Suid-Afrikaanse praktiserende ouditeure hulleself 

skuldig maak aan ondoeltreffende klein maatskappy-oudits. 

Tabel7.20 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 7,1% 21,4% 28,6% 35,7% 7,2% 100% 

11-50% 12,5% 21,4% 26,8% 17,9% 21,4% 100% 

50- 75+% 12,3% 17,5% 26,3% 31,6% 12,3% 100% 

100% 16,7% 5,6% 5,6% 44,4% 27,7% 100% 

Totale persentasie 12,4% 17,9% 24,1% 28,3% 17,3% 100% 

Getal 18 26 35 41 25 145 

Dit is insiggewend dat slegs 25 respondente (17,3%) van die 145 respondente wat die 

vraag beantwoord, geen beheermaatreeltoetse uitvoer as die voorlopige evaluasie van die 

interne beheerstelsels aantoon dat die interne beheermaatreels ondoeltreffend is nie. 

Hiervolgens blyk dit dat meer as tagtig persent van die respondente (82,7%) 6f glo dat 'n 

voorlopige evaluasie onvoldoende is waarvolgens die interne beheerstelsel aanvanklik 

beoordeel word, 6f bloot te konserwatief oudit. Die 12,4% van die respondente (18 

gevalle) wat aandui dat hulle altyd beheermaatreeltoetse uitvoer kan moontlik deel vorm 

van daardie groep respondente wat te konserwatief oudit, of andersyds kan beweer word 

dat daar 'n redelike mate van verwarring by die betrokke respondente oor die uitvoering 

van beheermaatreeltoetse heers. Dieselfde argument is ook van toepassing op die 26 

respondente ( 17,9%) wat aandui dat beheermaatreeltoetse herhaaldel ik by klein 

maatskappy-oudits uitgevoer word. By 24,1% van die respondente (35 gevalle) word 

beheermaatreels van tyd tot tyd uitgevoer indien 'n voorlopige evaluasie op 'n ontoerei

kende interne beheerstelsel dui. Verdere ontledings toon aan dat dit veral die ouer 

respondente is ( ouer as 50 jaar) en respondente wat meer as 20 jaar praktiseer, wat 

aantoon dat hulle beheermaatreeltoetse uitvoer, nieteenstaande die feit dat die voorlopige 

evaluasie op 'n ontoereikende interne beheerstelsel wys. Dit wil dus voorkom asof die ver-
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andering in terminologie sedert die harmoniseringsprojek, van nakomingstoetse tot 

beheermaatreeltoetse, by respondente wat alreeds 'n geruime tyd afstudeer het, verwar

ring skep. 

Die persentasies wat in die afsonderlike kategoriee van respondente voorkom, is baie 

vergelykbaar met mekaar. Dit is egter opmerklik dat 44,4% van die respondente wat slegs 

klein maatskappy-oudits uitvoer, aanvoer dat hulle selde beheermaatreeltoetse uitoefen. 

lndien 27,7% van die respondente hierby gereken word, wat nooit beheermaatreeltoetste 

by klein maatskappy-oudits uitvoer nie, verhoog die persentasie tot 72,1% (44,4% en 

27,7%) in vergeleke met die 42,9% (35,7% en 7,2%) van die respondente wat hoofsaaklik 

by groat audits betrokke is. Dit kan moontlik op 'n meer konserwatiewe ouditbenadering 

dui van respondente wat meestal groat maatskappye audit. 

Ten einde te verseker dat doeltreffende klein maatskappy-oudits uitgevoer word, behoort 

uitgebreide riglyne verskaf te word oor die noodsaaklikheid van beheermaatreeltoetse in 

'n klein maatskappy-omgewing. 

7. 7.14 Antwoorde op vraag 12 

Hoe dikwels beoordee/ u die inherente risiko's van 'n klein maatskappy-ouditklient op 'n formele wyse? 

altyd · dikwels soms se/de nooit 

0 0 0 0 0 

Bainbridge en Paul (1991 :36) maak die bewering dat die ouditeur van 'n klein maatskappy 

se ouditbenadering meermale op 'n oordeel gebaseer word: "Small business auditors feel 

they have no choice but to rely on ... their 'feel' for the audit to perform a small business 

audit." Die beoordeling van inherente risiko is in die geval van 'n klein maatskappy-oudit 

van kardinale belang (verwys 4.2.12) omdat dit 'n belangrike komponent van hierdie 

oordeel en ouditbenadering vorm. Die kontrolerisiko word gewoonlik by sodanige audits 

op die maksimum vlak geskat want die ouditeur plaas nie vertroue op die interne 

beheerstelsel van 'n klein maatskappy nie. Gevolglik hou die skatting van die 

ontdekkingsrisiko direk met die beoordeling van die inherente risiko verband. Die beoor-
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deling van 'n ontdekkingsrisiko be"invloed op sy beurt weer die ouditbenadering van die 

ouditeur. 

Tabel7.21 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 50,0% 7,1% 7,1% 28,7% 7,1% 100% 

11 -50% 30,4% 30,4% 23,2% 14,2% 1,8% 100% 

50 -75+% 24,5% 22,8% 29,8% 21,1% 1,8% 100% 

100% 22,2% 38,9% 22,2% 11,1% 5,6% 100% 

Totale persentasie 29,0% 26,2% 24,1% 17,9% 2,8% 100% 

Getal 42 38 35 26 4 145 

Vraag 12 word by die vraelys ingesluit om vas te stel in welke mate die ouditeur die 

oordeel waarop sy ouditbenadering berus by klein maatskappye aan die hand van 

inherente risiko kan motiveer. 'n Totaal van 145 respondents het vraag 12 beantwoord. By 

29,0% van die respondents (42 gevalle) word inherente risiko's by klein maatskappy

oudits altyd formeel beoordeel, terwyl dit by 26,6% (38 gevalle) dikwels gebeur en by 

24,1% van die respondents (35 gevalle) slegs van tyd tot tyd geskied. Die formele 

beoordeling van inherente risiko kom dus by meer as die helfte van die respondents 

(55,6%; of 29,0% en 26,6%) redelik gereeld voor, terwyl 'n geringe persentasie van die 

respondents (2,8%; of 4 respondents) aandui dat beoordeling nooit plaasvind nie en 

17,9% van die respondents (26 gevalle) aanvoer dat sodanige beoordeling selde geskied. 

Die verband tussen die persentasie van 'n respondent se ouditgelde uit 'n klein 

maatskappy-oudit en die mate waarin inherente risiko's altyd by klein maatskappy-oudits 

formeel beoordeel word, is opmerklik. Hoe minder klein maatskappy-oudits verrig word, 

hoe grater is die persentasie wat aandui dat die beoordeling van inherente risiko's altyd 

plaasvind. Vergelyk die 50,0% ten opsigte van die eersgenoemde kategorie in tabel 7.21 

met die 30,4% van die tweede kategorie, die 24,5% van die derde kategorie en die 22,2% 

van die respondents wat slegs klein maatskappy-oudits verrig. Hiervolgens word afgelei 

dat ouditeure wat ook by groat maatskappye se audits betrokke is, meer bewus is van die 
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waarde wat die formele beoordeling van inherente risiko's tydens die ouditproses inhou. 

7. 7.15 Antwoorde op vraag 13 

Hoe dikwe/s beoordee/ en dokumenteer u die kwantitatiewe wesenlikheidsv/akke gedurende 'n klein 

maatskappy-oudit? 

a/tyd dikwels soms se/de nooit 

D D D D D 

Weens die ouditeur se goeie agtergrondkennis van 'n klein maatskappyklient word die 

beoordeling van kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke by sodanige audits moontlik versuim. 

By sodanige audits maak die ouditeur weer eens staat op sy oordeel om aangeleenthede 

van ouditbelang te onderskei. Schaps, Kissin, Borow en Atanian (1984:14) wys soos volg 

op die belangrikheid van 'n formele beoordeling van wesenlikheid: 

Audit judgement has always been an integral part of all audits, encompassing the 
theory of materiality ... This early direction of the audit allows the auditor to keep the 
components of the financial statements in perspective and helps prevent overauditing 
later. 

Die bogenoemde vraag het ten doel om te bepaal of kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke 

by klein maatskappy-oudits beoordeel en gedokumenteer word. 

Tabel7.22 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 42,9% 7,1% 21,5% 21,4% 7,1% 100% 

11 -50% 28,6% 30,4% 19,6% 12,5% 8,9% 100% 

50 -75+% 17,5% 33,4% 26,3% 17,5% 5,3% 100% 

100% 27,8% 33,3% 27,8% 11,1% 100% 

Totale persentasie 25,5% 29,7% 23,4% 15,2% 6,2% 100% 

Getal 37 43 34 22 9 145 
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Vraag 13 is deur 145 respondente beantwoord. Die kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke 

word tot 'n groot mate by klein maatskappy-oudits beoordeel en gedokumenteer want 

slegs 9 respondente (6,2%) dui aan dat dit nooit geskied nie, terwyl 22 respondente 

(15,2%) berig dat hierdie praktyk bloot in enkele gevalle voorkom. Die beoordeling en 

dokumentering van wesenlikheidsvlakke geniet gevolglik slegs by sowat een vyfde 

(21,4%) van die respondente lae voorkeur. 

By 25,5% van die respondente (37 gevalle) word kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke tot 'n 

groot mate by klein maatskappy-oudits beoordeel en gedokumenteer, terwyl dit deur 

29,7% van die respondente (43 gevalle) dikwels gedoen word. Dus word klein 

maatskappy-oudits deur meer as die helfte van die respondente (55,2%) uitgevoer waar 

kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke behoorlik beoordeel en gedokumenteer word. Dit is 

opvallend dat hierdie vereistes by uitstek deur respondente nagevolg word wat meestal 

(42,9%) groot maatskappy-oudits verrig. Die afleiding word gemaak dat die voordele wat 

'n behoorlike beoordeling en dokumentering van kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke inhou, 

tot 'n groter mate deur groot maatskappy-ouditeure beset word. 

7. 7.16 Antwoorde op vraag 14 

Hoe dikwels roteer u op 'n spesifieke klein maatskappy-ouditaanstelling die ouditpersoneel? 

a/tyd dikwels soms se/de nooit 

D D D D D 

In die aanhangsel van SAOS 220 oor gehaltebeheer van ouditwerk, word die volgende 

vereistes gestel (SAIGR 1996:SAOS 220, Aanhangsel C.2(b)): 

Skenk in die toewysing van personeel toepaslike oorweging aan beide kontinu'iteit en 
rotasie om te voorsien vir die doeltreffende uitvoering van die oudit, en die perspektief 
van ander personeel met andersoortige ervaring en agtergrond. 

Tydens die literatuurstudie word aangevoer dat die ouditeur en sy klein maatskappyklient 

gewoonlik 'n baie noue verbintenis handhaaf. Die ouditeur verrig gewoonlik nie net die 

attesteringsfunksie nie, maar tree ook as belastingkonsultant op, hou die rekeningkundige 
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rekords in stand en vele meer. Een wyse waarop die ouditeur kan verseker dat sy 

objektiwiteit en onafhanklikheid nie geskaad word nie, is om ouditpersoneel op klein oudits 

te roteer. Sodoende word die waarskynlikheid verminder dat die ouditpersonee! 'n noue 

verbintenis met die klient handhaaf. Die ouditeur se objektiwiteit en onafhanklikheid word 

daardeur indirek versterk. 

Vraag 14 van afdeling C word gestel om te bepaal in welke mate die rotasie v~n 

personeel op klein maatskappy-oudits plaasvind. Dit is deur 145 respondente beantwoord. 

'n Geringe persentasie van die respondente, naamiik 1,4% (wat 2 respondente verteen

woordig) voer aan dat ouditpersoneel op klein maatskappy-oudits geroteer word. Dit is 

opvallend dat geen respondente aanvoer wat meer as 50% van hulle ouditgelde en selfs 

ook in die geval van 1 00%, vanuit klein maatskappy-oudits verdien, dat die bogenoemde 

rotering altyd geskied nie. Dit blyk dus dat 'n klein maatskappy-oudit by sodanige 

respondente aan 'n ouditsenior toegewys word en dat daardie ouditsenior die 

verantwoordelikheid oor 'n geruime tyd behou. 'n Moontlike rede wat in die verband 

aangevoer kan word, is dat die ondervinding van ouditpersoneel klaarblyklik doeltreffende 

ouditering van klein maatskappye verseker. Daar moet egter ook in gedagte gehou word 

dat sekere van die respondente alleenpraktisyns is, waar die ouditvennoot aile werk self 

uitvoer en 'n rotasie van personeel nie prakties moontlik is nie. 

Tabel7.23 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 7,1% 14,3% 28,6% 7,1% 42,9% 100% 

11 -50% 1,8% 17,8% 39,3% 25,0% 16,1% 100% 

50 -75+% 28,1% 31,6% 26,3% 14,0% 100% 

100% 11,1% 16,7% 33,3% 38,9% 100% 

Totale persentasie 1,4% 20,7% 32,4% 24,8% 20,7% 100% 

Getal 2 30 47 36 30 145 

Volgens tabel 7.23 blyk dit dat 20,7% van die respondente (30 gevalle) nooit 

ouditpersoneel op klein maatskappy-oudits roteer nie, terwyl dit by 24,8% van die respon-
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dente (36 gevalle) net in enkele gevalle plaasvind en by 32,4% (47 gevalle) word 

ouditpersoneel van tyd tot tyd op klein maatskappy-oudits geroteer. Dit verteenwoordig die 

oorgrote meerderheid van die respondents, naamlik 77,9% (20,7% en 24,8% en 32,4%). 

Die afleiding word dus gemaak dat die rotering van ouditpersoneel op klein maatskappy

oudits eerder die uitsondering as die reel verteenwoordig. 

7. 7.17 Antwoorde op vraag 15 

Hoe dikwels laat u na om wesenlike interne beheerswakhede van 'n klein maatskappy-oudit te rapporteer, 

omdat die koste om sodanige swakhede reg te stel die voordele wat daaruit voortspruit sal oorskry? 

altyd dikwels soms selde nooit 

0 0 0 0 0 

SAOS 400 (risikobeoordeling en interne beheer) vereis dat die ouditeur die bestuur bewus 

moet maak van wesenlike swakhede in die antwerp of werking van die interne 

beheerstelsel. Hierdie kommunikasie moet volgens die standpunt liefs skriftelik geskied, 

maar waar mondelingse kommunikasie toepaslik geag word moet sodanige besprekings 

gedokumenteer word en by die werkspapiere ingesluit word (SAIGR 1996:SAOS 400.46). 

Tydens die literatuurstudie (verwys 5.3.2.3 en 5.4.3.3) is daarop gewys dat die uitreiking 

van 'n verslag, waarna hierbo verwys word, kan meewerk om die verwagtingsgaping te 

vernou. Van meet af aan is die praktiese toepassing van hierdie voorstel by 'n klein 

maatskappy-oudit betwyfel. 'n Klein maatskappy beskik gewoonlik nie oor 'n behoorlike 

interne beheerstelsel nie, want dit is nie koste-effektief vir die bestuur van s6 'n 

maatskappy om 'n toereikende interne beheerstelsel instand te hou nie. Dit blyk dus 

onvanpas te wees as die ouditeur jaarliks aanbevelings maak om die interne 

beheerstelsel te verbeter, indien hierdie aanbevelings nooit ge·implementeer sal word nie. 

Die oogmerk met vraag 15 is om empiries te bepaal in welke mate die bogenoemde 

veronderstelling waar is. Die vraag is deur 145 respondents beantwoord, waarvan slegs 4 

respondents (2,8%) aantoon dat hulle nooit 'n verslag oor interne beheerleemtes by 'n 

klein maatskappy uitreik nie, omdat dit nie koste-doeltreffend is om sodanige interne 

beheerswakhede reg te stel nie. 
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Tabel7.24 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 14,3% 14,3% 28,6% 21,4% 21,4% 100% 

11 -50% 12,5% 32,1% 30,4% 25,0% 100% 

50 -75+% 3,4% 28,1% 21,1% 26,3% 21,1% 100% 

100% 27,8% 22,2% 22,2% 27,8% 100% 

Totale persentasie 2,8% 20,7% 26,2% 26,9% 23,4% 100% 

Getal 4 30 38 39 34 145 

Tydens die eerste gedeelte van die empiriese studie word bepaal dat gebruikers van 'n 

klein maatskappy se finansiele state redelike hoe verwagtings koester omtrent die 

rapportering van interne beheerswakhede by klein maatskappye (verwys 6.8.4.1 ). Volgens 

tabel 7.24 is dit duidelik dat die helfte van die respondents (50,3%; of 26,9% en 23,4%) 

altyd of ten minste op 'n gereelde basis aan die laasgenoemde verwagtinge voldoen. Hier

die verwagtinge word van tyd tot tyd deur 38 respondents (26,2%) nagestreef. In totaal 

blyk dit dus dat die meeste van die respondents, 76,5% (26,9% en 23,4% en 26,2%) tot 'n 

redelike mate aan die gebruikersverwagtinge omtrent die verslagdoening van interne 

beheerleemtes gehoor gee, terwyl dit by 23,5% (2,8% en 20, 7%) van die respondents 

selde of nooit die geval is nie. 

