die korporasies en
ekonomiese
misdaadverslag
volume 2: die ouditeure

Die ‘Groot Vier’ ouditfirmas – PwC,
Deloitte, KPMG en EY – is beskryf as ’n
magtige kartel. 96 % van alle maatskappye
wat op die JSE genoteer is, word deur een
van die Groot Vier geoudit. Gevolglik het
hierdie firmas megawinste geniet en
gegroei tot van die grootstes in die wêreld.

ouditeure

Die Korporasies en
Ekonomiese
Misdaadverslag
(CECR) ondersoek die
ernstigste gevalle van
ekonomiese misdade
en
korrupsie
deur
privaat
finansiële
instellings,
sedert
apartheid tot op hede.
Ons stel ons ten doel
om die vernaamste
temas
wat
korporatiewe
kriminaliteit
regoor
hierdie
tydperke
verbind, uit te lig deur
te fokus op die versuim
van staatsinstellings en
reguleerders
om
verantwoordbaarheid te
verseker
vir
korporasies wat baat
uit ongeregtigheid.

Die Groot Vier is veral bekend vir die
verskaffing van ouditdienste. SuidAfrika
se
Onafhanklike
Reguleringsraad vir Ouditeure (IRBA),
wat die ouditbedryf reguleer, verdeel
ouditdienste in drie kategorieë:
1. Interne ouditeure skep, bied oorsig oor en
monitor finansiële beheermaatreëls en beleide
in maatskappye of organisasies. Interne
ouditdienste kan aan ’n Groot Vier-firma
uitgekontrakteer wees of nie.
2. Eksterne ouditeure is verantwoordelik vir
oorsig van ’n maatskappy se finansiële state en
teken af of hierdie state die maatskappy se
finansiële werklikheid regverdig weergee al dan
nie.
3. Forensiese ouditeure word ingebring wanneer
’n eksterne oudit onbevredigend geag word. Die
hoofrol van forensiese ouditeure is om
ongerymdhede en beweerde bedrog te
ondersoek en vas te stel of ouditstelsels misluk
het en of wette en regulasies oortree is.

konsultante?
Ondanks die feit dat hulle
bekend is as ouditfirmas,
het die kernbesigheid van
die Groot Vier toenemend in
die
rigting
van
“professionele
dienste”
beweeg – hul rol as
konsultante
en
belastingadviseurs het hul
plek in die wêreldekonomie
vasgesement. Terselfdertyd
was daar egter ’n merkbare
afname in die gehalte van
oudits wat die Groot Vier
doen.
Met konsultasiegeld wat nou om en by twee derdes
van hul inkomste uitmaak, staar hierdie firmas ’n
“onafhanklikheid strikvraag” in die gesig, naamlik,
hulle moet voorkom dat die kommersieelwinsgewende konsultasiedienste wat hulle lewer, die
integriteit van hul ouditwerk in gedrang bring. Bewyse
dui daarop dat hulle nie hierin slaag nie.

CECR Ouditmisdaadrekord
Die Groot Vier oudit en konsulteer vir die grootste
korporasies en is adviseurs vir regerings wêreldwyd.
Tog word die Groot Vier in Suid-Afrika en regoor die
wêreld geïmpliseer in skandale wat verband hou met
ouditversuime en bewerings van korrupte
konsultasietransaksies wat staatsentiteite betrek.
Desondanks word hulle skaars of geensins
verantwoordbaar gehou nie. Hierdie skandale en die
gebrek
aan
gevolge
benadruk
dat
daar
bedryfshervorming moet wees.

Het versuim om groot wanvoorstellings te identifiseer
terwyl hulle as eksterne ouditeure by die SuidAfrikaanse Lugdiens (SAL) gewerk het. Hul vennoot,
Nkonki, het R19 miljoen verdien vir werk by die SAL,
maar is met ’n skamele R200 000 beboet omdat hulle
versuim het om SAL se nievoldoening aan wetgewing
te openbaar.
Het opgetree as ouditeur en konsultante vir
Sonangol, die Angolese oliemaatskappy in
staatsbesit wat deur Isabel dos Santos gebruik is om
deur ’n netwerk van 400 dopmaatskappye miljarde by
Angolese burgers te steel.
Is in 2017 met $225 miljoen beboet omdat hulle
versuim het om ooraangegewe wins van $5,8 miljard
by die Amerikaanse firma Tyco uit te lig. Hierdie
bedrog het beleggers uiteindelik ’n beraamde $10
miljard gekos.
Het meer as 500 transaksies met belastingowerhede
in
Luxemburg
beding
wat
multinasionale
maatskappye in staat gestel het om belasting teen ’n
koers van minder as 1 % te betaal. In 2014 het die
Internasionale Konsortium van Ondersoekende
Joernaliste (ICIJ) hierdie skema blootgelê as deel
van ’n ondersoek met die titel, die Lux-Leaks.

