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Mandaat van die Oudit- en Risikokomitee  
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 

 

1. KONSTITUERING  

1.1 Die Oudit- en Risikokomitee  van die NG Kerk in SA word saamgestel as ’n subkomitee van die 
Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie (STFA) en doen verantwoording aan die STFA.  

1.2 Die Oudit- en Risikokomitee staan die STFA by met sy verantwoordelikhede om toesig te hou oor 
die fondse van die NG Kerk in SA.  

1.3 Die Oudit-en Risikokomitee is ’n raadgewende komitee en nie ’n uitvoerende komitee nie.   

1.4 Daar is nie ’n interne ouditfunksie wat aan die STFA rapporteer nie.  

1.5 Die Oudit- en Risikokomitee het nie enige bestuursfunksies of verantwoordelikhede nie, maar 
vervul ’n onafhanklike oorsig rol en maak aanbevelings aan die STFA vir hulle goedkeuring.   

1.6 Die Oudit- en Risikomitee  onthef nie die STFA van hulle verpligtinge nie, maar ondersteun hulle in 
die uitvoering van hierdie verantwoordelikhede.  

2. SAMESTELLING VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE 

2.1 Lede van die komitee word van sinodesitting tot sinodesitting deur die STFA verkies. 

2.2 Indien ’n vakature tussen sinodesittings onstaan kan die STFA volgens hulle goeddunke ’n ander 
lid nomineer met inagneming van paragraaf 2.3 

2.3 Ten einde hulle rolle as Oudit- en Risikokomitee  te vervul, behoort elke lid van die komitee ’n 
goeie begrip te hê van die verantwoordelikhede en die aard van die pligte van die komitee en die 
bedryf en risiko’s van die bedrywighede van die organisasie. 

2.4 Die Komitee sal bestaan uit minstens vyf (5) lede,  waarvan twee (2) lede lede van die STFA sal 
wees. 

2.5 Die lede van die komitee sal nie betrokke wees by enige besigheids of ander verhoudinge wat 
mag inmeng met ’n onafhanklike beoordeling van die sake van die komitee nie. 

2.6 Die voorsitter van  van die komitee  word deur die lede van die komitee verkies. 
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3. VERANTWOORDELIKHEDE VAN OUD- EN RISIKOKOMITEE 

3.1 In ooreenstemming met die bepalings in paragraaf 1 funksioneer die komitee in terme van die 
gedelegeerde magtiging van die STFA. 

3.2 In die uitvoering van hulle pligte mag de komitee onderhoude voer en/of inligting verkry van 
enige werknemer van die NG Kerk in SA. 

3.3 Die komitee mag in die uitvoering van hulle pligte na hulle diskresie, onafhanklike professionele 
advies inwin om die komitee in staat te stel om hulle verantwoordelikhede uit te voer. 

4. VERGADERINGS VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE 

4.1 Die komitee sal minstens twee keer per jaar vergader.  

4.2 Die vergaderings sal voor ’n normale vergadering van die STFA geskied met terugvoer aan die 
STFA. 

4.3 Spesiale vergaderings kan soos benodig, op versoek van die STFA, ’n lid van die komitee of die 
Eksterne Ouditeure gehou word onderworpe daaraan dat die voorsitter van die komitee 
saamstem dat die omstandighede dit regverdig. 

4.4 Die meerderheid  van die bestaande lede van die komitee vorm ’n kworum vir ’n vergadering. 

4.5 Die bestuur van die STFA wys ’n sekretaris aan vir ’n vergadering van die komitee. Die sekretaris 
sal onder andere sorg vir die tydige verspreiding aan al die lede van die stukke vir ’n vergadering. 

4.6 Die komitee word bemagtig om binne hulle diskresie enige persoon te versoek om ’n vergadering 
by te woon. Persone wat by uitnodiging bywoon, mag deelneem aan die besprekings maar het nie 
stemreg nie en vorm ook nie deel van ’n kworum nie.  

4.7 Die komitee word  bemagtig om enige persoon, uitgesonder ’n lid van die komitee, uit te sluit van 
’n vergadering of ’n spesifieke item onder bespreking as hulle van mening is dat die 
omstandighede dit regverdig. 

4.8 Die komitee of die voorsitter, na diskresie van die lede, kan apart vergader met die bestuur van 
die STFA en/of die Eksterne Ouditeure om enige sake wat die lede  van die komitee nodig ag 
konfidensieel met hulle te bespreek. 

4.9 ’n Besluit wat geneem is deur die meerderheid van die lede op ’n vergadering van die komitee 
word beskou as ’n besluit van die komitee. In die gevalle van ’n gelykop uitslag sal die voorsitter ’n 
bepalende stem hê bo en behalwe sy/haar normale stem. 

4.10 Die sekretaris sal met die voorsitter van die komitee ooreenkom oor die inhoud van die agenda vir 
’n vergadering. Die agenda vir ’n vergadering tesame met voldoende agtergrond om die lede in 
staat te stel om hulle behoorlik voor te berei vir die vergadering, sal aan alle lede gestuur word 
minstens een week voor die vergadering. 

4.11 Die besluite van ’n vergadering van die komitee  moet genotuleer word deur die sekretaris en by 
die volgende vergadering aan die vergadering voorgelê word. Die voorsitter van die komitee moet 
die goedgekeurde notule teken. Die konsep notule sal binne drie weke na die vergadering aan alle 
belanghebbendes gestuur word vir kommentaar. 