Daar kom nie baie variasie voor tussen die onderlinge kategoriee van respondents nie. 

7. 7.18 Antwoorde op vraag 16 

Hoe dikwels beperk u uitgebreide stawingsprosedures op 'n klein maatskappy-oudit wanneer 

ouditgerusstelling verkry word, om steeds 'n bemarkbare ouditfooi te verseker? 

altyd dikwels soms se/de nooit 

D D D D D 

Die bogenoemde vraag word daarop gerig om te bepaal of praktisyns hulle ouditwerk sal 
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afskaal om 'n bemarkbare ouditfooi te verseker. Dit kan meebring dat 'n ouditeur in sekere 

gevalle nie die nodige sekerheid oor die redelikheid van die klein maatskappy se 

finansiele state bekom het nie, maar bereid is om die risiko te loop eerder as om verdere 

ouditwerk uit te voer. In die geval van 'n klein maatskappy-oudit is hierdie praktyk meer 

waarskynlik, omdat die ouditeur in baie gevalle ook die rekeningkundige rekords van die 

klein maatskappy byhou en die maatskappy se finansiele state opstel. Die ouditeur van 'n 

klein maatskappy kan so 'n beperking van stawingsprosedures regverdig weens sy goeie 

agtergrondkennis en terselfdertyd het dit 'n positiewe uitwerking op die ouditfooi. Emile 

Woolf (1994:109) wys soos volg op die gevaar daarvan: 

Putting it bluntly, the profitability of firms' charging purely nominal audit fees depend on 
their performing no auditing procedures beyond briefly assessing the plausibility of the 
accounts that they, on the director's behalf, had prepared. 

Tabel7.25 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 7,1% 28,6% 21,4% 42,9% 100% 

11 -50% 1,7% 17,9% 35,7% 28,6% 16,1% 100% 

50 -75+% 3,5% 19,3% 26,3% 33,3% 17,6% 100% 

100% 5,6% 16,7% 27,8% 38,8% 11,1% 100% 

Totale persentasie 2,8% 17,2% 30,4% 31,0% 18,6% 100% 

Getal 4 25 44 45 27 145 

Die onthulling word by 2,8% van die respondents (4 gevalle) gemaak dat hulle nooit 

uitgebreide stawingsprosedures uitvoer by klein maatskappy-oudits nie en sodoende 

koste-doeltreffende ouditgelde verseker. Vyf-en-twintig respondents (17,2%) erken voorts 

dat hulle laasgenoemde optrede herhaaldelik volg. Hiervolgens blyk dit dat 'n vyfde van 

die respondents (20,0%; of 2,8% en 17,2%) aanvoer dat hulle selde uitgebreide stawings

prosedures by klein maatskappy-oudits uitvoer omdat dit nie koste-effektief is nie. Die 

respondents behoort in sodanige omstandighede die ouditeursverslag te kwalifiseer of op 

'n ander wyse die nodige gerusstelling omtrent die redelikheid van 'n klein maatskappy se 
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finansiele state te bekom. 

'n Totaal van 27 respondents (18,6%) voer aan dat hulle altyd uitgebreide stawings

prosedures uitvoer, ongeag die invloed daarvan op die ouditgelde, terwyl daar by 31,0% 

van die respondents (45 gevalle) aangevoer word dat hulle selde die uitweg volg 

waarvolgens uitgebreide stawingsprosedures nie gedoen word nie. Byna die helfte van die 

respondents (49,4%; of 18,6% en 31,0%) voer dus aan dat stawingsprosedures by klein 

maatskappy-oudits uitgebrei word, ongeag dat dit moontlik 'n negatiewe effek op die 

ouditgelde kan uitoefen. Dit is insiggewend dat verdere ontledings aantoon dat daar 'n 

direkte verband bestaan tussen die jare wat 'n respondent praktiseer en die mate waartoe 

uitgebreide stawingsprosedures uitgevoer word. Die respondents wat alreeds 'n geruime 

tyd in die ouditprofessie is, verteenwoordig die grootste persentasie respondents wat altyd 

uitgebreide stawingsprosedures by klein maatskappy-oudits uitvoer. Laasgenoemde per

sentasie is op die laagste by respondents met minder as tien jaar se ondervinding in die 

ouditprofessie. 

Dit is opvallend dat daar geen respondent is in die kategorie respondents wat meestal 

groat maatskappye audit, wat aandui dat stawingsprosedures beperk word om 'n 

bemarkbare ouditfooi te verseker nie. Laasgenoemde kategorie respondents verteen

woordig ook die hoogste persentasie van respondents (42,9%) wat aandui dat hulle 

hulleself nooit aan sodanige praktyk skuldig sal maak nie. Hiervolgens is dit duidelik dat 

die respondents wat minder as 11% van hulle ouditgelde uit klein maatskappy-oudits 

verdien, 'n sterk stem ten gunste van die uitvoering van uitgebreide stawingsprosedures 

uitbring, nieteenstaande die moontlike gevolge wat dit vir die bemarkbaarheid van 

ouditgelde kan inhou. 

7. 7.19 Antwoorde op vraag 17 

Hoe dikwels noop die omstandighede in 16 hierbo genoem u om 'n gekwalifiseerde ouditmening uit te 

spreek, eerder as om die ouditwerk te vermeerder wat die gepaardgaande ouditfooi verhoog? 

altyd dikwels soms se/de nooit 

D D D D D 
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Die agtergrondinligting waarteen vraag 17 gestel word, is dieselfde as in die geval van 

vraag 16. Die ouditeur word met die uitvoering van uitgebreide stawingsprosedures 

gekonfronteer om die nodige gerusstelling omtrent die redelikheid van die finansiele state 

te verkry. lndien sodanige omvangryke stawingsprosedures uitgevoer word, verhoog die 

tyd wat aan die audit spandeer word en sal dit oak tot 'n verhoging in die ouditgelde lei. 

Die ouditgelde kan tot die minimum beperk word indien die ouditeur geensins sy 

stawingsprosedures uitbrei nie, maar bloat 'n gekwalifiseerde ouditmening oar die 

finansiele state uitspreek. 

Volgens Robertson (1986:52) erken 'n ouditeur in die bogenoemde omstandighede dat die 

klein maatskappy nie aan 'n audit onderhewig kan wees nie: " ... embarking on an audit 

where qualification of the report is a foregone conclusion appears to involve a step 

towards tacit admission that the company is unauditable". 

Hierdie optrede van 'n ouditeur wys moontlik oak daarop dat die audit van 'n klein 

maatskappy nie werklik waarde inhou nie. lndien gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state enigsins vertroue op daardie maatskappy se finansiele state plaas, 

behoort 'n gekwalifiseerde ouditeursverslag 'n negatiewe uitwerking te he. Die klein 

maatskappyklient sal waarskynlik alles in hulle vermoe doen om so 'n gekwalifiseerde 

ouditmening te voorkom, selfs al is dit om verhoogde ouditgelde te betaal. Vraag 17 is 

deur 145 respondents beantw6ord. 

Volgens vraag 16 word uitgebreide stawingsprosedures by 2,8% van die respondents (4 

gevalle) altyd beperk om 'n bemarkbare ouditfooi te verseker (verwys 7.6.18). In sodanige 

omstandighede behoort 'n ouditeur gewoonlik nie oar die nodige gerusstelling omtrent die 

redelikheid van 'n klein maatskappy se finansiele state te beskik nie en daarom word daar 

van 'n ouditeur in sodanige omstandighede verwag om 'n gekwalifiseerde ouditmening uit 

te reik. Die waarde wat so 'n audit toevoeg word egter alreeds in die bostaande 

paragrawe bevraagteken. Volgens tabel 7.27 is dit duidelik dat daar 'n bewustheid by die 

respondents is oar die invloed wat 'n gekwalifiseerde ouditeursverslag in die bogenoemde 

omstandighede op die waarde van 'n audit uitoefen, want 'n enkele respondent (0,7%) dui 

aan dat hy/sy 'n gekwalifiseerde ouditeursverslag sal uitreik indien die uitgebreide 

stawingsprosedures by 'n klein maatskappy-oudit beperk word om bemarkbare ouditgelde 

te verseker. Die ander 3 respondents wat deel vorm van die bogenoemde 2,8% respon-
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dente, wat nie uitgebreide stawingsprosedures uitvoer by klein maatskappy-oudits nie, 

word nie gereflekteer in die persentasie respondents wat altyd die ouditeursverslag in 

sodanige omstandighede kwalifiseer nie. Hierdie respondents behoort gevolglik 'n ander 

uitweg te volg om ouditgerusstelling te bekom, soos byvoorbeeld om op bestuurs

verklarings te vertrou (verwys 7.6.21 ). Die laasgenoemde optrede word moontlik ook deur 

32,4% van die respondents (47 gevalle) gevolg wat aantoon dat hulle nooit die 

ouditeursverslag sal kwalifiseer nie, omdat uitgebreide stawingsprosedures by klein 

maatskappy-oudits nie uitgevoer word nie. Veertig persent van die respondente (58 

gevalle) voer aan dat hulle slegs in enkele gevalle die opsie sal uitoefen om die 

ouditeursverslag te kwalifiseer waar uitgebreide stawingsprosedures by klein maatskappy

oudits beperk word om 'n koste-doeltreffende oudit te verseker. 

Volgens tabel 7.26 bestaan daar dus 'n redelike hoe mate van bewustheid onder die 

respondente oor die waarde wat deur 'n klein maatskappy toegevoeg word, want 72,4% 

(40,0% en 32,4%) van die respondents dui aan dat hulle nie 'n ouditeursverslag sal 

kwalifiseer bloot omdat uitgebreide stawingsprosedures by klein maatskappy-oudits 

beperk word (om bemarkbare ouditgelde te verseker) nie. Die waardetoevoeging van 'n 

klein maatskappy-oudit word tot 'n redelike mate deur die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state tydens die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek 

erken (verwys 6. 9.2). 

Tabel7.26 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 7,1% 14,3% 21,4% 57,2% 100% 

11 -50% 1,8% 8,9% 21,4% 41,1% 26,8% 100% 

50 -75+% 10,5% 21,1% 38,6% 29,8% 100% 

100% 5,6% 55,5% 38,9% 100% 

Totale persentasie 0,7% 8,3% 18,6% 40,0% 32,4% 100% 

Getal 1 12 27 58 47 145 
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7.7.20 Antwoorde op vrae 18, 19 en 20 

18. Hoe dikwels vind u dit moeisaam in beplanning om analitiese prosedures aan te wend by die audits 

van klein maatskappye om areas van oucflfbelang te identifiseer? 

altyd dikwels soms selde nooit 

D D D D D 

19. Hoe dikwels vind u dit moeisaam om analitiese prosedures gedurende die klein inaatskappy-oudit 

aan te wend om as plaasvervangers vir ander direkfe stawingsprosedures te dien? 

altyd dikwels soms selde nooif 

D D D D D 

20. Hoe dikwels vind u dif moeisaam om analifiese prosedures as 'n oorsig van 'n klein maatskappy se 

finansiele state uif te voer? 

altyd dikwels soms selde nooit 

D D D D D 

Vrae 18, 19 en 20 van afdeling C word saam gegroepeer, omdat al drie vrae verband hou 

met die Suid-Afrikaanse ouditstandaard (SAOS 520) wat oor analitiese prosedures 

handel. Tydens die literatuurstudie (verwys 4.2.14) word aangetoon dat analitiese 

prosedures met groat vrug in die hele ouditproses van 'n klein maatskappy aangewend 

kan word. Die resultate van die bogenoemde drie vrae bevestig empiries of die toepassing 

van analitiese prosedures in die praktyk met die literatuurstudie ooreenstem. Vraag 18 en 

20 is deur 145 respondents beantwoord, terwyl 144 respondents vraag 19 beantwoord 

het. 

'n Groot mate van ooreenstemming kom voor by die respondents se menings oor die 

aanwending van analitiese prosedures tydens die beplanningsfase en die fase waarin die 

veldwerk van die audit uitgevoer word. Die meeste respondents dui aan dat analitiese 

prosedures redelik dikwels aan die begin van 'n klein maatskappy-oudit en met die 

verloop van sodanige audit gebruik word want by 66,2% (37,9% en 28,3%) van die 

respondents word dit by die beplanning van 'n klein maatskappy-oudit toegepas en by 

66,0% (36,1% en 29,9%) van die respondents word analitiese prosedures dikwels of 

soms tydens die uitvoering van veldwerk toegepas. Hiervolgens blyk dit dat twee-derdes 

van die respondents op 'n gereelde basis analitiese prosedures aan die begin en met die 
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Tabel7.27 
. -: ·::·-:=-:-:::::=::::;:::-. 

. : .· .: . ~.·:=.:•,•.:~.~ . : .. ::.:.: ... :.:.:.:.:. . . . . :-?:::/%ftft=.:. 

Kategorie 

Beplanning 

0-10% 

11 -50% 

50 -75+% 

100% 

Totale persentasie 

Getal 

Veldwerk 

0-10% 

11 -50% 

50 -75+% 

100% 

Totale persentasie 

Getal 

Afhandeling 

0-10% 

11 -50% 

50 -75+% 

100% 

Totale persentasie 

Getal 

Altyd Dikwels Soms 

- 35,7% 14,3% 

7,1% 32,1% 35,7% 

5,3% 38,6% 29,8% 

- 55,5% 11,1% 

4,8% 37,9% 28,3% 

7 55 41 

- 42,9% 42,9% 

5,4% 33,9% 25,0% 

5,4% 37,5% 32,1% 

5,6% 33,3% 27,7% 

4,8% 36,1% 29,9% 

7 52 43 

- 35,7% 21,5% 

1,8% 19,6% 39,4% 

3,5% 24,6% 33,3% 

- 33,3% 27,8% 

2,1% 24,8% 33,9% 

3 36 49 

433 

..:·.::··::::·:·::::::··-:-:-:-······ .. 

. ......... ·.-:·:-···.·=···-·.·:·.·.· 

Seide Nooit Totaal 

42,9% 7,1% 100% 

21,4% 3,7% 100% 

21,1% 5,2% 100% 

16,7% 16,7% 100% 

22,8% 6,2% 100% 

33 9 145 

14,2% - 100% 

30,3% 5.4% 100% 

19,6% 5,4% 100% 

16,7% 16,7% 100% 

22,9% 6,3% 100% 

33 9 144 

35,7% 7,1% 100% 

32,1% 7,1% 100% 

33,3% 5,3% 100% 

22,2% 16,7% 100% 

31,7% 7,5% 100% 

46 11 145 



verloop van 'n klein maatskappy-oudit toepas. Hierdie argument word versterk indien die 7 

respondente bygereken word wat 4,8% van aldie respondente verteenwoordig, waar die 

uitvoering van analitiese prosedures altyd in die bogenoemde omstandighede geskied. 

Die onderlinge kategoriee van respondente se aanwending van analitiese prosedures by 

die beplannings- en veldwerkfase van 'n klein maatskappy-oudit blyk ook redelik 

vergelykbaar te wees. 'n Geringe klemverskuiwing kom voor volgens tabel 7.27 by die 

aanwending van analitiese prosedures by die afhandeling van 'n klein maatskappy-oudit. 

Die persentasie respondente wat altyd analitiese prosedures by die voltooiing van die 

oudit uitvoer, verminder met sowat 2% na 2,1 %, terwyl die persentasie wat nooit analitiese 

prosedures uitvoer op hierdie tydstip van die oudit nie, verhoog na 7,5%. Die 

laasgenoemde persentasie verskuiwings is egter onbeduidend van aard. 

Die persentasie respondente wat dikwels of soms analitiese prosedures by die 

afhandeling van 'n klein maatskappy-oudit aanwend, beloop 58,7% (24,8% en 33,9%) wat 

sowat 2% minder is as in die geval waar analitiese prosedures tydens die beplanning en 

die verloop van die klein maatskappy-oudit toegepas word. 

Gevolglik word die afleiding gemaak dat die aanwending van analitiese prosedures by 

klein maatskappy-oudits wye erkenning geniet. 