Het versuim om verdagte bedrywighede, asook bedrog,
by beide Steinhoff (’n kleinhandel beheermaatskappy)
en Tongaat Hulett (agri-verwerkingsonderneming vir
hoofsaaklik suiker en mielies) aan te meld. Die
Steinhoff-bedrog het aanleiding gegee tot ’n
oornagverlies van R120 miljard, tot die nadeel van 948
pensioenfondse. Die Pensioenfonds vir Staatswerkers
alleen het meer as R21 miljard verloor. Tongaat se
“rekeningkundige ongerymdhede” het meegebring dat
die maatskappy se bates met R10 miljard ooraangegee
is.
Het in 2014 misluk met hul oudit van African Bank.
Deloitte het rooi vlae in die ooraangegewe toekomstige
kontantvloei vir die bank gemis en rooi vlae geïgnoreer
wat in hul eie interne verslae opgesteek is.
Het R207 miljoen vir ’n Eskomtender op grond van ’n
ongerymde kontrak verdien. In Maart 2020 kom Deloitte
ooreen om R150 miljoen terug te betaal, wat hulle in
staat gestel het om meer as R57 miljoen te hou wat
tussen April 2016 en September 2017 verdien is.
Het beleggers aangemoedig om Mauritius te gebruik
om belastings te ontduik, wat ryk kliënte in staat gestel
het om hul belasting ten koste van Afrikastate, wat
staatmaak op belastings vir maatskaplike besteding, te
verminder. Besonderhede hiervan het in 2013 aan die
lig gekom toe ’n interne Deloitte-dokument aan die
publiek uitgelek is.

Vir drie jaar het EY (voorheen bekend as Ernst and
Young) versuim om die bestaan van $2 miljard in die
finansiële
rekords
van
die
Duitse
betalingsverwerkingsfirma, Wirecard, te bevestig. EY
het die maatskappy vir bykans tien jaar geoudit. In
Junie 2020 het Wirecard ineengestort, toe dit aan die lig
gekom het dat die $2 miljard bloot nie bestaan het nie.
Het in 2013 $123 miljoen aan Amerikaanse
reguleerders betaal nadat hulle erken het dat hul senior
vennote tussen 1999 en 2004 betrokke was in die
ontwikkeling,
bemarking
en
verdediging
van
belastingontduikingskemas om belasting ten bedrae
van $2 miljard te ontduik.

Het opgetree as ouditeure en konsultante
vir Lehman Brothers, maar het nie rooi
vlae
opgesteek
oor
twyfelagtige
rekeningkundige praktyke by die bank nie
en het ’n alarmmaker se verslag
geïgnoreer. Hierdie bedrog het aanleiding
gegee tot Lehman se ineenstorting in
2008; dit word as een van die groot
katalisators van die Groot Resessie
geag.
Is in April 2020 deur ’n hof in die
Verenigde Koninkryk beveel om $11
miljoen aan Amjad Rihan, ’n voormalige
EY-vennoot, te betaal. Rihan is gedwing
om te bedank ná blootlegging van
geldwassery en nakomingsversuim deur
EY-kliënt,
Kaloti,
die
grootste
goudaffineerdery in die Verenigde
Arabiese Emirate.

Ouditeur Sipho Malaba het versuim om rooi vlae op te
steek in VBS Mutual Bank se state en het ’n vervalste
regulatoriese ouditmening voorsien om die bedrog toe
te smeer. VBS se versuim het katastrofiese gevolge
vir hul armste deponeerders, stokvels en
munisipaliteite gehad.
In 2015 het hulle die foutiewe en fiktiewe “skurkeenheidsverslag” (rogue unit report) vir die SuidAfrikaanse Inkomstediens (SAID) opgetower. Hierdie
verslag is gebruik om meer as 50 senior SAIDamptenare af te dank en dit was ’n bydraende faktor
om die SAID se vermoë in te perk.
Het Linkway Trading, ’n Gupta dopmaatskappy,
geoudit en aan hulle belastingadviesdienste gelewer.
Linkway is gebruik om geld van die Estina Melkplaas
te was. KPMG het R40 miljoen verdien vir hul werk.
Is in 2005 met $456 miljoen (bykans R10 miljard)
beboet vir “belastingskuilingsbedrog”. Tussen 1996
en 2003 het hulle transaksies vir welgestelde
individue saamgeflans en vals en bedrieglike
belastingopgawes
ingedien
wat
vals
belastingtoegewings geëis het. Die skema het die
Amerikaanse publiek $11 miljard (meer as R200
miljard) gekos.

