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AERP 36  

Erkenning 

Hierdie Standaard van Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk (AERP) oor 

Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings berus hoofsaaklik 

op die International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 36 oor 

Investments in Associates and Joint Ventures uit die Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements van die International Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB), wat deur die International Federation of 

Accountants (IFAC) gepubliseer is, en dit word met die toestemming van die IFAC 

gebruik word.. 

Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements © deur die 

International Federation of Accountants (IFAC). Alle regte voorbehou.  

Die goedgekeurde teks van die IPSAS'e is dié wat deur die IFAC in die Engelse taal 

gepubliseer is, en afskrifte kan verkry word van: 

International Federation of Accountants 

529 Fifth Avenue, 6th Floor 

New York, New York  10017, USA 

Internet:  http://www.ifac.org 

Kopiereg vir IPSAS'e, konsepte vir kommentaar en ander publikasies van die IPSASB is 

gevestig in die IFAC en die bepalings en voorwaardes wat daaraan verbonde is, moet 

nagekom word. 

 

Kopiereg © 2017 deur die Raad op Rekeningkundige Standaarde 

Alle regte voorbehou. Geen deel van hierdie publikasie mag sonder voorafgaande 

skriftelike toestemming van die Raad op Rekeningkundige Standaarde gereproduseer, in 

'n stelsel vir inligtingsontsluiting bewaar of in enige vorm of op enige wyse, elektronies, 

meganies, deur fotokopiëring, by wyse van 'n opname of andersins gereproduseer of 

weergegee word nie. Die goedgekeurde teks is in Engels gepubliseer. 

Toestemming om beperkte uittreksels uit die publikasie te reproduseer sal gewoonlik nie 

weerhou word nie. 
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Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings   

Inleiding 

Standaarde van Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk (AERP) 

Daar word ingevolge die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, Wet No. 1 van 1999, soos 

gewysig (WOFB), van die Raad op Rekeningkundige Standaarde (die Raad) vereis om 

algemeen erkende rekeningkundige praktyk genaamd Standaarde van Algemeen Erkende 

Rekenkundige Praktyk (AERP) te bepaal. 

Die Raad moet AERP bepaal vir: 

(a) departemente (met inbegrip van nasionale, provinsiale en regeringskomponente); 

(b) openbare entiteite; 

(c) handelsentiteite (soos in die WOFB omskryf); 

(d) grondwetlike instellings; 

(e) munisipaliteite en rade, kommissies, maatskappye, korporasies, fondse of ander 

entiteite onder die eienaarskapsbeheer van 'n munisipaliteit;  en 

(f) die Parlement en die provinsiale wetgewers.  

Bogenoemde word gesamentlik “entiteite” genoem.  

Die Raad het die toepassing van International Financial Reporting Standards (IFRS'e) 

uitgegee deur die International Accounting Standards Board goedgekeur vir:  

(a) openbare entiteite wat voldoen aan die kriteria in Lasgewing 12 oor Die Kies van 'n 

Toepaslike Verslagdoeningsraamwerk deur Openbare Entiteite; en 

(b) entiteite onder die eienaarskapsbeheer van enige van hierdie entiteite. 

Finansiële state moet beskryf word as sou dit aan Standaarde van AERP voldoen slegs 

indien hulle aan al die vereistes van elke toepaslike Standaard van AERP en enige 

verbandhoudende Vertolkings van die Standaarde van AERP voldoen.   

Enige beperking op die toepaslikheid van spesifieke Standaarde of Vertolkings word in 

daardie Standaarde of Vertolkings van die Standaarde van AERP duidelik gemaak. 
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Die Standaard van AERP oor Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike 

Ondernemings word in paragraaf .01 tot .50 uiteengesit. Alle paragrawe in hierdie 

Standaard van AERP is ewe gesaghebbend.  Die status en gesag van bylaes word in die 

aanhef tot elke bylae behandel. Hierdie Standaard moet gelees word in die konteks van 

die doelstellings daarvan, die grondslag vir gevolgtrekkings, indien toepaslik, die 

Voorwoord tot Standaarde van AERP, die Voorwoord tot die Vertolkings van die 

Standaarde van AERP en die Raamwerk vir die Opstel en Aanbieding van Finansiële 

State.  

Standaarde van AERP en Vertolkings van die Standaarde van AERP moet ook in 

samehang gelees word met enige direktiewe wat deur die Raad uitgegee word en 

oorgangsbepalings voorskryf, asook saam met enige regulasies wat deur die Minister van 

Finansies uitgereik is betreffende die datums van inwerkingtrede van die Standaarde van 

AERP, soos in die Staatskoerant gepubliseer is. 