7. 7.21 Antwoorde op vraag 21 

Hoe dikwels word daar as dee/ van klein maatskappy-oudits op bestuursverklarings as ouditbewyse vertrou, 

waar die vol/edigheid van aangetekende transaksies nie op 'n ander wyse bevestig kan word nie? 

a/tyd dikwels soms se/de nooit 

0 0 0 0 0 

In hoofstuk 3 van die literatuurstudie (verwys 3.5.2) word daar gewys op die problematiek 

om die volledigheid van inkomste by 'n klein maatskapy-oudit te staaf. Paul en Bainbridge 

(1991 :93) som hierdie aspek soos volg op: 

The completeness objective entails determining whether all transactions have been 
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recorded. This objective is difficult to satisfy without relying on the internal controls, 
such as prenumbered and controlled documents and control totals. 

Vanwee die ontoereikende interne beheerstelsels van klein maatskappye, bestaan die 

opsie nie aan die ouditeur van so 'n maatskappy om die volledigheid van inkomste te 

bevestig deur vertroue op die interne beheerstelsel te plaas nie. So 'n ouditeur is 

gewoonlik uitgelewer aan uitgebreide stawingsprosedures om die nodige gerustelling oor 

die volledigheid van inkomste te bekom. Dit kan egter baie tydrowend wees, wat hoe 

ouditgelde meebring. Hierdie stalling word empiries ondersteun (verwys 7.6.18) waar 

slegs sowat die helfte van die respondents aandui dat hulle uitgebreide stawingspro

sedures by klein maatskappy-oudits toepas, ongeag die invloed daarvan op die 

bemarkbaarheid van die ouditgelde. 

'n Ander opsie wat deur die ouditeur van 'n klein maatskappy gevolg kan word, is om ver

troue op bestuursverklarings te plaas. SAOS 580 (SAIGR 1997:SAOS 580.07) stel dit 

egter baie duidelik dat 'n bestuursverklaring nie as 'n plaasvervanger vir ander 

ouditbewyse kan dien wat volgens die ouditeur redelikerwys beskikbaar moet wees nie. 

lndien die ouditeur nie voldoende toepaslike ouditbewyse kan verkry oor 'n 

aangeleentheid wat 'n wesenlike invloed op die finansiele state het nie, word dit as 'n 

beperking op die omvang van die audit beskou, selfs al het die bestuur 'n verklaring oor 

die aangeleentheid voorgele (SAIGR 1997:SAOS 580.07). 

Die antwoorde op vraag 21 word aangewend om vas te stel in welke mate die ouditeur 

van 'n klein maatskappy bestuursverklarings oor die volledigheid van inkomste beskou as 

'n behoorlike plaasvervanger van ander ouditbewyse. 

Vraag 21 is deur 145 respondents beantwoord. Nege respondents (6,2%) dui aan dat 

hulle altyd op bestuursverklarings vertrou om die volledigheid van aangetekende 

transaksies te bevestig, indien laasgenoemde nie op 'n ander wyse kan geskied nie. Die 

verband tussen die persentasie afsonderlike respondents wat die mening huldig dat hulle 

altyd op bestuursverklarings in die bogenoemde omstandighede vertrou en die persen

tasie ouditgelde wat 'n respondent vanuit klein maatskappy-oudits verdien, is opvallend. 

Hoe kleiner die respondents se persentasie ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudits, 

hoe minder respondents dui aan dat hulle op bestuursverklarings vertrou om die valle-
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digheid van aangetekende transaksies te bevestig as dit nie op 'n ander wyse kan 

geskied nie. Geen respondent dui die laasgenoemde aan vanuit die kategorie 

respondents wat meestal groat maatskappye audit nie, terwyl 11,1% van die respondents 

wat slags klein maatskappy-oudits uitvoer aandui dat hulle in die bogenoemde 

omstandighede algehele vertroue op bestuursverklarings plaas. Dit dui moontlik daarop 

dat die ouditeur wat 1 00% van sy ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudits verdien, 'n 

baie nouer verbintenis met sodanige kliente handhaaf as die ouditeur wat meestal groat 

maatskappy-oudits uitvoer en gevolglik meer bewus is van bestuur se integriteit. 

Tabel7.28 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 28,6% 35,7% 28,6% 7,1% 100% 

11 -50% 5,4% 30,3% 39,3% 17,9% 7,1% 100% 

50 -75+% 7,0% 33,3% 38,6% 15,8% 5,3% 100% 

100% 11,1% 16,7% 38,9% 27,7% 5,6% 100% 

Totale persentasie 6,2% 29,7% 38,6% 19,3% 6,2% 100% 

Getal 9 43 56 28 9 145 

'n Totaal van 43 respondents (29,7%) voer aan dat hulle baie kere op bestuursverklarings 

vertrou om die volledigheid van klein maatskappye se aangetekende transaksies te 

bevestig (indian dit nie anders moontlik is nie), terwyl 56 respondents (38,6%) aandui dat 

die laasgenoemde praktyk van tyd tot tyd plaasvind. Hiervolgens blyk dit dat meer as 

twee-derdes van die respondents (68,3%; of 29,7% en 38,6%) hulleself op 

bestuursverklarings beroep as ouditbewyse vir die volledigheid van aangetekende 

transaksies by klein maatskappy-oudits nie op 'n ander wyse bevestig kan word nie. Dit 

dui daarop dat die ouditstandaard oor bestuursverklarings uitgebrei moet word om meer 

lig op die saak te werp wanneer ouditbewyse nie redelikerwys beskikbaar is nie sodat 

vasgestel kan word of die volledigheid van aangetekende transaksies by klein 

maatskappy-oudits bevestig kan word deur bloat op bestuursverklarings te vertrou. 
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7. 7.22 Antwoorde op vraag 22 

t 

Hoe dikwels vind u dit moeisaam om verwante partye-transaksies tydens 'n klein maatskappy-oudit te 

identifiseer ? 

altyd 

D 

dikwe/s 

D 

soms 

D 

se/de nooit 

D D 

Een van die mees tiperende kenmerke van 'n klein maatkappy is dat die bestuur en 

eienaars van die maatskappy gewoonlik dieselfde persone is. Tydens die literatuurstudie 

word daar telkemale na die eienskap verwys (verwys onder andere na 3.2.2 ; 3.4.2.2; 

4.2.12.2(ii); 4.2.13.1; 4.2.16.1 en 5.4.3.3). Hierdie eienskap dra daartoe by dat die gesag 

in 'n klein maatskappy gewoonlik gesentreerd is. Dit skep die teelaarde vir verwante 

partye-transaksies. Raiborn (1982:29) rig die volgende waarskuwing met betrekking tot 

verwante partye-transaksies by klein maatskappye: 

Because of small businesses' informal recordkeeping, weak internal accounting 
controls, or lack of board directors' minutes, related parties may be difficult for the 
auditor to identify. The existence of related parties and related-party transactions is 
difficult to determine when the auditor must rely heavily on inquiry of management. In 
these circumstances, the auditor is exposed to increased risk. 

Die oogmerk met vraag 22 is juis om vas te stel in welke mate die ouditeur homself 

blootstel aan 'n verhoogde risiko, omdat verwante partye-transaksies soms moeilik 

identifiseerbaar by die audits van klein maatskappye is. 

Vraag 22 is deur 145 respondente beantwoord. Die meeste van die respondente, naamlik 

62 of 42,8%, toon aan dat hulle van tyd tot tyd wei probleme ervaar om verwante partye

transaksies by klein maatskappy-oudits te identifiseer. Hierdie siening word veral deur die 

respondente ondersteun wat al hulle ouditgelde uit klein maatskappy-oudits verdien en die 

respondente waar klein maatskappy-oudits tussen 11% en 50% van hulle ouditgelde 

beloop, want in beide gevalle dui die helfte van die respondente in die laasgenoemde 

kategoriee aan dat hulle soms probleme ervaar om verwante partye- transaksies by klein 

maatskappy-oudits te identifiseer. 
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Tabel 7.29 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 7,1% 14,4% 35,7% 35,7% 7,1% 100% 

11 -50% 1,8% 16,1% 50,0% 25,0% 7,1% 100% 

50- 75+% 1,8% 21,1% 35,1% 36,8% 5,2% 100% 

100% 5,5% 11,1% 50,0% 16,7% 16,7% 100% 

Totale persentasie 2,8% 17,2% 42,8% 29,7% 7,5% 100% 

Getal 4 25 62 43 11 145 

Dit blyk dus dat die grootte van 'n maatskappy-oudit nie aileen 'n wesenlike rol by 

identifikasie van verwante partye-transaksies speel nie, maar dat dit deur baie ander fak

tore be·invloed word. 

7. 7.23 Antwoorde op vraag 23 

Hoe dikwels vind u dit moeisaam om latere gebeure te identifiseer wat aansuiwerings aan of openbaring in 

die finansie/e state van 'n klein maatskappy-ouditklient vereis? 

a/tyd dikwels soms selde nooit 

D D D D D 

Die resultate van die praktykoorsigte (SAIGR 1996:Uitgawe 3.4) dui daarop dat die 

dokumentering van gebeure na die balansstaatdatum onvoldoende is. Die moontlikheid 

bestaan dat hierdie gebeure nie na behore ge"identifiseer word nie en daarom swak 

gedokumenteer word. Vraag 23 van afdeling C is daarop gerig om te bepaal in welke 

mate die ouditeur van 'n klein maatskappy dit moeilik vind om gebeure na 

balansstaatdatum te identifiseer. 
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Tabel7.30 

Kategorie Altyd Dikwels Soms Seide Nooit Totaal 

0-10% 14,3% 21,4% 50,0% 14,3% 100% 

11 -50% 1,8% 8,9% 32,1% 55,4% 1,8% 100% 

50 -75+% 1,8% 15,8% 38,6% 40,4% 3,4% 100% 

100% 27,8% 61,1% 11,1% 100% 

Totale persentasie 1,4% 11,0% 33,1% 49,7% 4,8% 100% 

Getal 2 16 48 72 7 145 

Daar word deur 72 respondents (49,7% van die 145 respondents wat die vraag 

beantwoord het) aangedui dat dit nie moeisaam is om gebeure na balansstaatdatum by 

klein maatskappye te identifiseer nie. Tydens die eerste gedeelte van die empiriese 

ondersoek dui ongeveer 40% van die respondents uit die kategorie aandeelhouers en/of 

direkteure aan dat die tydsduur om 'n klein maatskappy-oudit af te handel, te lank 

is (verwys 6.8.5.5). Die afleiding kan dus gemaak word dat die lang tydsverloop van 'n 

klein maatskappy-oudit moontlik daartoe lei dat sodanige oudit eers lank na die betrokke 

maatskappy se jaareinde afgehandel word, wat die identifisering van gebeure na 

balansstaatdatum bevoordeel. 

Die respondents wat meer as 50% van hulle ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudits 

verdien, maar nog nie 1 00% daarvan nie, ondervind klaarblyklik die meeste problema om 

gebeure na balansstaatdatum by klein maatskappy-oudits te identifiseer, want slegs 

43,8% (40,4% en 3,4%) dui aan dat dit nooit of selde moeisaam geskied. By aldie ander 

kategoriee van respondents beloop die laasgenoemde persentasie meer as vyftig persent 

(64,3% en 57,2% asook 72,2% onderskeidelik vir die ander drie kategoriee van 

respondente volgens tabel 7.30). Dit blyk verder dat die respondente wat slegs klein 

maatskappye oudit, die minste probleme ondervind om gebeure na balansstaatdatum te 

identifiseer, want dit verteenwoordig die menings van 72,2% (61,1% en 11,1 %) van die 

betrokke respondente. 
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7.7.24 Antwoorde op vraag 24 

Is u van mening dat die dokumentasie-vereistes in terme van SAOS 230 die oudittyd en gepaardgaande 

·. ouditfooi verhoog bo die voordeel wat daaruit verkry word? 

ja nee onseker 

D D D 

Emile Woolf (1994:85) huldig die mening dat ouditeure van klein maatskappye nie ag 

slaan op die vereistes met betrekking tot werkspapiere nie. lnteendeel spreek hy (Woolf 

1994:85) sy bekommernis uit dat die ouditleers van klein maatskappye onvolledig kan 

wees: 

The trouble is that many small company auditors suffer from the 'all or nothing' 
dilemma. They fear, rightly, that their audit files would, if subjected to independent 
scrutiny, be found wanting, but they are deterred from adopting one of the generally 
marketed systems that they regard as alien to their firm's culture, excessively time 
consuming to apply, and probably pitched at far larger and more complex audits. So 
the net result is that they do nothing. 

SAOS 230 (SAIGR 1996:SAOS 230.09) maak daarvoor voorsiening dat die dokumentasie 

in die geval van 'n klein maatskappy-oudit minder omvangryk sal wees as in die geval van 

'n groat audit. Daar word egter van die ouditeur verwag om in aile audits werkspapiere op 

te stel wat volledig genoeg is om 'n geheelbeeld van die audit te gee (SAIGR 

1996:SAOS230.05). Die uitdaging word dus aan die ouditeur van 'n klein maatskappy 

gestel om werkspapiere op te stel wat gedetailleerd genoeg is om die geheelbeeld van die 

audit weer te gee, sander om die doelmatigheid van die audit te skaad. Vraag 24 van 

afdeling C se oogmerk is om te bepaal of die bogenoemde vereiste tot 'n ondoeltreffende 

klein maatskappy-oudit kan lei. Vraag 24 is deur 144 respondente beantwoord. 
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Tabel7.31 

Ja Nee Onseker 

Kategorie Getal Persen- Getal Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

0-10% 8 57,1% 28,6% 2 14,3% 

11 -50% 23,6% 

50 -75+% 8,7% 

100% 16,7% 

Totaal 

Persentasie 63,2% 20,8% 16,0% 

Die meeste van die respondente is ten gunste van minder omvangryke dokumentasie

vereistes want 63,2% van die respondente (91 gevalle) dui as sulks aan, terwyl slegs 

20,8% van die respondente (30 gevalle) bepleit dat die status quo gehandhaaf word. 'n 

Redelike hoe persentasie van respondente (16,0% wat 23 respondente verteenwoordig) 

spreek hulle onsekerheid oor die aangeleentheid uit. 

Dit blyk volgens tabel 7.31 veral die respondente wat meer as die helfte, maar nie al hulle 

ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudit verdien nie, wat 'n vermindering van dokumen

tasie-vereistes voorstaan, want 70,2% van die respondente dui as sulks aan. Die afleiding 

kan dus gemaak word dat daar 'n besliste behoefte na die vermindering van 

dokumentasie-vereistes by ouditeure van klein maatskappy-oudits bestaan en dat daar by 

SAOS 230 'n klein maatskappy-perspektief ingesluit moet word om duidelikheid oor 

hierdie aangeleentheid te verskaf. 

7.7.25 Antwoorde op vraag 25 

Diese/fde openbaarmakingsvereistes in terme van AARP geld vir klein en groat maatskappye. Is u van 
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mening dat hierdie openbaarmakingsvereistes te omvangryk is vir die finansiele state van 'n klein . 

maatskappy? 

ja nee onseker 

D D D 

Volgens die literatuurstudie (verwys 5.4.3.4) bestaan die persepsie dat die 

openbaarmakingsvereistes ingevolge AARP nie voldoen aan 'n klein maatskappy se 

behoeftes nie. Hierdie openbaarmakingsvereistes word daargestel met groat 

maatskappye se behoeftes in oenskou en verskaf gevolglik onbruikbare inligting aan die 

gebruikers van klein maatskappye se finansiele state. Dit neem tyd in beslag om 'n 

maatskappy se finansiele state ooreenkomstig hierdie AARP-vereistes op te stel wat in die 

geval van 'n klein maatskappy tot buitensporige koste kan lei. Laasgenoemde word 

toegeskryf aan die kenmerkende beperkte rekeningkundige kennis waaroor personeellede 

van 'n klein maatskappy gewoonlik beskik. 

Tabel7.32 

Kategorie Getal Persen- Get a I Persen- Persen-

tasie tasie tasie 

0-10% 9 64,3% 5 35,7% 

11 -50% 39 69,6% 15 26,8% 2 3,6% 

50 -75+% 45 78,9% 21,1% .. 
100% 13 72,2% 5 27,8% 

Totaal 106 37 2 

Persentasie 73,1% 25,5% 1,4% 

Dit is teen hierdie agtergrond dat vraag 25 by afdeling C van die vraelys ingesluit word. 

Die resultate van vraag 25 dui op die mate waartoe die bestaande persepsie oor die 

ontoepaslikheid van AARP-vereistes vir 'n klein maatskappy met die werklikheid rekening 

hou. Die vraag is deur 145 respondente beantwoord. 
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In teenstelling met die primere gebruikers van klein maatskappye se finansiele state 

(verwys 6.8.4.1) heers daar baie min onsekerheid oor die moontlike afskaling van AARP

vereistes vir klein maatskappye by die respondente wat aan die tweede gedeelte van die 

empiriese ondersoek deelneem. Slegs 1 ,4% van die respondente betuig hulle onseker

heid oor vraag 25. 