4.12 Die notules van die komitee se vergaderings sal by die eerskomende vergadering van die STFA 
voorgelê word. 

4.13 Die komitee stel jaarliks ’n werksplan op om te verseker dat alle relevante aksies deur hulle 
hanteer word. 

5. DOELWITTE VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE 

Die hoof doelwitte van die komitee sluit in: 

5.1 Bevordering van die doeltreffendheid van die algemene “beheerkultuur” (Korporatiewe bestuur). 

5.2 Om te funksioneer as ’n doeltreffende skakeling tussen die STFA en die Eksterne Ouditeure. 

  



5.3 Om die STFA by te staan om te verseker dat voldoende finansiële beheermaatreëls  in plek is en 
dat wesenlike finansiële risiko’s behoorlik geïdentifiseer en bestuur word. 

5.4 Om die STFA by te staan met die beoordeling van die  doeltreffendheid en onafhanklikheid van 
die Eksterne Ouditeure. 

5.5 Beoordeling van die kwaliteit,  doeltreffendheid, en redelike aanbieding van die finansiële state, 
veral met betrekking tot wesenlike grondslae, waardasies en verslagdoenings vereistes wat 
betrekking het op die aktiwiteite  van die organisasie. 

5.6 Om die STFA by te staan as ’n onafhanklike verwysing met betrekking tot spesifieke 
aangeleenthede wat betrekking het op die finansiële state wat na die komitee verwys word. 

6. VERANTWOORDELIKHEDE EN AKTIWITEITE VAN DIE OUDIT-EN RISIKOKOMITEE  

In hulle strewe na die voldoening aan die breë doelwitte wat in paragraaf 5 uiteengesit is,  sal die 
komitee, op grond van die inligting verskaf deur die STFA en die Eksterne Ouditeure: 

6.1 Die aard en omvang van die eksterne oudit en die doeltreffendheid, onafhanklikheid en 
voorgestelde fooie van die Eksterne Ouditeure oorweeg en aanbevelings aan die STFA maak 
hieroor en die aanstelling van die Eksterne ouditeure vir goedkeuring deur die STFA. 

6.2 Om aanbevelings aan die STFA te maak vir spesifieke goedkeuring van enige spesiale dienste deur 
die Eksterne Ouditeure wat nie deel is van die statutêre oudit nie.  

6.3 Om oorweging te skenk aan aangeleenthede wat deur die Eksterne Ouditeure se verslae uitgewys 
is aan die bestuur en om te verseker dat die aangeleenthede behoorlik opgevolg en hanteer word. 

6.4 Beoordeel die doeltreffendheid van die interne beheerprosesse en die behoorlike verdeling van 
verantwoordelikhede.  

6.5 Beoordeel of daar behoorlike boeke en rekords in stand gehou word. 

6.6 Beoordeel of daar behoorlike beheermaatreëls in plek is om die risiko van bedrog en 
onreëlmatighede of enige ander wanpraktyke aan te spreek.  

6.7 Beoordeel dat daar beheermaatreëls in plek is om te verseker dat rekenaarstelsels en die 
gepaardgaande data rekords behoorlik beheer word en dat slegs gekontroleerde veranderings 
aan programme aangebring word, en dat behoorlike toegangsbeheer en 
instandhoudingsprosedures toegepas word. 

6.8 Beoordeel deur besprekings met bestuur en die Eksterne Ouditeure dat beduidende finansiële en 
rekeningkundige risiko’s behoorlik bepaal, aangespreek en  bestuur word.  

6.9 Beoordeel deur besprekings met bestuur en die Eksterne Ouditeure dat daar nie enige wesenlike 
afwykings in die interne beheer ontstaan of plaasgevind het, wat ’n beduidende invloed gehad het 
of kan hê op die beoordeling en rapportering van die bedrywighede van die organisasie nie – en 
indien wel, dat dit behoorlik aangespreek is. 

6.10 Oorweeg die maatreëls wat toegepas word om te verseker dat die organisasie voldoen aan die 
vereistes van die wetsbepalinge en regulasies wat van toepassing is op die bedrywighede en die 
artikels van die Kerkorde of die bepalinge van die reglemente. 

6.11 Beoordeel die organisasie se rekeningkundige beleid en die behoorlike openbaarmaking en 
toepassing daarvan in die finansiële state. 

6.12 Oorweeg die beduidende ramings en aannames toegepas met die bepaling van bedrae ingesluit in 
die finansiële state en die openbaarmaking daarvan.  

6.13 Oorweeg die toepassing van die lopende saak beginsel en die toepassing daarvan in die finansiële 
state. 

6.14 Oorweeg die impak van enige ongewone of abnormale transaksies wat nodig is om ’n behoorlike 
beoordeling daarvan te maak. 

6.15 Oorweeg en beoordeel spesifieke sake wat van tyd tot tyd deur die STFA versoek word. 

6.16 Oorweeg jaarliks die Oudit- en risikokomitee se mandaat vir herbevestiging deur die STFA. 



6.17  Doen verslag aan die STFA oor die oorwegings, bevindinge  en aanbevelings na elke vergadering 
van die Ouditkomitee. 

 

Goedgekeur deur die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie op 27 November 2020. 
 
 
 _______________________ _______________________ 
 SAAKGELASTIGDE VOORSITTER 

 