Daar kan 'n verwysing wees na 'n Standaard van AERP wat nog nie uitgegee is op die 

tydstip wanneer hierdie Standaard uitgegee word nie. Dit word gedoen om te vermy om 

die Standaard wat reeds uitgereik is, te verander wanneer 'n latere Standaard uitgegee 

word. Paragraaf 11 van die Standaard van AERP oor Rekeningkundige Beleid, 

Veranderings in Rekeningkundige Ramings en Foute voorsien 'n grondslag vir die keuse 

en toepassing van rekeningkundige beleide in die afwesigheid van uitdruklike leiding. 
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Oogmerk  

.01 Die oogmerk van hierdie Standaard is om die rekeningkundige behandeling van 
beleggings in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings voor te skryf en die 
vereistes vir die toepassing van die ekwiteitsmetode uiteen te sit wanneer beleggings 
in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings in rekening gebring word. 

Omvang 

.02 'n Entiteit wat finansiële state ingevolge die toevallingsgrondslag van 

rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard by die rekening bring 

van beleggings in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings toepas.  

.03 Hierdie Standaard moet toegepas word deur alle entiteite wat beleggers is met 

beduidende invloed op, of gesamentlike beheer het van, 'n beleggingnemer waar 

die belegging lei tot die hou van 'n kwantifiseerbaar eienaarsbelang. 

.04 Hierdie Standaard voorsien die grondslag vir die in rekening bring van belange in 

geassosieerdes en gesamentlike ondernemings. D.w.s., die belegging in die ander 

entiteit verleen aan die entiteit die risiko's en belonings wat verband hou met 'n 

eienaarsbelang. Hierdie standaard is van toepassing slegs op kwantifiseerbaar 

eienaarsbelange. Dit sluit eienaarsbelange wat ontstaan uit beleggings in die formele 

ekwiteitstruktuur van 'n ander entiteit in. 'n Formele ekwitieitstruktuur beteken 

aandelekapitaal of 'n gelyksoortige vorm van kapitaal. Kwantifiseerbare 

eienaarsbelange kan ook eienaarsbelange insluit wat ontstaan uit ander beleggings 

waarin die entiteit se eienaarsbelang betroubaar gemeet kan word (byvoorbeeld, 

belange in 'n vennootskap). Waar die ekwiteitstruktuur van die ander entiteit swak 

omskryf is, kan dit dalk nie moontlik wees om 'n betroubare maatstaf van die 

eienaarsbelang te verkry nie.  

.05 Sommige bydraes wat deur openbaresektorentiteite gemaak word, kan 'n "belegging" 

genoem word, maar kan nie tot 'n eienaarsbelang aanleiding gee nie. 'n Entiteit kan 

byvoorbeeld 'n beduidende belegging maak in die ontwikkeling van 'n hospitaal wat 

deur 'n openbarevoordeelorganisasie besit en bedryf word. Terwyl sodanige bydraes 

van 'n nie-uitruilaard is, laat hulle die entiteit toe om deel te neem aan die bedryf van 

die hospitaal, en is die openbarevoordeelorganisasie vir die gebruik van openbare 

fondse teenoor die entiteit aanspreeklik.  Die bydraes wat deur die entiteit gemaak is, 

maak nie 'n eienaarsbelang uit nie, aangesien die openbarevoordeelorganisasie 

alternatiewe befondsing kan soek en sodoende verhoed dat die entiteit aan die bedryf 
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van die hospitaal deelneem. Die entiteit is dus nie blootgestel aan die risiko's, en dit 

geniet ook nie die belonings, wat met 'n eienaarsbelang verband hou nie. 

Woordomskrywings  

.06 Die volgende terme word met die gespesifiseerde betekenisse in hierdie 

Standaard gebruik: 

 'n Geassosieerde is 'n entiteit oor wie die belegger beduidende invloed het. 

Bindende reëling is 'n reëling wat afdwingbare regte en verpligtinge aan die 

partye by die reëling verleen asof dit in die vorm van 'n kontrak is. Dit sluit regte 

uit kontrakte of ander wetlike regte in.  

Gekonsolideerde finansiële state is die finansiële state van 'n ekonomiese 

entiteit waarin bates, laste, netto bates, inkomste, uitgawes en kontantvloei van 

die beherende entiteit en sy beheerde entiteite as dié van 'n enkele ekonomiese 

entiteit aangebied word.  

'n Ekwiteitsmetode is 'n metode van rekeningkunde waardeur die belegging 

aanvanklik teen kosprys erken word en daarna vir die naverkrygingsverandering 

in die belegger se deel van netto bates van die beleggingnemer aangesuiwer 

word. Die belegger se surplus of tekort sluit sy deel in van die beleggingnemer 

se surplus of tekort, en die belegger se netto bates sluit sy deel in van 

veranderinge in die beleggingnemer se netto bates wat nie in die 

beleggingnemer se oorskot of tekort erken is nie.  

'n Gesamentlike reëling is 'n reëling waaroor twee of meer partye gesamentlike 

beheer het.  

Gesamentlike beheer is die ooreengekome deling van beheer oor 'n aktiwiteit 

deur 'n bindende reëling wat slegs bestaan wanneer besluite oor die betrokke 

aktiwiteite die eenparige toestemming vereis van die partye wat beheer deel.  

'n Gesamentlike onderneming is 'n gesamentlike reëling waardeur die partye 

wat gesamentlik beheer van die reëling het, regte het op die netto bates van die 

reëling.  