'n Oorwegende ja-stem word uitgebring wat veral goed deur die respondente ondersteun 

word van wie die ouditgelde hoofsaaklik uit klein maatskappy-oudits voortspruit. By 78,9% 

van die respondente wat meer as die helfte van hulle ouditgelde uit klein maatskappye 

verdien, word aangevoer dat AARP-vereistes vir sodanige maatskappye beperk moet 

word. Laasgenoemde siening word deur 72,2% van die respondente ondersteun wat slegs 

klein maatskappy-oudits uitvoer (verwys tabel 7.32). Die afleiding word dus gemaak dat 

die betrokke respondente wat op 'n meer gereelde basis met klein maatskappy-oudits 

gemoeid is, diep onder die indruk verkeer dat die huidige AARP-vereistes vir sodanige 

maatskappye te omslagtig is. Dit dien as 'n duidelike bewys dat die rekenmeesters

professie afsonderlike AARP-vereistes vir klein maatskappye moet neerle. 

7.8 Afdeling D: Hervorming van klein maatskappy-oudits 

7 .8.1 Algemeen 

Afdeling D vloei voort vanuit afdelings A tot C om die hoofdoelwit van hierdie studie te 

bevredig, naamlik om die waarde van 'n klein maatskappy-oudit te bepaal en op grand 

daarvan 'n geskikte hervormingstrategie vir klein maatskappy-oudits vas te stel. In 

afdelings A en B word daar gepoog om 'n klein maatskappy te definieer (verwys 7.5). So 

'n definisie verseker dat die hervormingstrategie ingevolge hierdie studie slegs op 

maatskappye van toepassing is wat oor die algemeen as klein geklassifiseer word. Die 

toepassingsveld vir die oudithervorming word sodoende behoorlik afgebaken. 

Afdeling C (verwys 7.6) word daaraan gewy om sekere vereistes van die Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde te identifiseer wat weens die aard van 'n klein maatskappy nie tydens 

sodanige maatskappye se audits nagestreef word nie. Hiervolgens word die problematiek 

random Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op klein maatskappy-oudits aan die kaak gestel. 
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Dit vestig die lede in openbare praktyk se aandag op die aspekte waar die Suid

Afrikaanse ouditstandaarde vir klein maatskappy-oudits tekortskiet. Laasgenoemde sal 

noodwendig die hervormingstrategie be"invloed wat deur 'n respondent voorgestaan word. 

In afdeling D van die vraelys word vier vrae aan die lede in openbare praktyk gerig. In die 

eerste twee vrae word 'n stelling gemaak waarin die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

bevraagteken word. Die respondent verkry die geleentheid om sy misnoee of sy 

tevredenheid met betrekking tot hierdie stelling uit te spreek. Die derde vraag hou 

verskillende alternatiewe vir 'n klein maatskappy-oudit voor. Die respondent dui aan welke 

van die alternatiewe deur hom voorgestaan word. Daarvolgens word die geskikte 

hervormingstrategie bepaal wat uit die praktiserende ouditeure se oogpunt gestel word. 

7.8.2 Antwoorde op vraag 1 

Vraag 1 van afdeling D in die vraelys aan die praktiserende ouditeure stem ooreen met 

dieselfde vraag in die vraelys aan die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state wat deel vorm van die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek. Gevolglik word 

daar nie weer verwys na die literatuurstudie waarop vraag 1 gebaseer word nie. 

Laasgenoemde aspekte word alreeds in hoofstuk 6 beskryf (verwys 6.9.1 ). 

Vraag 1 van afdeling D word by die vraelys aan die lede in openbare praktyk ingesluit om 

die waarde van 'n klein maatskappy-oudit empiries te bepaal. 

Tot welke mate stem u saam of verskil u van die volgende stelling met betrekking tot 'n klein maatskappy

oudit? 'n Konvensionele klein maatskappy-oudit hou min waarde vir die maatskappy in. 

stem absoluut 

sa am 

D 

neigom 

saamte stem 

D 

neutraal 

D 

neigom 

te verskil 

D 
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absoluut 

D 

weet 

nie 

D 



Tabel7.33 

0-10% 11-50% 50 -75+% 100% Totaal 

Verwagting Persenta~ Persenta- Persenta- Persenta- Persenta-

sie sie sie sie sieengetal 

Stem absoluut 43;8% 17,5% 16,1% 36,8% 22,3%of 
sa am 

Neig om saam 31,3% 45,6% 31,6% 39,9% ()f 

te stem 59 

Neutraal 6,2% 3,5% 3,5% 10,5% 4;7% of 

7 

Neig om te 6,2% 22,8% 25,0% 18,9% of 

verskil 28 

Verskil 12,5% 10,6% 16,1% 21,1% 14,2%of 

absoluut 21 

Onseker 

Getal 16 57 19 148 

Persentasie 100% 100% 100% 100% 100% 

Vanuit die 148 respondente wat vraag 1 in afdeling D beantwoord het, toon geen 

respondent enige onsekerheid oar die waarde wat 'n klein maatskappy-oudit toevoeg nie. 

By 14,2% van die respondente (wat 21 respondente verteenwoordig) word die waarde van 

'n klein maatskappy-oudit geensins betwyfel nie, terwyl 18,9% van die respondente (28 

respondente) oak van mening is dat 'n klein maatskappy-oudit waarde inhou. In totaal blyk 

dit dus dat ongeveer 'n derde van die respondente (33, 1 %; of 18.9% en 14,2%) van 

mening is dat 'n klein maatskappy-oudit waarde toevoeg. Bykans sewentig persent 

(69,4%) van die respondente wat aan die eerste gedeelte van die empiriese studie 

deelneem, huldig die mening dat 'n klein maatskappy-oudit waardevol is (verwys tabel 

6.15). Dit blyk dus dat daar by die lede in openbare praktyk 'n grater persepsie bestaan 

dat 'n klein maatskappy-oudit se waarde uitgedien is, as by die primere gebruikers 
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van 'n klein maatskappy se finansiele state. 'n Enkele respondent ondersteun die siening 

soos volg: 

If the shareholders and directors of a company are the same people, why do you need 
a audit? 

By die verdere ontleding van die derde van die respondents wat ingevolge die tweede 

gedeelte van die empiriese ondersoek 'n klein maatskappy-oudit as waardevol beskou, 

blyk dit dat die respondents wat meer as die helfte van hulle ouditgelde vanuit klein 

maatskappy-oudits bekom, maar nog nie 1 00% daarvan nie, vera I van mening is dat 'n 

klein maatskappy-oudit waarde toevoeg, want 41,1% ( 16,1% en 25,0%) van die 

respondents spreek sodanige mening uit. 'n Skrale 21,1% van die respondents wat slegs 

klein maatskappy-oudits uitvoer, huldig ook hierdie persepsie en 18,7% (6,2% en 12,5%) 

van die respondents wat meestal groat maatskappye audit, beskou 'n klein maatskappy

oudit as waardevol. By 33,4% (10,6% en 22,8%) van die praktiserende ouditeure wat 

tussen 11% en 50% van hulle ouditgelde vanuit klein maatskappy-oudits verdi en, bestaan 

die persepsie dat 'n klein maatskappy-oudit waarde inhou. 

Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit word deur twee-derdes van die respondents 

(62,2%; of 22,4% en 39,9%) in twyfel getrek. Hiervan is 22,4% (33 respondents) 

heeltemal oortuig dat 'n klein maatskappy-oudit waardeloos is, terwyl 39,9% (59 

respondents) neig om saam te stem. Tydens die eerste gedeelte van die empiriese 

ondersoek blyk dit dat daar by 28,5% (64 respondents) van die respondents die persepsie 

bestaan dat 'n audit van klein maatskappye van geen nut is nie. Dit is aansienlik minder 

as die 62,2% van die lede in openbare belang wat die persepsie huldig. By verdere 

ontleding blyk dit dat die grootste persentasie, naamlik 75,1% (43,8% en 31,3%) by die 

respondents voorkom wat hoofsaaklik groat maatskappy-oudits uitvoer, gevolg deur 

68,4% (36,8% en 31 ,6%) van die respondents wat slegs klein maatskappye audit. 

Verdere ontledings wys daarop dat slegs 30,8% van die respondents wat by die grootste 

ouditeursfirmas (meer as 100 vennote) werksaam is die mening huldig dat 'n klein 

maatskappy-oudit nie waarde toevoeg nie. 

Sewe respondents (4,7%) wou nie kant kies nie en bly neutraal in die besluit of 'n klein 

maatskappy-oudit waarde inhou, aldan nie. Die grootste bydrae tot hierdie mening kom 
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van die respondents wat slegs klein maatskappy-oudits verrig, omdat 10,5% van die res

pendente die neutraal-opsie kies. 

Uit die bogenoemde blyk dit dat die praktiserende ouditeure se persepsies oor die waarde 

van 'n klein maatskappy-oudit drasties van die persepsies van die primere gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state verskil. Dit wil dus voorkom dat die menings van 

die lede in openbare praktyk oor die waarde van 'n klein maatskappy-oudit baie 

ooreenstem met die arguments wat teoreties volgens die literatuurstudie teen 'n klein 

maatskappy-oudit genoem word. 

7.8.3 Antwoorde op vraag 2 

/s u van mening dat die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state met u mening in vraag 1 

saamstem? 

ja 

D 

nee 

D 

onseker 

0 

Vraag 2 in afdeling D is daarop gerig om te bepaal in welke mate lede in die openbare 

praktyk bewus is van die behoeftes en persepsies van die gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state. Hiervolgens word die verwagtingsgaping ten opsigte van 

klein maatskappy-oudits vasgestel. 

In totaal het 148 respondents op vraag 2 gereageer. 'n Redelike hoe mate van 

onsekerheid word ondervind, want 21 respondents (14,2%) voer aan dat hulle onseker is 

of die gebruikers se siening oor die waarde van 'n klein maatskappy-oudit met die van die 

lede in openbare praktyk ooreenstem. Verdere ontledings toon aan dat hierdie 

onsekerheid veral by die respondents voorkom wat meer as 20 jaar praktiseer, want 

24,5% van die respondents dui aan dat hulle nie weet wat die verwagtings van die 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state is nie. 
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Tabel7.34 

Kategorie Getal Persen- Getal Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

0-10% 81,3% 3 18,7% 

11 -50% 68,4% 10 17,5% 8 14,1% 

50 -75+% 42 75,0% 5 8,9% 9 16,1% 

100% 84,2% 2 10,5% 1 5,3% 

Totaal 110 1'7 21 

Persentasie 74,3% 11,5% 14,2% 

'n Baie duidelike stem word uitgebring deur al die respondente waarin verklaar word dat 

die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state oak van mening is dat sodanige 

audit min waarde toevoeg. Soos aangedui in paragraaf 7.7.2 is dit nie die geval nie. Die 

afleiding word gemaak dat die respondente wat aan die tweede gedeelte van die 

empiriese ondersoek deelneem, 'n foutiewe persepsie oor die menings van gebruikers 

van 'n klein maatskappy se finansiele state aangaande die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit huldig. In besonder bestaan hierdie foutiewe persepsie by die 

respondente wat hoofsaaklik of 'n beperkte aantal klein maatskappy-oudits uitvoer, want 

onderskeidelik 81,3% en 84,2% van die respondente (verwys tabel 7.34) voer aan dat die 

gebruikers van klein maatskappy se finansiele state oak glo dat sodanige audits nie 

waardevol is nie. 

7.8.4 Antwoorde op vraag 3 

Welke van die volgende hervormingstrategiee vir klein maatskappye ondersteun u: 

Konvensionele audit - waar die status quo gehandhaaf word D 
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Oorsig - waar beperkte gerusstelling verskaf word na voltooiing van analitiese 

prosedures en navrae wat aan bestuur gerig word 

Ooreengekome prosedures - waar geen gerusstelling verskaf word en 

die werk ooreenkomstig die klient se versoek uitgevoer word 

Kompilering van finansie/e inligting - waar geen gerusstelling verskaf word 

en rekeningkundige dienste gelewer word om finansiele state op te ste/ 

Beslote korporasies - kliente behoort aangemoedig te word om klein 

maatskappye in BK's te omskep 

Konvensione/e oudit- waar die AARP-vereistes afgeskaa/ word. 

D 

D 

D 

D 

D 

Vraag 3 in afdeling D vereis van die respondent om sy voorkeure en afkeure met 

betrekking tot die bogenoemde alternatiewe aan te dui. Daarvolgens word 'n geskikte 

hervormingstrategie bepaal wat deur die lede in openbare praktyk voorgestaan word. 

Vraag 3 vorm die kern van die studie. Dit verskyn egter eers aan die einde van die 

vraelys. Die vraelys is doelbewus op so 'n wyse opgestel omdat die vrae wat hierdie vraag 

voorafgaan, die respondent moet prikkel om-

0 'n klein maatskappy, volgens eie oortuigings, objektief te definieer; 

0 'n klein maatskappy, volgens eie oortuigings, subjektief te definieer; en 

0 bewus te word van vereistes van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde wat by die audit 

van klein maatskappye agterwee bly; 

sodat 'n goed deurdagte hervormingstrategie deur die respondent gekies word. 

Daar is geen beperking in die vraag op die aantal opsies geplaas wat 'n respondent kon 

uitoefen nie. Volgens tabel 7.35 is die hervormingstrategie wat deur die meeste 

respondents voorgestaan word, 'n audit waar die AARP-vereistes afgeskaal word, want 

71,3% van die respondents ondersteun die opsie. Hierdie siening stem ooreen met die 

hervormingstrategie wat deur die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 
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as die mees aanvaarbare hervormingstrategie beskou word (verwys 6.9.5). Dit verteen

woordig 'n indirekte pleidooi vir 'n klein maatskappy-oudit, alhoewel die openbaarmakings

vereistes minder is, wat as verdere bewys van die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

dien. 'n Respondent sam hierdie aspek soos volg op: 

I do not feel that any compromise can be made to the audit of private companies. The 
reporting requirements could be in terms of an abridged version of GAAP but nothing 
should be adjusted in terms of the audit. 

Tabel7.35 

0-10% 11-50% 50 -75+% 100% Totaal 

Verwagting Persenta .. Persenta- Persel1ta .. Persenta- Persenta-

sie sie sie sie sie en getal 

Konvensio- 18,8% 31,6% 20,0% 16,7% 24,0%of 

nele audit 35 

Oorsig 62,5% 66,1% 63,6% 66,7% 64,8%·of 

94 

Ooreenkoms 25,0% 38,9% 333% I 36,8% 3$.0%of 

50 

Kompilasie 66,7% 50,9% 41,8% 63,2% 50,7%of 

73 

Beslote kor- 50,0% 58,9% 397% I 63,2% 51,0%of 

porasie 76 

Afgeskaalde 50,0% 70,2% 81,0% 63,2% 71,3% of 

AARP 109 

By die verdere ontleding van die bogenoemde respondente wat aan die tweede gedeelte 

van die empiriese studie deelneem, blyk dit dat daar nie 'n groat mate van eensgesindheid 

onder die kategoriee bestaan nie. Die helfte van die respondente (50,0%) wat hoofsaaklik 

groat maatskappye audit, ondersteun die siening dat 'n konvensionele audit vir klein maat-
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skappye behou word waar die AARP-vereistes afgeskaal word. Hierdie persentasie 

verhoog na 63,2% by respondents wat slegs klein maatskappy-oudits uitvoer. Hierdie 

opsie word deur 81,0% van die respondents voorgestaan waf hoofsaaklik klein 

maatskappy-oudits uitvoer, maar wat ook groat maatskappye audit, terwyl dit 70,2% 

be loop by respondents wat tussen 11% en 50% van hulle ouditgelde vanuit klein 

maatskappy-oudits verdien. 

Die hervormingstrategie wat deur die tweede hoogste persentasie respondents 

ondersteun word, word deur 64,8% van die respondents ondersteun wat 'n oorsig deur die 

ouditeur bepleit. Dit bestaan uit 62,5% van die respondents wat hoofsaaklik groat 

maatskappye audit, 66,1% van die respondents wat tussen 11% en 50% van hulle 

ouditgelde uit klein maatskappy-oudits verdien en 63,6% van die respondents wie se 

ouditwerk uit meer as die helfte van klein maatskappy-oudits bestaan, maar nie 100% 

daarvan nie, terwyl 66,7% van die respondents wat slegs klein maatskappye audit, die 

siening ondersteun. 'n Beperkte oorsig geniet dus by aile kategoriee respondents 

ongeveer dieselfde steun. Dit is insiggewend dat die gebruikers van 'n klein maatskappy 

se finansiele state die opsie van 'n oorsig wat deur 'n ouditeur uitgevoer word, derde 

plaas. 