In sekere gevalle is die Groot Vier saam in ’n enkele skandaal
geïmpliseer. Elk van die Groot Vier het op die een of ander
tydstip tussen 2010 en 2014 as eksterne ouditeure vir Danske
Bank opgetree. Dit was die tydperk toe die bank gebruik is om
200 miljard euro vir georganiseerde misdadigers en
outoritêre regerings in Oos-Europa te was. Almal van hulle
het ongekwalifiseerde oudits gegee.

wat kan gedoen
word?
1. skei oudit van konsultasie
Suid-Afrikaanse owerhede moet die leiding van
reguleerders in die VSA en die Verenigde Koninkryk volg en
firmas dwing om hul oudit- en konsultasietake te skei. Die
“onafhanklikheid strikvraag” wat die Groot Vier in die gesig
staar, is ’n kritiese probleem en spruit voort uit
belangebotsings wat geskep word deur dienste te verskaf
wat fundamenteel onversoenbaar is.

hoe raak dit jou?
Open Secrets glo dat oudit ’n maatskaplike nutsdiens is,
omdat dit bedoel is om rekeningkundige misbruike uit te roei
om die publiek te beskerm.
Ouditfirmas beweer dat daar ’n “verwagtingsgaping” is
omdat die publiek meer verwag as wat ouditeure kan lewer.
Ons verwerp hierdie argument. Die “verwagtingsgaping” is
in wese die ouditeure se versuim om te lewer op wettiglike
verwagtinge om korporatiewe finansiële integriteit te
verseker – die kern van hul werk. Gevolglik is daar nie ’n
“verwagtingsgaping”
nie,
maar
wel
’n
verantwoordbaarheidsgaping.
Oudithervorming verg onwrikbare skakeling deur die
burgerlike samelewing en aktiviste. Ons hoop dat hierdie
uitgawe van die CECR-reeks ’n klein bydrae daartoe lewer.

2. mag aan die reguleerders en
deursigtigheid van die Groot
Vier
As ’n reguleerder moet IRBA groter magte vir ondersoek
en strafmaatreëls kry. Maar IRBA moet homself ook
verbind om sy eie deursigtigheid en deel van inligting te
verbeter, insluitend om individuele ouditeure en hul firmas
wat hulle skuldig maak aan wangedrag, se name aan die
klok te hang.

3. ’n groter rol vir die Ouditeurgeneraal
As ’n onafhanklike Hoofstuk 9-instansie met die nodige
vaardighede, is die Ouditeur-generaal (OG) goed geplaas
om groter verantwoordelikheid te neem vir die ouditfunksie
by staatsentiteite. Voorts, waar ’n onafhanklike forensiese
ondersoek gedoen moet word, moet die OG die mandaat
en bestek van daardie ondersoek stel, sou ’n privaat
ouditfirma gekontrakteer moet word om te help.

4. maak gereed vir die
weerstand
Namate openbare besprekings oor hierdie en ander
moontlike hervormings gestalte begin aanneem, is dit
belangrik om die Groot Vier se weerstand te verwag en om
daarop voor te berei. Hierdie firmas staan hervormings teen
wat groter noukeurige ondersoek en verantwoordbaarheid
eis.

5. moenie vir wolf skaapwagter
maak nie
Die onlangse pynlike ervaring van die 2008 finansiële krisis
moet ons herinner om nie staat te maak op die finansiële
sektor om sy eie probleme aan te spreek nie: ‘Dink net met
hoeveel oorgawe ons die hulp van bankiers in 2008 aanvaar
het. Dis geen wonder dat hulle hulself eerste uit die
moeilikheid gehelp het nie. As ons oudit gaan hervorm, is daar
een les om uit die finansiële krisis te leer: Moenie die ouditeure
vertrou om dit te doen nie.' (Karthik Ramana)
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