Ongeveer die helfte van die respondents (50,7%) voer aan dat klein maatskappye in 

beslote korporasie omskep moet word. Laasgenoemde siening word veral deur die 

kategoriee van respondents ondersteun, wat 6f meestal groat maatskappy-oudits uitvoer, 

6f wat slegs klein maatskappye audit, want die omskepping na beslote korporasies word 

onderskeidelik deur 66,7% en 63,2% van die respondents ondersteun. Die omskepping 

na 'n beslote korporasie word nie deur so 'n groat meerderheid respondents van die ander 

twee kategoriee as gewens beskou nie, want slegs 50,9% van die respondents wie se 

klient-portefeulje tussen 11% en 50% uit klein maatskappy-oudits bestaan en slegs 41,8% 

van die respondents wie se ouditgelde meer as 50% maar nie 100% vanuit klein 

maatskappy-oudits voortspruit nie, ondersteun die opsie. 'n Enkele respondent se siening 

kan as 'n moontlike rede aangevoer word wat soos volg hieromtrent berig: 

I support the conversion of small companies to close corporations, but unfortunately the 
limitation on membership of close corporations by trusts, prevent me from advising 
conversion. I have several clients who make use of trusts as 'holding' entities as part of 
their financial and estate planning, and therefore are forced to advice the continued use 

451 



of private companies for this purpose. The change of membership requirements of 
close corporations would certainly cause me to advice all my company clients to 
convert immediately. 

Die steun wat die respondents van die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek aan 

'n kompilasie-aanstelling toewys, is goed met die van die beslote korporasie-alternatief 

vergelykbaar, want 50,7% van die respondents beskou 'n kompilasie-aanstelling as 

gewens. 'n Kompilasie-aanstelling word die meeste ondersteun deur respondents wat 6f 

hoofsaaklik groot maatskappye oudit, 6f respondents wat net klein maatskappye oudit, 

want onderskeidelik 66,7% en 63,2% van die respondents gee hulle steun aan 

kompilasie-aanstellings. Verdere ontledings toon aan dat 'n kompilasie-aanstelling in 'n 

vee I mindere mate deur respondents wat by klein ouditeursfirmas (tussen 2 en 10 

vennote) werksaam is, ondersteun word, want slegs 30,4% van die respondents beskou 

kompilasie-aanstellings as 'n geskikte hervormingstrategie. 

Volgens tabel 7.35 is dit duidelik dat 'n aanstelling waar slegs ooreengekome 

ouditprosedures uitgevoer word, onbeduidende steun geniet. 'n Konvensionele oudit word 

deur die respondents van die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek as die heel 

laaste uitweg beskou, want slegs 35 respondents (24,0%) voer aan dat die status quo 

gehandhaaf moet word. Hierdie alternatief word deur die tweede meeste respondents 

ondersteun wat aan die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek deelneem (verwys 

6.9.5). Dit kan moontlik op die verskillende persepsies wys wat deur die gebruikers van 'n 

klein maatskappy se finansiele state en die lede in openbare praktyk oar die waarde van 

'n klein maatskappy-oudit gehuldig word. Daar moet egter ook in aanmerking geneem 

word dat die opsie van 'n konvensionele audit met afgeskaalde AARP-vereistes in beide 

die eerste en tweede gedeeltes van die empiriese ondersoek as die gewensde 

hervormingstrategie ge"identifiseer word. Dus bestaan die moontlikheid dat die meer

derheid van die praktiserende ouditeure die laasgenoemde opsies uitoefen en daarom nie 

'n konvensionele oudit bepleit nie, terwyl die gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state beide opsies, 'n konvensionele oudit met en sander afgeskaalde AARP

vereistes, ondersteun. Laasgenoemde kan as 'n moontlike verklaring dien waarom 'n 

oorgrote meerderheid, 76,0% 'n konvensionele audit vir klein maatskappye verwerp 

(verwys tabel 7.36). 
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Tabel7.36 

Verwagting Persenta- Persenta- Persenta- Persenta- ··Persenta-

sie sie sie sie sieen 

Konvensio- 81,3% 68,4% 80,0% 83,3% 76,0% of 

nele oudit 111 

Oorsig 37,5% 33,9% 36,4% 33,3% 35,2%of 

Ooreenkoms 61,1% 63,2% 

93 

Kompilasie 33,3% 49,1% 58,2% 36,85 49,3% of 

71 

Beslote kor- 50,0% 41,1% 603% 
' 

36,8% 49,0%of 

porasie 73 

Afgeskaalde 50i0% 29,8% 19i0% 36,8% 28,7o/o of 

AARP 43 

Die afleiding word gevolglik gemaak dat 'n oudit vir 'n klein maatskappy oorwegend 

bestaansreg geniet as die AARP-vereistes waarvolgens openbaarmaking moet geskied, 

afgeskaal word. 

7 .8.5 Antwoorde op vraag 4 

Was u antwoord in 3 hierbo deur die praktykoorsigbeleid van die SAIGR bernvloed? 

ja nee onseker 

D D D 

Vanaf 1994 moet aile persona praktykoorsigte ondergaan wat by die Openbare 

Rekenmeesters- en Ouditeursraad geregistreer is. Die hoofdoel van praktykoorsigte is 
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om bevestiging te verkry dat geregistreerde rekenmeesters en ouditeure in openbare 

praktyk 'n aanvaarbare vlak van professionele standaarde tydens die uitvoering van 

ouditwerk handhaaf. Van Staden (1997:164) voer aan dat die praktykoorsigprogram ook 

as 'n proses dien waardeur praktisyns wat nie die professie se standaarde nakom nie, 

ge"identifiseer word. 

Ten einde 'n ongunstige praktykevaluasie te vermy, word ouditeure van klein 

maatskappye deur die praktykoorsigprogram genoodsaak om Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde nougeset te volg. Dit kan daartoe bydra dat die ouditeur van 'n klein 

maatskappy opnuut met die problematiek van die toepassing van sekere vereistes van 

Suid-Afrikaanse ouditstandaarde gekonfronteer word. Na aanleiding van die resultate van 

vraag 4 in afdeling D kan vasgestel word in welke mate die proses van verandering wat 

deur lede van die openbare praktyk voorgestaan word, deur die bewuswording van 

vereistes van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde weens die praktykoorsigprogram 

be"invloed word. 

Tabel7.37 

Ja Nee Onseker 

Kategorie Getal Persen- Getal Persen- Getal Persen-

tasie tasie tasie 

0-10% . 4 11 68,8% 6,2% 

11 -50% 16 36 65,5% 5,4% 

50 -75+% 19 33,3% 37 64,9% 1 1,8% 

100% 8 42,1% 9 47,4% 2 10,5% 

Totaal 47 93 7 
Persentasie 32;0% 63;3% 4,8% 

Vraag 5 is deur 147 respondente beantwoord. Ongeveer twee-derdes van die responden

te voer aan dat hulle besluitneming oor 'n geskikte hervormingstrategie vir 'n konvensio

nele audit nie deur die praktykoorsigbeleid be"invloed word nie, terwyl47 respondente 
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(32,0%) erken dat dit wei die geval is. 'n Enkele respondent se insigte oor die mate 

waarin praktykoorsigte sy/haar voorgestane hervormingstrategie be"invloed, sien soos volg 

daaruit: 

I have recently been subjected to practice review and although I am 1 00% confident 
that the financial statements fairly present the financial position of my company clients, 
I have fallen short on the audit requirements and are due for a re-review. Add to this 
the fact that the cost of additional audit work will not add value to my client, and you 
can add my name to the list of unhappy CA's who knows that changes are overdue. 

7.9 Afdeling E: Profiel van die respondent 

7 .9.1 Algemeen 

Die navorsingsresultate hou slegs waarde in indien die profiel van die deelnemers aan die 

studie behoorlik geanaliseer word. 

7 .9.2 Groepe waarin respondente verdeel word 

'n Onderskeid tussen respondente is getref op grond van die volgende: 

0 Die ouderdom van die respondent; 

0 die getal jare wat die respondent as ouditeur praktiseer; 

0 die grootte van die ouditfirma waarin die respondent werksaam is; en 

0 die persentasie van die respondent se eie klient-portefeulje wat vanuit die oudit 

van klein maatskappye verdien word. 

7.9.2.1 Die ouderdom van die respondent 

Die ouderdomsgroepe wat ingevolge hierdie studie onderskei word, is: 

0 Jonger as 30 jaar; 
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0 tussen 31 en 39 jaar; 

0 tussen 40 en 49 jaar; en 

0 ouer as 50 jaar. 

Tabel7.38 

Ouderdomsgroep 

Jonger as 30 jaar 

Tussen 31 en 39 jaar 

Tussen 40 en 49 jaar 

Vyftig jaar en ouer 

Totaal 

Aantal Persentasie 

2 1,3% 

40 26,7% 

49 32,7% 

59 39,3% 

150 100% 

Verdere ontledings toon aan dat die ouderdom van respondente slegs by een vraag, 

naamlik C-11 (verwys 7.6.13), 'n wesenlike invloed uitoefen. 

7.9.2.2 Die praktykervaring van die respondent 

Die volgende indelings word gemaak: 

0 Minder as 1 0 jaar; 

0 tussen 1 0 en 20 jaar; en 

0 meer as 20 jaar. 

Daar word spesifiek na die aantal jare wat 'n respondent praktiseer verwys in die volgen

de gevalle: C-11 (verwys 7.6.13), C-12 (verwys 7.6.14), C-16 (verwys 7.6.18) en D-2 

(verwys 7.7.3). Die praktykervaring van 'n respondent be"invloed geen ander vraag 

beduidend nie. 
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Tabel7.39 

Praktykervaring Aantal Persentasie 

Minder as 1 0 jaar 36 24,0% 

Tussen 1 0 en 20 jaar 60 40,0% 

Meer as 20 jaar 54 36,0% 

Totaal 150 100% 

7.9.2.3 Omvang van die ouditeursfirma van die respondent 

Die grootte van 'n respondent se ouditeursfirma word gemeet na gelang van die aantal 

vennote in Suid-Afrika waarin die respondent werksaam is. Die volgende kategoriee word 

ge"identifiseer: 

0 'n Enkelpraktisyn; 

0 tussen 2 - 1 0 vennote; 

0 tussen 11 - 50 vennote; 

0 tussen 51 - 100 vennote; en 

0 meer as 1 00 vennote. 

Tabel7.40 

Grootte van firma 

Enkelpraktisyn 

Tussen 2 -10 vennote 

Tussen 11 - 50 vennote 

Tussen 51 - 100 + vennote 

Totaal 

Aantal Persentasie 

76 50,7% 

49 32,7% 

6 4.0% 

19 12,6% 

150 100% 
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Enkelpraktisyns word in 'n afsonderlike kategorie ge"identifiseer omdat sodanige 

praktisyns gewoonlik nie oor die hulpbronne beskik om groat audits uit te voer nie. Die 

meerderheid van die ouditwerk van enkelpraktisyns bestaan dus uit die audits van klein 

maatskappye. Die noue betrokkenheid van enkelpraktisyns by klein maatskappye se 

audits verg dat hulle sienings en menings afsonderlik beoordeel word. 

Die bogenoemde indelings verwys in besonder na die aantal vennote van die respondent 

in Suid-Afrika. Hierdie aspek word ingesluit om die omvang van die ouditfirma in 'n Suid

Afrikaanse konteks te stel. Hierdie studie oor oudithervorming van klein maatskappye is 

slegs van nasionale belang en gevolglik is die internasionale aansien van 'n firma nie van 

belang nie. 

Verdere ontledings toon aan dat die omvang van die ouditeursfirma waarin 'n respondent 

praktiseer slegs by vrae C-3 (verwys 7.6.5), C-4 (verwys 7.6.6), C-5 (verwys 7.6.7) en D-1 

(verwys 7.7.2) 'n invloed uitoefen. 

7.9.2.4 Persentasie van die respondent se eie kliente-portefeulje wat vanuit die 

audit van klein maatskappye verdien word 

Hierdie inligting omtrent die respondent dui op sy eie bemoeienis met klein maatskappy

oudits. Daar word tussen die volgende persentasies onderskei: 

0 Tussen 0 - 1 0%; 

0 tussen 1 0 - 25%; 

0 tussen 26 - 49%; 

0 tussen 50- 75%; 

0 meer as 75%; en 

0 100%. 

'n Praktisyn wat slegs tussen een en tien persent van sy ouditgelde vanuit klein 

maatskappy-oudits verdien, is minder aan die problematiek oor die toepassing van Suid

Afrikaanse ouditstandaarde op die audit van klein maatskappye blootgestel, as 'n 

praktisyn wie se fooie 1 00% vanuit sodanige audits verdi en word. Daar word verder ge-
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argumenteer dat 'n praktisyn wie se kliente-portefeulje uit maksimum 'n kwart (tussen 10% 

tot 25%) klein maatskappy-oudits bestaan, minder vertroud is met die probleme van 'n 

klein maatskappy-oudit. lndien meer as die helfte maar nie aile ouditgelde nie (tussen 

50% en 75+%) van 'n praktisyn se ouditgelde, vanuit die audits van klein maatskappye 

verdien word, behoort so 'n praktisyn meer bedag te wees op die moontlike afwykings van 

die vereistes van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde wat die eienskappe van 'n klein maat

skappye kan meebring as waar hierdie persentasie tussen 26% tot 49% val. 

Tabel 7.41 

Persentasie ouditgelde Aantal Persentasie 

Tussen 0 - 10% 16 10,7% 

Tussen 1 0 - 25% 31 20,7% 

Tussen 26-49% 26 17,3% 

Tussen 50 - 75% 33 22,0% 

Meer as 75% 25 16,7% 

100% 19 12,6% 

Totaal 150 100% 

Die bogenoemde onderskeid word in aile vrae in die tweede gedeelte van die empiriese 

studie aangewend. In paragraaf 7.3 word die oogmerke met die besluit bespreek. 

7.10 Samevatting en gevolgtekkings 

7.1 0.1 Algemeen 

In totaal word 150 respondente se antwoorde vertolk om afleidings oar die waarde van 'n 

klein maatskappy-oudit uit die perspektief van praktiserende ouditeure te maak. Op grand 

daarvan word 'n geskikte hervormingstrategie vir 'n klein maatskappy-oudit ge"identifiseer. 

Soos in die geval van die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek verteenwoordig 
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die afleidings en gevolgtrekkings algemene stallings wat vanuit spesifieke gevalle afgelei 

word. Daarom moet die gevolgtrekkings wat gemaak word binne die konteks van hierdie 

studie gesien word. 

Alhoewel talle gevolgtrekkings alreeds by die afsonderlike vrae uiteengesit word, moet 

sekere wesenlike gesigspunte en bevindinge beklemtoon word. Dit verteenwoordig veral 

die aspekte waar die menings en sienings van die respondents wat in die eerste gedeelte 

van die empiriese ondersoek behandel word, vergelyk word met die van die respondents 

in die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek. 

Die gevolgtrekkings word in volgorde van die vraelys gelys en dui nie op die belangrikheid 

daarvan nie. 

7.10.2 Gevolgtrekkings 

0 Daar heers nie eenstemmigheid oor die objektiewe definisie van 'n klein maatskappy 

nie. Die aanwending van beperkings op omset, totale bates en werknemers word 

oorwegend aanvaar, maar 'n mate van besorgdheid bestaan omdat die feit dat 

aandeelhouers en direkteure van klein maatskappye gewoonlik dieselfde persona is, 

nie as 'n verdere aanwyser gebruik word nie. Die beperking van 50 werknemers wat vir 

'n klein maatskappy gestel word, geniet wye steun, maar die waardes vir die beperking 

van omset en totale bates blyk so verskillend te wees dat bepaalde waardes nie aan 

die twee genoemde aanwysers toegewys kan word nie. 

0 Die mees kenmerkende eienskap van 'n klein maatskappy is dat die eienaarskap en 

bestuur van so 'n maatskappy in dieselfde persona (individue) gesetel is. Die betrokke 

eienskap geniet sulke wye steun, dat dit as 'n verdere aanwyser by die objektiewe 

definieerbaarheid van 'n klein maatskappy aangewend kan word. 

0 'n Mate van ouditeure se onafhanklikheid word by klein maatskappy-oudits prysgegee, 

omdat ouditeure oor die algemeen bestuursfunksies namens hulle klein maatskappy

kliente verrig. 
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0 Daar bestaan 'n redelike persentasie respondente (ongeveer 40%) wat nie van 

aanstellingsbriewe by klein maatskappykliente gebruik maak nie wat daarop dui dat 

meer riglyne in die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde gegee moet word oor die ander 

geskikte vorme waarin aanstellingsvoorwaardes uiteengesit kan word. 

0 Interne oorsigte word slegs in enkele gevalle by klein maatskappye se ouditleers uitge

voer. Dit dui op die belang van alternatiewe gehaltebeheerprosedures om gehalte 

ouditdienste aan klein maatskappykliente te verseker. 

0 Daar bestaan 'n redelike bewustheid van die waarde wat beplanning vir 'n klein 

maatskappy-oudit inhou. By verdere ontledings blyk dit dat vereistes omtrent 

ouditbeplanning en die dokumentering daarvan veral by die grater ouditeursfirmas 

nougeset nagevolg word. 

0 Die dokumentering van die rekeningkundige stelsels en/of inligtingstelsels van 'n klein 

maatskappy hou min waarde vir die ouditeur in, indien die betrokke ouditeur bystand 

verleen met die voorbereiding van die rekeningkundige rekords van die klein 

maatskappy. 

0 By ongeveer die helfte van die respondente word 'n begrip van 'n klein maatskappy se 

interne beheerstelsel verkry wat ook gedokumenteer word, ongeag dat die ouditeur 

bystand verleen met die voorbereiding van die rekeningkundige rekords van die klein 

maatskappy. 

0 Permanente leers vir klein maatskappykliente bestaan en word op 'n gereelde basis in 

stand gehou. 

0 Daar heers 'n groat mate van eensgesindheid oor die aanwending van 'n klein 

maatskappyklient se interne beheerstelsel. Sodoende word empiries bevestig dat 'n 

klein maatskappy se interne beheerstelsel nie geskik is vir die ouditeur om vertroue 

daarop te plaas nie. 

0 By meer as die helfte van die respondente word toesighoudende beheermaatreels as 

kompenserend by klein maatskappy-oudits beskou. Dit dui op 'n behoefte na meer om-
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skrywende riglyne oor toesighoudende beheermaatreels in die Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde. 

0 Daar heers 'n mate van onsekerheid en verwarring oor die aanwending van beheer

maatreeltoetse wat tot ondoeltreffende klein maatskappy-oudits kan lei. Dit onderstreep 

die behoefte na riglyne oor die noodsaaklikheid van beheermaatreeltoetse by klein 

maatskappy-oudits. 

0 Die formele beoordeling van inherente risiko's en kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke 

kom oor die algemeen by klein maatskappy-oudits voor. Dit wil voorkom asof daar 'n 

grater bewustheid oor die waarde van die formele beoordeling van inherente risiko's en 

kwantitatiewe wesenlikheidsvlakke by respondente bestaan wat hoofsaaklik groat 

maatskappye audit. 

0 Die rotering van ouditpersoneel op klein maatskappy-oudits verteenwoordig eerder die 

uitsondering as die reel. 

0 Daar word oorwegend aan die gebruikersverwagtinge omtrent die verslagdoening van 

interne beheerswakhede voldoen. 

0 Byna die helfte van die respondente (49,4%) dui aan dat stawingsprosedures by klein 

maatskappy-oudits uitgebrei word om die nodige gerusstelling te verkry, ongeag dat dit 

moontlik 'n negatiewe effek op die ouditgelde kan uitoefen. Dit wil voorkom asof die 

bogenoemde praktyk veral voorkom by respondente wat meestal groat maatskappy

oudits uitvoer. 

0 Daar bestaan 'n bewustheid by die lede in openbare praktyk oor die invloed wat 'n 

gekwalifiseerde ouditeursverslag op die waarde van 'n klein maatskappy-oudit uitoefen 

waar die ouditeur nalaat om uitgebreide stawingsprosedures uit te voer ten einde die 

nodige ouditgerusstelling te verkry. 

0 Die aanwending van analitiese prosedures by klein maatskappy-oudits geniet wye 

erkenning. 
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0 Meer as twee-derdes van die respondente (68,3%) beroep hulleself op bestuurs

verklarings as ouditbewyse vir die volledigheid van aangetekende transaksies by klein 

maatskappy-oudits wat nie op 'n ander wyse bevestig kan word nie. Dit dui daarop dat 

die ouditstandaard oor bestuursverklarings uitgebrei moet word om meer omvattende 

riglyne oor die aanwending van bestuursverklarings te verskaf. 

0 Dit wil voorkom asof die grootte van die oudit nie 'n noemenswaardige invloed op die 

identifisering van verwante partye-transaksies speel nie. 

0 Die redelike lang tydsduur wat dit volgens aandeelhouers en/of direkteure neem om 'n 

klein maatskappy-oudit af te handel, lei daartoe dat problema nie ondervind word om 

gebeure na balansstaatdatum te identifiseer nie. 

0 Daar bestaan 'n besliste behoefte na die vermindering van dokumentasie-vereistes vir 

klein maatskappy-oudits. Dit dui op die behoefte na meer duidelike riglyne oor 

noodsaaklike dokumentasie-vereistes vir klein maatskappy-oudits. 

0 'n Baie duidelike stem word uitgebring ten gunste van afgeskaalde AARP-vereistes vir 

'n klein maatskappy. 'n Oudit met afgeskaalde AARP-vereistes word deur die 

meerderheid respondente as die gekose hervormingstrategie van 'n klein maatskappy

oudit beskou. 

0 Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit word betwyfel. Die lede in openbare praktyk 

se persepsies oor die waarde wat 'n klein maatskappy-oudit toevoeg, verskil drasties 

van die persepsies van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state. 

0 Die lede in openbare praktyk huldig wanpersepsies oor die waarde wat 'n klein 

maatskappy-oudit vir die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele 

state inhou. 

0 Die hervormingstrategie wat deur die grootste meerderheid van die respondente 

gesteun word, is die uitvoering van 'n konvensionele oudit waar die openbaarmakings

vereistes ingevolge AARP afgeskaal word. Tweedens word 'n oorsig deur die ouditeur 
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as gewens beskou . 

. 0 Kompilasie-aanstellings en die omskepping van beslote korporasies word tot 'n 

mindere mate ondersteun. Aanstellings volgens ooreengekome prosedures en 'n 

konvensionele audit geniet nie beduidende ondersteuning nie. Dit wit voorkom asof die 

lede in openbare praktyk 'n audit met afgeskaalde AARP-vereistes as 'n alternatief vir 

'n konvensionele audit sien. Die buitengewoon lae ondersteuning vir 'n konvensionele 

audit is verklaarbaar omdat respondents 'n audit waar AARP-vereistes verminder word, 

eerste stel. 

0 Dit wit voorkom asof die besluitneming oor 'n geskikte hervormingstrategie vir klein 

maatskappy-oudits nie noemenswaardig deur die praktykoorsigbeleid be"invloed word 

nie. 

7.1 0.3 Samevatting 

Die resultate van die empiriese studie oor oudithervorming van klein maatskappye by die 

lede in openbare praktyk word in hierdie hoofstuk toegelig. 

Ten einde te verseker dat die studieveld behoorlik afgebaken word, word 'n klein 

maatskappy aan die hand van 'n voorgestelde hipotese op 'n objektiewe wyse in afdeling 

A ge"identifiseer. Die hipotese word deur 'n meerderheid respondents aanvaar, maar 'n 

mate van onsekerheid bestaan steeds. In afdeling 8 word die aard van 'n klein 

maatskappy op 'n meer subjektiewe wyse bepaal, omdat die kenmerke van 'n klein 

maatskappy onder die loep geneem word. Dit blyk dat 'n klein maatskappy veral 

gekenmerk word aan die feit dat die aandeelhouers en direkteure gewoonlik dieselfde per

sane is. Laasgenoemde eienskap geniet sulke oorweldigende steun dat dit moontlik as 'n 

aanwyser gebruik moet word om 'n klein maatskappy van 'n groat maatskappy te 

onderskei. 

Die tweede gedeelte van die empiriese ondersoek onderstreep die noue verbintenis wat 

daar tussen 'n ouditeur en sy klein maatskappyklient bestaan. Dit kan daartoe aanleiding 

gee dat die ouditeur 'n mate van sy onafhanklikheid prysgee, omdat bestuursfunksies na-
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mens die klein maatskappykliente deur ouditeure verrig word. Die ouditeur sal verder sorg 

aan die dag moet le tydens die audit van klein maatskappye, want die rekeningkundige 

rekords waarop 'n klein maatskappy-oudit uitgevoer word, word meermale deur die 

ouditeur self opgestel. 

In afdeling C word die toepaslikheid van sekere vereistes van Suid-Afrikaanse ouditstan

daarde op klein maatskappy-oudits beoordeel. Hiervolgens blyk dit dat die Suid

Afrikaanse ouditstandaarde in die praktyk op 'n klein maatskappy-oudit toegepas word. By 

sekere ouditstandaarde word meer omvattende riglyne benodig, soos in die geval van 

ander geskikte vorme waarin aanstellingsvoorwaardes uiteengesit kan word, die toepas

sing van beheermaatreeltoetste by klein maatskappy-oudits, die aanwending van toesig

houdende beheermaatreels as kompenserende beheermaatreels, die gebruik van 

bestuursverklarings as ouditbewyse en die vermindering van dokumentasie-vereistes vir 

klein maatskappy-oudits. 

'n Geskikte oudithervormingstrategie vir 'n klein maatskappy deur die lede in openbare 

praktyk word in afdeling D bepaal. Volgens die tweede gedeelte van die empiriese studie 

geniet 'n audit waar die algemeen aanvaarde rekeningkundige praktykvereistes vir 'n klein 

maatskappy afgeskaal word, oorwegende steun. Dieselfde mening word deur die 

respondents van die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek gehuldig. Dit dui 

daarop dat die audit van 'n klein maatskappy volgens die primere gebruikers van klein 

maatskappye se finansiele state wei 'n bestaansreg geniet. Die resultate van die 

empiriese studie oar oudithervorming van klein maatskappye by primere gebruikers van 

sodanige maatskappye se finansiele state en die van die lede in openbare praktyk moet 

met mekaar vergelyk word om 'n algemeen aanvaarde oudithervormingstrategie vir 'n 

klein maatskappy te bepaal. Hierdie vergelyking en afleidings word in hoofstuk 8 

bespreek. 
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HOOFSTUK8 

SAMEVATTING EN BEVINDINGE 

8.1 lnleiding 

Die doel met hierdie studie is om die waarde wat 'n klein maatskappy-oudit toevoeg, te 

bepaal en op grand daarvan 'n geskikte hervormingstrategie vir 'n klein maatskappy-oudit te 

formuleer. Daar is deur middel van 'n literatuurstudie en empiriese studie gepoog om die 

problematiek random bogenoemde studiedoelwitte aan te dui en tot 'n algemeen aanvaarde 

gevolgtrekking te kom. 

8.2 Bevindinge en gevolgtrekkings oor die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

'n Sentrale tema waaraan hierdie studie gekenmerk kan word, is die beoordeling of 'n klein 

maatskappy-oudit waarde toevoeg. By 'n klein maatskappy is die aandeelhouers en 

direkteure gewoonlik dieselfde persone. Met inagneming van hierdie oorheersende eienskap 

van 'n klein maatskappy word in hoofstuk 3 verskeie argumente bespreek waarvolgens die 

waarde van 'n klein maatskappy-oudit bevraagteken word. In hoofstuk 4 word aangetoon dat 

die ouditeur by klein maatskappy-oudits dikwels genoodsaak word om uitgebreide stawings

prosedures uit te voer wat noodwendig addisionele tyd in beslag neem en op sy beurt tot 'n 

verhoging in die ouditgelde lei. lndien aanvaar word dat die aandeelhouers en direkteure van 

'n klein maatskappy dieselfde persone is en dat die belange van minderheidsaandeelhouers 

nie beskerm hoef te word nie, word die waarde van die verhoging in ouditgelde, benewens 

die audit self, ook bevraagteken. 

Ander eienskappe van 'n klein maatskappy wat in hoofstuk 3 bespreek word, soos die noue, 

informele verbintenis tussen die ouditeur en die klein maatskappyklient, plaas die waarde van 

sodanige audit verder onder verdenking. Die moontlikheid bestaan dat die ouditeur 'n groat 

mate van sy onafhanklikheid en objektiwiteit sal inboet indien hy rekeningkundige rekords wat 

deur homself opgestel is aan sy eie ouditwerk onderwerp. 
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Volgens die literatuurstudie, wat in hoofstuk 5 verskyn, word geouditeerde finansiele state van 

'n klein maatskappy ook nie deur die gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 

as waardevol beskou nie. Finansiele instellings maak van ander kriteria gebruik om 'n 

kredietverleningsbeleid met 'n klein maatskappy neer te le. 'n Ongekwalifiseerde ouditeurs

verslag dien verder as geen waarborg dat die ontvanger van inkomste nie navrae sal rig of 

ondersoeke sal uitvoer nie. Die aandeelhouers van 'n klein maatskappy is gewoonlik ook 

dermate betrokke by die bestuur van so 'n maatskappy dat hulle in 'n gunstige posisie verkeer 

om direk met die bestuur van die maatskappy samesprekings te hou, eerder as om bloot op 

die ouditverslag te vertrou. 

Indian besigheidsbesluite op grond van geouditeerde finansiele state geneem word omdat 

die kredietwaardigheid van finansiele state verhoog as 'n ongekwalifiseerde ouditmening dit 

vergesel, bly 'n klein maatskappy-oudit waardevol. Dit is teen hierdie agtergrond dat 'n 

literatuur- en empiriese ondersoek uitgevoer is en waarvan die belangrikste bevindings en 

gevolgtrekkings hieronder weergegee word: 

8.2.1 Die identifisering van 'n klein maatskappy 

Ten einde 'n mening te kan formuleer oor die waarde van 'n klein maatskappy-oudit, moet die 

aard van die klein maatskappy duidelik wees. 

'n Historiese oorsig van ouditkunde, soos bespreek in hoofstuk 2, toon aan dat die moderne 

oudit sy bestaansreg te danke het aan die skeiding wat tussen die kapitaalverskaffers 

(eienaars) en die bestuurders van 'n onderneming ontstaan het. Die eienaars het in hierdie 

stadium die versekering van 'n onafhanklike party nodig gehad dat hulle belegging behoorlik 

bestuur word, genoegsame opbrengste sal toon en dat die voortbestaan daarvan nie in 

gedrang is nie. 

In hoofstuk 3 word die eienskappe van 'n klein maatskappy ondersoek. In beide die 

literatuurstudie (hoofstuk 3) en die empiriese studie (hoofstukke 6 en 7) word die feit dat daar 

by 'n klein maatskappy gewoonlik geen onderskeid tussen die bestuurders en eienaars van 

sodanige maatskappy bestaan nie, as die belangrikste eienskap van 'n klein maatskappy 

beskou. Dit lei daartoe dat die tradisionele behoefte na ouditering by klein maatskappye 
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ontbreek. 'n Klein maatskappy word gevolglik in terme van wetgewing in die Verenigde State 

van Amerika, Verenigde Koninkryk en Kanada van 'n verpligte audit vrygestel, maar in Suid

. Afrika word geen onderskeid in die Maatskappyereg tussen 'n groat en 'n klein maatskappy 

getref nie en 'n klein maatskappy moet gevolglik geoudit word. 

Die bogenoemde onderskeid wat wereldwyd tussen groat en klein maatskappye getref word, 

vereis dat beperkings op 'n klein maatskappy se omset, totale bates en aantal werknemers 

geplaas word. Sekere waardes word aan laasgenoemde aanwysers toegewys en sodoende 

word verseker dat maatskappye waarvan die bedrywighede beperk is, as klein ge'identifiseer 

word. 

Die belangrikste bevindinge oor die aard van 'n klein maatskappy is die volgende: 

0 'n Klein maatskappy kan van sy groat eweknie onderskei word. 

0 Die mees kenmerkende eienskap van 'n klein maatskappy is dat die eienaarskap en 

bestuur van so 'n maatskappy in dieselfde persona (individue) gesetel is. 

0 Waar beperkings op die waardes van omset, totale bates en die aantal werknemers 

van 'n klein maatskappy geplaas word, kan sodanige maatskappye ge'identifiseer 

word. Die betrokke drie parameters ( omset, totale bates en aantal werknemers) geniet 

gevolglik wye ondersteuning ten einde 'n klein maatskappy te identifiseer. 

0 Alhoewel daar nie algehele eensgesindheid oor die waardes van voorafgaande 

aanwysers bestaan nie, word 'n beperking van 50 werknemers vir 'n klein maatskappy 

deur die respondents as gewens beskou. 'n Beperking van R12 000 000 behoort as 

die omsetwaarde te dien, terwyl 'n waarde van R6 000 000 as 'n beperking van totale 

bates aanvaar moet word. 

0 'n Mate van buigsaamheid word verlang. Dit vereis dat die nakoming van slegs twee 

van die drie aanwysers benodig word om 'n klein maatskappy te identifiseer. 
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8.2.2 Die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 'n klein maatskappy

oudit 

Sekere vereistes van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde dra daartoe by dat die waarde van 

'n klein maatskappy-oudit onder verdenking geplaas word. 'n Beoordeling van die 

toepaslikheid van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op klein maatskappy-oudits word 

gevolglik vereis om 'n akkurate waardebepaling van sodanige audits te kan uitvoer. 

In hoofstuk 4 word die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde op 'n klein 

maatskappy-oudit breedvoerig bespreek. Tydens die uitvoering van die tweede gedeelte van 

die empiriese ondersoek word die toepaslikheid van sekere vereistes vir Suid-Afrikaanse 

ouditstandaarde op klein maatskappy-oudits in die praktyk ondersoek. Die resultate hiervan 

word in hoofstuk 7 uiteengesit. Die belangrikste bevindinge behels die volgende: 

0 Die ouditeur boet 'n mate van sy/haar onafhanklikheid by klein maatskappy-oudits in, 

omdat bestuursfunksies namens klein maatskappykliente verrig word. 

0 Aanstellingsbriewe word nie oorwegend vir klein maatskappy-kliente opgestel nie. 

0 Interne oorsigte word slegs in enkele gevalle by klein maatskappy-oudits uitgevoer. 

0 Toesighoudende beheermaatreels word oor die algemeen by klein maatskappy-oudits 

as kompenserende beheermaatreels aangewend. 

0 Daar bestaan 'n redelike mate van verwarring en onsekerheid oor die aanwending van 

beheermaatreeltoetse by klein maatskappy-oudits. 

0 Ouditeure plaas gewoonlik nie vertroue op klein maatskappye se interne 

beheerstelsels tydens die ouditproses nie, want dit word as ontoereikend beskou. 

0 Bestuursverklarings word oor die algemeen aangewend as ouditbewyse vir die 

volledigheid van aangetekende transaksies. Dit kan verreikende gevolge inhou indien 

die bestuursverklarings, soos algemeen in die praktyk, deur die ouditeur self opgestel 

word en bestuur die verklarings sorgloos onderteken. 
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0 Die toepassing van analitiese prosedures geniet wye erkenning. 

0 Die dokumentasie-vereistes vir klein maatskappy-oudits blyk te omvangryk te wees. 

, 8.2.3 Die verwagtinge van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state omtrent 'n klein maatskappy-oudit 

'n Waardebepaling van 'n klein maatskappy-oudit is slegs regverdigbaar indien oorweging 

aan die verwagtinge, persepsies en menings van die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state verleen word. Die verwagtinge, persepsies en menings van 

die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state word breedvoerig in 

hoofstuk 5 bespreek. Die omvang van die verwagtingsgaping by die primere gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state word verder empiries ondersoek. Die resultate van 

laasgenoemde, wat oak bekend staan as die eerste gedeelte van die empiriese ondersoek, 

word in hoofstuk 6 onder die soeklig gestel. 

Die bevindinge wat aanleiding gee tot die verwagtingsgaping by die primere gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state en toepaslike aanbevelings, is soos volg: 

0 Daar word hoe verwagtinge deur die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state gekoester oar die ouditeur se verantwoordelikheid om bedrog op te 

spoor en aktief daarvoor te soek tydens die ouditproses. Dit wil voorkom asof hierdie 

verwagting nie onrealistiese afmetings aanneem nie, want daar word nie van die 

ouditeur verwag om 'n waarborg te lewer dat die klein maatskappy se finansiele state 

sander enige bedrog of foute is nie. 

0 'n Groot behoefte na deursigtigheid bestaan by die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state. Dit vereis van die ouditeur om ernstige aange

leenthede aan reguleerders te rapporteer. 

0 Die verslagdoening oar die leemtes in interne beheer verhoog die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit. 
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0 Die gehalte van ouditdienste dra klaarblyklik nie by tot die verwagtingsgaping van klein 

maatskappy-oudits nie. 

0 Die noue verbintenis tussen 'n ouditeur en sy klein maatskappyklient geniet wye 

ondersteuning. Dit dien verder as aansporing vir die ouditeur om ook ander dienste, 

behalwe ouditdienste, aan sy klein maatskappyklient te verskaf. 

0 lndien moontlike lopende saakprobleme bestaan, behoort die ouditeur sy 

ouditeursverslag daaromtrent te kwalifiseer en die feit uitdruklik onder die aandag van 

die aandeelhouers op 'n algemene jaarvergadering te bring. Geen openbare beken

tenis oor die aangeleentheid moet deur die ouditeur gemaak word nie. 

0 Daar bestaan 'n negatiewe persepsie oor die objektiwiteit en onafhanklikheid van die 

ouditeur by die respondents wat by die Suid-Afrikaanse lnkomstediens werksaam is. 

8.2.4 Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit 

Tydens die empiriese ondersoek is die waarde vasgestel wat 'n klein maatskappy-oudit vir 

die primers gebruikers van sodanige maatskappy se finansiele state en praktiserende 

ouditeure inhou. Die volgende bevindinge en gevolgtrekkings word daarop gegrond: 

0 Die waarde van 'n klein maatskappy-oudit word nie deur die primers gebruikers van 

'n klein maatskappy se finansiele state betwyfel nie. 'n Oorweldigende meerderheid 

respondents voer aan dat hulle bedrywighede deur 'n ongekwalifiseerde ouditeurs

verslag be"invloed word. 

0 Daar bestaan 'n hoe mate van gebruikerstevredenheid oor 'n klein maatskappy-oudit. 

Dit dien as 'n verdere bewys van die waarde van 'n klein maatskappy-oudit. 

0 Die praktiserende ouditeure huldig 'n meer negatiewe persepsie oor die waarde van 

'n klein maatskappy-oudit. 

0 Die praktiserende ouditeure verkeer diep onder die indruk dat die primers gebruikers 
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van 'n klein maatskappy se finansiele state ook van mening is dat 'n klein maatskappy

oudit relatief min waarde inhou. 

8.2.5 Hervorming van 'n klein maatskappy-oudit 

Die bevindings en gevolgtrekkings met betrekking tot die hervorming van 'n klein 

maatskappy-oudit wat op hierdie studie gebaseer word, is die volgende: 

0 Die bestaan van 'n klein maatskappy-oudit is regverdigbaar. Hierdie stalling word 

gegrond op die verwagtinge van die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se 

finansiele state, wat aandui dat 'n klein maatskappy se ouditeursverslag die 

geloofwaardigheid van sodanige maatskappy se finansiele state verhoog. Gevolglik 

word geouditeerde finansiele state van klein maatskappye by die uitvoering van die 

primere gebruikers se daaglikse bedrywighede of aktiwiteite aangewend. Die 

hervormingstrategie vir 'n klein maatskappy-oudit wat deur beide die primere 

gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state en die lede in openbare praktyk 

ondersteun word, vereis voorts dat klein maatskappye geoudit moet word. 

0 Die hervormingstrategie vir 'n klein maatskappy-oudit wat die meeste erkenning 

geniet, is 'n konvensionele audit waar die algemeen aanvaarbare rekeningkundige 

vereistes beperk word. 

0 'n Konvensionele audit geniet 'n redelike mate van steun by die primere gebruikers 

van 'n klein maatskappy se finansiele state. 

0 'n Oorsig wat deur 'n ouditeur uitgevoer word, word deur die lede in openbare praktyk 

as redelik gewens beskou. Hierdie mening word oak gehuldig deur die respondente 

wat by finansiele instellings werksaam is. 

0 Die omskepping na 'n beslote korporasie word nie as geskikte alternatief beskou nie, 

omdat dit volgens wetgewing nie aan 'n verpligte audit onderwerp moet word nie. Die 

kernoorweging wat dus hier ter sprake is, is die feit dat beslote korporasies nie aan 

statutere audits onderhewig is nie. 
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0 Aanstellings volgens ooreengekome prosedures en kompilasie-aanstellings word nie 

as geskikte alternatiewe vir 'n klein maatskappy-oudit beskou nie. 

8.3 Aanbevelings vir 'n algemeen aanvaarde hervormingstrategie van 'n klein maat

skappy-oudit 

Die hoofdoel van hierdie studie is om 'n algemeen aanvaarde hervormingstrategie te 

formuleer wat deur aile belanghebbendes van 'n klein maatskappy se finansiele state 

ondersteun word. Dit kan slegs bereik word as die studieveld behoorlik afgebaken word deur 

'n klein maatskappy te definieer, die verwagtinge van die primere gebruikers van 'n klein 

maatskappy se finansiele state in ag geneem word, die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse ou

ditstandaarde op 'n klein maatskappy-oudit beoordeel word en die waarde van 'n klein 

maatskappy-oudit vasgestel word. Die bevindings en gevolgtrekkings van elkeen van 

bogenoemde aspekte word in die voorafgaande gedeelte van hierdie hoofstuk bespreek. Die 

aanbevelings vanuit hierdie studie wat daartoe bydra om 'n geskikte oudithervorming

strategie vir klein maatskappye te formuleer, word vervolgens aangedui: 

8.3.1 Aanbevelings oor die identifisering van 'n klein maatskappy 

0 Enige definisie wat neergele word om 'n klein maatskappy te onderskei moet daarvoor 

voorsiening maak dat die aandeelhouers en direkteure van 'n klein maatskappy 

gewoonlik dieselfde persona is. 

0 Die neergelegde kriteria moet nie rigied wees nie, maar behoort vir 'n mate van 

buigsaamheid voorsiening te maak. Die vereiste dat slegs twee voorwaardes uit 'n 

totaal van drie moet geld, kan as 'n voorbeeld dien. 

8.3.2 Aanbevelings oor die toepaslikheid van Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 

0 Die belangrikheid van die ouditeur se onafhanklikheid moet weer eens onder die 
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aandag van lede in die ouditprofessie gebring word. Die betrokkenheid van 'n ouditeur 

by die bestuursfunksies van 'n klein maatskappy behoort tydens praktykoorsigte on

dersoek te word. Indian dit blyk dat ouditeure hulle onafhanklikheid prysgee, behoort 

dissiplinere stappe teen sodanige ouditeure geneem te word. 

0 Meer riglyne moet in die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde verskaf word oor ander 

geskikte vorme waarin aanstellingsvoorwaardes uiteengesit kan word. 

0 Die belangrikheid van gehaltebeheerprosedures, anders as interne oorsigte, moet 

onder die ouditeure in openbare praktyk se aandag gebring word. Klein maatskappy

oudits moet doelbewus by die praktykoorsigbeleid ingesluit word. 

0 Meer omskrywende riglyne moet in die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde ten opsigte 

van toesighoudende beheermaatreels ingesluit word. Dit behoort veral te let op die 

behoorlike implementering van toesighoudende beheermaatreels, die instandhouding 

daarvan, die risiko van bestuursomseiling asook die verwantskap tussen toesig

houdende beheermaatreels en stawingsprosedures by klein maatskappy-oudits. 

0 Meer riglyne moet verskaf word oor die noodsaaklikheid van beheermaatreeltoetse by 

klein maatskappy-oudits wat gewoonlik oor ontoereikende interne beheerstelsels 

beskik. Die bestaande SAOS 400 en ouditriglyn oor klein entiteite is redelik duidelik 

in die verband en verwys in besonder na klein maatskappye, maar volgens die 

empiriese studie blyk 'n mate van verwarring steeds voor te kom ten opsigte van die 

noodsaaklikheid van beheermaatreeltoetse. Na afloop van 'n praktykoorsig moet 

aanbevelings in die verband gemaak word aangesien dit tot meer doeltreffende klein 

maatskappy-oudits kan lei. 

0 Die Suid-Afrikaanse ouditstandaard oor bestuursverklarings moet uitgebrei word. Meer 

omvattende inligting moet verskaf word oor die aanwending van bestuursverklarings 

as ouditbewyse by klein maatskappy-oudits. Bestuursverklarings by klein maatskappy

oudits moet in die besonder voorsiening maak vir die behoorlike teboekstelling van 

aile ouditaansuiwerings, die duidelike onderskeid tussen persoonlike en besigheids

uitgawes sowel as die uitwerking van wesenlike swakhede op die interne 

beheerstelsel. Bestuursverklarings by klein maatskappy-oudits behoort verder in een-
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voudige taal uiteengesit te word, sodat die terminologie wat daarin vervat word nie tot 

enige onsekerhede aanleiding gee nie. 

0 Alhoewel SAOS 230 oorsigtelik na 'n klein maatskappy verwys, behoort meer 

omvattende riglyne in die ouditstandaard vervat te word oar die minimum dokumen

tasie-vereistes waaraan 'n klein maatskappy moet voldoen. 

8.3.3 Aanbevelings oor die gebruikersverwagtinge 

0 Die ouditprofessie behoort sy verantwoordelikhede oar die opsporing van en soeke na 

bedrog uit te brei ten einde aan die gebruikersverwagtinge te voldoen. Die verdeling 

van skadevergoeding tussen die ouditeur en die bestuur van 'n maatskappy in die 

geval van kontrakbreuk kan daartoe meewerk dat meer verantwoordelikhede in die 

verband vir die ouditprofessie aanneemlik is. 

0 Die behoefte aan deursigtigheid vereis dat die wetgewing omtrent wesenlike onreel

matighede aangepas moet word ten einde aan ouditeure die reg te verleen om 

ernstige aangeleenthede onder reguleerders se aandag te bring. Maatreels behoort 

verder deur die ouditprofessie ingestel te word om die nakoming van verslagdoening 

oar wesenlike onreelmatighede af te dwing. 

0 Alhoewel 'n klein maatskappy gewoonlik nie oar 'n toereikende interne beheerstelsel 

beskik nie, behoort die ouditeur steeds verslag oar die mees kardinale interne 

beheerswakhede te doen. Laasgenoemde verslag verhoog die waarde wat 'n klein 

maatskappy-oudit toevoeg. 

0 Daar moet geen beperking geplaas word op die ander dienste wat 'n ouditeur aan 

klein maatskappykliente verskaf nie. 

0 In die geval waar moontlike lopende saakprobleme bestaan wat nie deur enige 

optredes van die bestuur in die reine gebring word nie, moet 'n gekwalifiseerde 

ouditeursverslag uitgereik word en moet dit uitdruklik deur die ouditeur onder die 

aandag van aandeelhouers gebring word. Laasgenoemde kan by wyse van 'n skrywe 
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aan aandeelhouers geskied, omdat die getal aandeelhouers by klein maatskappye 

gewoonlik redelik beperk is en sodanige aandeelhouers gewoonlik nie formele 

algemene jaarvergaderings hou nie. Sodoende word verseker dat die aandeelhouers 

wat nie die klein maatskappy se finansiele state bestudeer nie, deeglik bewus is van 

die feit dat die voortbestaan van hulle maatskappy moontlik bedreig word. 

0 Die onafhanklikheidskwessie verg dat die ouditprofessie 'n indringende ondersoek van 

stapel moet stuur oor die ouditeur se onafhanklikheid en die invloed wat die huidige 

bepaling en betaling van ouditgelde daarop uitoefen. 

8.3.4 Aanbevelings oor 'n algemeen aanvaarbare hervormingstrategie 

0 'n Klein maatskappy behoort aan 'n konvensionele oudit onderwerp te word, maar die 

algemeen aanvaarde rekeningkundige vereistes van sodanige oudits moet afgeskaal 

word. 

0 Die rekeningkundige standaarde oor algemeen aanvaarbare rekeningkundige 

vereistes moet aangepas word om spesifiek vir klein maatskappye se openbaar

makingsvereistes voorsiening te maak. 

0 Alhoewel die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde oor die algemeen vir klein maatskappy

oudits gepas is, moet meer omvangryke riglyne in die ouditstandaarde ingesluit word 

oor toesighoudende beheermaatreels, die noodsaaklikheid van beheermaatreeltoetse 

by klein maatskappy-oudits, bestuursverklarings van klein maatskappykliente en die 

dokumentasie-vereistes van 'n klein maatskappy-oudit. 

8.4 Onderwerpe wat verdere navorsing vereis 

Onderwerpe wat vir verdere navorsing ge"identifiseer is, is die volgende: 

0 Die vereistes van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk wat vir klein 

maatskappye toepaslik is. 
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0 Die onafhanklikheid van 'n ouditeur by klein maatskappy-oudits. 

0 Die interne beheerstelsel van 'n klein maatskappy. Dit sluit in toesighoudende 

beheermaatreels, die uitvoering van beheermaatreeltoetse en verslagdoening oor 'n 

klein maatskappy se interne beheerstelsel. 

0 Die vereistes wat die primere gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state 

aan die ouditeur stel ten opsigte van die lopende saak-aspek en die opsporing van 

bedrog en deursigtigheid wat verlang word. 

0 Gehaltebeheerprosedures by klein maatskappye. 

0 Die invloed van bestuursverklarings op die ouditrisiko van klein maatskappy-oudits. 

8.5 Samevatting en gevolgtrekkings 

Hierdie studie is gemoeid met die bestaansreg van 'n klein maatskappy-oudit. Die doel is om 

die waarde van 'n klein maatskappy-oudit te beoordeel en om op grand daarvan 'n geskikte 

hervormingstrategie vir s6 'n audit te formuleer. Na afhandeling van hierdie studie word 'n 

konvensionele audit met afgeskaalde algemeen aanvaarde rekeningkundige vereistes vir 

klein maatskappye aanbeveel op grand van twee hoofredes. 

Eerstens word 'n klein maatskappy-oudit deur die primere gebruikers van 'n klein maatskappy 

se finansiele state as waardevol beskou. Tweedens word 'n konvensionele audit met 

verminderde vereistes ten aansien van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk deur 

beide die primers gebruikers van 'n klein maatskappy se finansiele state en die praktise

rende ouditeure oorwegend ondersteun. Dit is dus duidelik dat die klein maatskappy-oudit se 

rol in Suid-Afrika nie uitgedien is nie. 'n Klein maatskappy-oudit moet bly voortbestaan met 

gewysigde openbaarmakingsvereistes om sodoende sy regmatige plek tot voordeel van aile 

belanghebbendes te kan inneem. 
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Bylaag A 

(A) PROPOSED DEFINITION OF A SMALL COMPANY 

Yes No 

Please place a tick (.1) in the appropriate box. (Example: The sun shines D D). 
When you disagree, stipulate a value. 

1 

In this study a small company is objectively defined as a company where two of the following three indifators apply. 
Define your parameters for a small company: 

Yes No 

Turnover limited to R12 000 000 D D. ratherR 

Yes No 

Total assets limited to R6 000 000 D D. rather R 

Yes No 

Total number of employees limited to 50 D D. rather 

(inclusive of management) 

List other indicators (if any) that you regard as useful parameters for small companies: __________ _ 

Do you agree that only two of the three indicators above (turnover, total assets & total number of employees) should 
be used to define a small company? 

Yes No 

D D 
If no, give reasons·--------------------------------

(B) CHARACTERISTICS OF A SMALL COMPANY 

Please indicate which one of the characteristics listed below is the most typical indicator of small companies by 
writing a "1" in the box next to it. Then look for the second most typical characteristic and write a "2" in the box next to 
it. Continue in this way until all nine characteristics have been placed in order of precedence. Please bear these 
characteristics in mind when you complete sections C and D of the questionnaire. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Ownership is concentrated in the hands of one or few individuals. 

The potential for management to override internal controls is high. 

Management or employees have limited accounting knowledge. 

Due to the small number of employees, the internal control system has a limited segregation of duties. 

Record-keeping systems are informal and documentation of transactions inadequate. 

There is an inactive or ineffective policy-making body (eg. board of directors) 

The activities (products) of the small company are limited. 

The auditor has a closer, more informal relationship with a small audit client as he also provides other related 
services eg. bookkeeping services or secretarial services. 

0 The managers and the owners of a small company usually are the same people. 

501 



(C) THE EXPECTATIONS OF USERS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF SMALL COMPANIES 

(1) Do you believe that the auditor has the responsibility to: 
yes no do not know 

-Detect all fraud D D D 
- Actively search for fraud D D D 

(2) Do you believe that the auditor should report serious matters to regulators if the management of a small company 
fail to do so? 
yes no do not know 

D D D 
(3) Do you believe that the auditor's report to management on internal controls (where weaknesses of the internal 

control system are identified and recommendations are made) should form part of the formal audit report where 
the auditor expresses an opinion on the financial statements of the small company? 
yes no do not know 

D D D 
(4) The same disclosure requirements in terms of GAAP are required for large and small companies. Do you believe 

that these GAAP requirements are too extensive for the financial statements of a small company? 
yes no do not know 

D D D 
(5) Do you believe that auditors should be allowed to perform other services (like tax advising, management 

consultation, maintenance of accounting records, etc) for their small company clients? 
yes no do not know 

D D D 
(6) The management of a small company pays the audit fee. Do you believe that this fact can influence the auditor's 

objectivity in decision-making to accommodate management's ideas? 
yes no do not know 

D D D 
(7) Are you satisfied with the quality of the audit work performed by the auditor? 

yes no do not know 

D D D 
(8) Do you know the difference between a qualified audit report and a unqualified audit report? 

yes no do not know 

D D D 
(9) Which of the following do you believe the auditor's report assures? 

An opinion on the financial status/situation of the small company 

A guarantee that the small company will continue to exist 

An opinion on the fairness of the financial statements of the small company D 
A guarantee that the financial statements are presented free of errors and fraud 

yes no 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

D 
(1 0) Which of the following steps do you believe the auditor should take if the company is experiencing possible going 

concern problems? 

Qualify the auditor's report 

Mention the fact in the auditor's report, without a qualification 

Make the shareholders aware of the fact at the AGM 
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(11) How much confidence do you generally have in the auditor's report? 
a great deal a fair amount a little not very much not at all do not know 

D D D D D D 
( 12) To which of the following people is the auditor's report addressed? 

yes no 

The board of directors D D 
The managing director D D 
Shareholders D D 
The government D D 
The user of the financial statements D D 
Do not know D D 

(13) Are you satisfied that the audit partners spend sufficient time on the small company audit to enable them to 
express an appropriate audit opinion? 
yes a fair amount a little not very much not at all do not know 

D D D D D D 
(14) Do you believe that the auditor takes too much time to complete the audit of a small company? 

yes no do not know 

D D D 

(D) REFORM OF SMALL COMPANY AUDITS 

1. To what extent would you agree or disagree with the following statement as regards a small company audit? A 
conventional small company audit is of little benefit to the company. 
strongly tend to neither agree tend to strongly do not 
agree agree or disagree disagree disagree know 

D D D D D D 
2. To what extent will your activities (eg to grant loans, make investment decisions, determine the taxable income) 

definitely be influenced by an unqualified audit report? 

3. 

4. 

a great deal a fair amount a little not very much not at all do not know 

D D D D D 
Which of the following factors do you believe represent disadvantages for a close corporation? 

Membership of a CC is limited to 10 persons 

Membership of a CC is limited to natural persons only 

All members of a CC can act as agents for that CC 

A member can forfeit his/her limited liability if certain conditions of the Act have not been met 

The status of a member of a CC is not comparable with that of a director of a company 

A CC is not subject to a statutory audit by a registered accountant and auditor 

D 
yes 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Do you believe that a close corporation can be seen as a suitable substitute for a small company? 
yes no do not know 

D D D 
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5. Which of the following reform strategies for small companies do you support? 

Conventional audit - where the status quo is maintained 

Review- where a limited assurance is given on the completion of analytical 

procedures and enquiries from management. 

Agreed upon procedures- where no assurance is given and work is performed 

in accordance with the client's requirements. 

Compilation of financial information -where no assurance is provided and 

accounting services are rendered to compile financial information. 

Close corporations- clients should be encouraged to convert small companies 

to CC's. 

Conventional audit - where the GAAP requirements are scaled down 

(E) PROFILE OF THE RESPONDENT 

Please place a tick (.1) in the appropriate box to furnish your own particulars: 

1. Age 
Under30 31-39 40-49 50+ 

D D D D 
2. Chartered accountant 

Yes No 

D D 
3. Category of employment 

Director and Director only Shareholder only Banker 
shareholder 

D D D D 
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Bylaag B 

(A) PROPOSED DEFINITION OF A SMALL COMPANY 
Yes No 

Please place a tick (.1) in the appropriate box. (Example: The sun shines D D). 
When you disagree, stipulate a value. 

In this study a small company is objectively defined as a company where two of the following three indicators apply. 
Define your parameters for a small company: 

Yes No 

Turnover limited to R12 000 000 D D, rather R 

Yes No 

Total assets limited to R6 000 000 D D, rather R 

Yes No 

Total number of employees limited to 50 D D. rather 
(inclusive of management) 

List other indicators that you regard as useful parameters of small companies, if any: ___________ _ 

Do you agree that only two of the three indicators above (turnover, total assets & total number of employees) should be 
used to define a small company? 

Yes No 

D D 
If no, give reasons----------------------------------

(B) CHARACTERISTICS OF A SMALL COMPANY 

Please indicate which one of the characteristics listed below is the most typical indicator of small companies by writing a 
"1" in the box next to it. Then look for the second most typical characteristic and write in "2" in the box next to it. 
Continue in this way until all nine characteristics have been placed in order of precedence. Please bear these 
characteristics in mind when you complete sections C and D of the questionnaire. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ownership is concentrated in the hands of a few individuals. 

The potential for management to override internal controls is high. 

Management or employees have limited accounting knowledge. 

Due to the small number of employees, the internal control system has a limited segregation of duties. 

Record-keeping systems are informal and documentation of transactions inadequate. 

There is an inactive or ineffective policy-making body (eg. board of directors) 

The activities/products of the small company are limited. 

The auditor has a closer, more informal relationship with a small audit client as he also provides other related 
services, eg. bookkeeping services or secretarial services. 

The managers and the owners of a small company usually are the same people. 
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(C) APPLICATION OF SOUTH AFRICAN AUDITING STANDARDS 

Please bear the characteristics listed in section B in mind when you complete this section of the questionnaire. 
1. How often do you perform management functions on behalf of your small company audit clients (eg. negotiate bank 

loans)? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
2. How often do you audit the accounting records that you have previously prepared for the small company audit? 

always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
3. How often do you issue a formal engagement letter or make the client aware of a standing engagement letter 

(recurring audits) during the planning phase of a small company audit? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
4. How often do you perform an internal post issuance-review (cold review) of the files of small company audit clients? 

always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
5 How often do you find it necessary to document the planning particulars of a small company audit client when your 

firm also maintains the accounting records of that company? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
6 Assuming that you have assisted in the preparation of the accounting records of the small company, how often do 

you obtain an understanding and document the accounting system and/or information system of a small company 
audit client? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
7. With the same assumption as in 6 above, how often do you obtain an understanding and document the internal 

control system of a small company audit client? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
8. With the same assumption as in 6 above, how often do you update the permanent audit file of a small company 

client? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
9. How often do you rely on the internal control system of a small company audit client? 

always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
10 How often do you rely on owner-manager controls as compensating internal controls of a small company audit 

client? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
11. Assuming a preliminary evaluation of internal control indicated that reliance cannot be placed on the internal control 

system, how often do you perform tests of control under such circumstances? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
12. How often do you formally assess the inherent risks related to a small company audit client? 

always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
13. How often do you assess and document the quantitative materiality levels during a small company audit? 

always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
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14. How often do you rotate audit staff on a specific small company audit assignment? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
15 How often do you refrain from communicating material internal control weaknesses of a small company 

audit, because the cost of rectifying these weaknesses will exceed the benefits which will be derived 
therefrom? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
16 When obtaining audit assurance, how often do you limit extensive substantive proc~dures on small 

company audits in order to ensure a marketable audit fee? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
17 How often do the circumstances mentioned in 16 above, force you to express a qualified audit opinion, 

rather than increase the audit work and related audit fee? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
18. How often do you find it difficult to apply planning analytical procedures to identify areas of audit 

significance during audits of small companies? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
19 How often do you find it difficult to apply analytical procedures during the small company audit, to replace 

other direct substantive procedures? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
20 How often do you find it difficult to apply analytical procedures as an overview of a small company's 

financial statements? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
21. How often are management representations relied upon as audit evidence when completeness of 

recorded transactions cannot otherwise be verified as part of small company audits? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
22 How often do you encounter difficulty in identifying the existence of related party transactions during a 

small company audit? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
23. How often do you encounter difficulty in identifying subsequent events that may require adjustments or 

disclosure in the financial statements of a small company audit? 
always frequently occasionally rarely never 

D D D D D 
24. Do you think that the documentation requirements in terms of SAAS 230 increase the small company 

audit time and related audit fee beyond the benefit derived therefrom? 
yes no do not know 

D D D 
25. The same disclosure requirements in terms of GAAP are required for large and small companies. Do you 

believe that the these GAAP requirements are too extensive for the financial statements of a small 
company? 
yes no do not know 

D D D 
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(D) REFORM OF SMALL COMPANY AUDITS 

1. To what extent would you agree or disagree with the following statement as regards a small company 
audit? A conventional small company audit is of little benefit to the company. 
strongly tend to neither agree tend to strongly 
agree agree or disagree disagree disagree 

D D D D D 

don't 
know 

D 
2. Do you believe users of small company financial statements agree with your opinion in question 1? 

yes no do not know 

D D D 
3. Which of the following reform strategies for small companies do you support? 

Conventional audit - where the status quo is maintained 
Review- where a limited assurance is given on the completion of analytical 

procedures and enquiries from management. 
Agreed upon procedures- where no assurance is given and work is performed 

in accordance with the clienfs requirements. 
Compilation of financial information -where no assurance is given and 

accounting services are rendered to compile financial information. 

Close corporations- clients should be encouraged to convert small companies 

to CC's. 

Conventional audit - where the GAAP requirements are scaled down 

4. Was your answer to question 3 influenced by the practice review policy of SAICA? 
yes no do not know 

D D D 

(E) PROFILE OF THE RESPONDENT 

Please place an tick (.I) in the appropriate box to furnish your own particulars: 

1. Age 
Under30 31-39 40-49 50+ 

D D D D 
2. Number of years in practice as an auditor 

0-10 10-20 20+ 

D D D 
3. Number of partners in your firm in South Africa 

1 2-10 11-50 51-100 100+ 

D D D D D 

yes no 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

4. % of the fees of your own client portfolio earned from small companies (relate your answer to section A) 
0-10% 10-25% 26-50% 50-75% 75%+ 100% 

D D D D D D 
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Bylaag C 

Faculty ot Economic and 
Management Sciences UN ISA 

Fakulteit Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe 

Enquiries: Karin Barac (012) 429 6442 

Dear Sir/Madam 

QUESTIONNAIRE TO BE COMPLETED BY ELECTED USERS OF THE 

FINANCIAL STATEMENTS OF SMALL COMPANIES 

You have been selected as one of the few participants in a study to determine a 

reform strategy for the small company audit. As you are a primary user of the 

financial statements of small companies, your opinion will be of great value. 

I therefore cordially request you to complete the enclosed questionnaire, and return it 

in the post-paid envelope before 26 June 1998. 

The questionnaire affords you the opportunity to: 

0 express your expectations and requirements of a small company audit, 

0 define a small company in your terms, and 

0 make recommendations as to how the audit of small companies should 

be reformed. 

Your response will be treated in the strictest confidence. 

Thanking you in anticipation 

~().A~ 
Karin Barac (CA (SA)) 

509 



Bylaag D 

Faculty of Economic and 
Management Sciences UNISA Fakulteit Ekonomiese en 

Bestuurswetenskappe 

Enquiries: Karin Barac (012) 429 6442 

Dear Colleague 

QUESTIONNAIRE TO BE COMPLETED BY ELECTED MEMBERS IN PUBLIC 

PRACTICE 

You have been selected as one of the few participants in a study to determine a 

reform strategy for the small company audit. A similar questionnaire has been 

sent to the primary users of the financial statements of small companies. The opinion 

of members in public practice is needed to draw meaningful conclusions. Your 

contribution will be of great value. 

I therefore cordially request you to complete the enclosed questionnaire, and return it 

in the post-paid envelope before 26 June 1998. 

The questionnaire affords you the opportunity to: 

0 report on your current application of South African Auditing Standards 

to small company audits, 

0 define a small company in your terms, and 

0 make recommendations as to how the audit of small companies should 

be reformed. 

Your response will be treated in the strictest confidence. 

Thanking you in anticipation 

~~ 
Karin Barac (CA (SA)) 
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Bylaag E 

The Managing Director 

You have received a questionnaire regarding 
the audit reform of small companies about 
three weeks ago. Your co-operation by 
completing the questionnaire is of vital 
importance. 

If you have already returned the completed 
questionnaire, please ignore this reminder. If 
not, it will be greatly appreciated if you will 
complete and return it as soon as possible. 
In case you have misplaced your 
questionnaire, please contact me and I will 
gladly supply you with another one. 

Karin Barac 
PO Box 1742 
GROENKLOOF 
0027 

Tel: 012-429 6442 
012- 46 8375 

Dear Colleague 

You have received a questionnaire regarding 
the audit reform of small companies about 
three weeks ago. Your co-operation by 
completing the questionnaire is of vital 
importance. 

If you have already returned the completed 
questionnaire, please ignore this reminder. If 
not, it will be greatly appreciated if you will 
complete and return it as soon as possible. In 
case you have misplaced your questionnaire, 
please contact me and I will gladly supply you 
with another one. 

Karin Barac 
PO Box 1742 
GROENKLOOF 
0027 
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