'n Gesamentlike ondernemer is 'n party by 'n gesamentlike onderneming wat 

gesamentlike beheer oor daardie gesamentlike onderneming het.  

Beduidende invloed is die vermoë om aan die finansiële en 

bedryfsbeleidbesluite van 'n ander entiteit deel te neem, maar is nie beheer of 
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gesamentlike beheer van daardie beleide nie.  

 Terme wat in ander Standaarde van AERP omskryf word, word in hierdie 

Standaard gebruik met dieselfde betekenis as in daardie Standaarde van AERP. 

Bindende reëling  

.07 Bindende reëlings kan op verskillende wyses blyk:  

(a)   'n kontrak wat tussen die partye gesluit is;  

(b) wetgewing, ondersteunende regulasies of soortgelyke middele, met inbegrip van 
maar nie beperk nie tot, wette, regulasies, beleide, besluite wat deur die 
owerhede soos die kabinet geneem word, uitvoerende komitees, rade, 
munisipale rade en ministeriële lasgewings; of 

(c) deur regswerking, met inbegrip van die gemenereg. 

'n Bindende reëling is dikwels, maar nie altyd nie, skriftelik, in die vorm van 'n kontrak 

of gedokumenteerde samesprekings tussen die partye.   

Beduidende invloed  

.08 Of 'n belegger beduidende invloed op die beleggingnemer het, is 'n saak van oordeel 

op grond van die aard van die verhouding tussen die belegger en die beleggingnemer, 

en op grond van die omskrywing van beduidende invloed in hierdie Standaard. Hierdie 

standaard is slegs van toepassing op daardie geassosieerdes waarin 'n entiteit het 'n 

kwantifiseerbaar eienaarsbelang het in die vorm van 'n aandeelhouding of ander 

formele ekwiteitstruktuur of op 'n ander wyse waarop die entiteit se belang betroubaar 

gemeet kan word. 

.09 Indien 'n entiteit 'n kwantifiseerbare eienaarsbelang hou en dit, regstreeks of 

onregstreeks (bv. deur beheerde entiteite), 20 persent of meer van die stemkrag van 

die beleggingnemer hou, word daar veronderstel dat die entiteit beduidende invloed 

het, tensy daar duidelik gedemonstreer kan word dat dit nie die geval is nie. Indien die 

entiteit daarteenoor, regstreeks of onregstreeks (bv. deur beheerde entiteite), minder 

as 20 persent van die stemme van die beleggingnemer hou, word daar aanvaar dat 

die entiteit nie 'n beduidende invloed het nie, tensy sodanige invloed duidelik 

gedemonstreer kan word. 'n Wesenlike of meerderheidseienaarskap deur 'n ander 

belegger verhinder nie noodwendig 'n entiteit om beduidende invloed te hê nie.  

.10 Die bestaan van beduidende invloed deur 'n entiteit blyk gewoonlik op een of meer 
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van die volgende maniere:  

(a) verteenwoordiging in die direksie of ekwivalente beheerliggaam van die 

beleggingnemer;  

(b) deelname aan beleidmakende prosesse, met inbegrip van deelname aan besluite 

oor dividende of soortgelyke uitkerings;  

(c) wesenlike transaksies tussen die entiteit en sy beleggingnemer;  

(d) uitruiling van bestuurspersoneel; of  

(e) voorsiening van noodsaaklike tegniese inligting.  

.11 'n Entiteit kan aandeelbewyse, aandeelkoopopsies, skuld- of ekwiteitsinstrumente wat 

in gewone aandele omskepbaar is of ander soortgelyke instrumente besit wat oor die 

potensiaal beskik om, indien dit uitgeoefen of omskep word, aan die entiteit 

bykomende stemreg verleen, of 'n ander party se stemreg verminder, oor die 

finansiële en bedryfsbeleid van 'n ander entiteit (d.w.s. potensiële stemreg). Die 

bestaan en effek van potensiële stemreg wat tans uitgeoefen kan word of omskepbaar 

is, met inbegrip van potensiële stemreg wat deur ander entiteite gehou word, word 

word in aanmerking geneem wanneer daar besluit word of 'n entiteit beduidende 

invloed het. Potensiële stemreg is nie tans uitvoerbaar of omskepbaar nie indien dit, 

byvoorbeeld, nie voor 'n toekomstige datum of totdat 'n toekomstige gebeurtenis 

plaasvind, uitgeoefen of omskep kan word nie.  

.12 In die evaluering daarvan of potensiële stemregte tot betekenisvolle invloed bydra, 

ondersoek die entiteit al die feite en omstandighede (met inbegrip van die bepalings 

van die uitoefening van die potensiële stemreg en enige ander bindende reëlings wat 

oorweeg word, hetsy individueel of in kombinasie) wat die potensiële regte beïnvloed, 

behalwe die bedoelings van bestuur en die finansiële vermoë om daardie potensiële 

regte uit te oefen of te omskep.  

.13 'n Entiteit verloor beduidende invloed oor 'n beleggingnemer indien hy die 

bevoegdheid verloor om deel te neem aan die finansiële en bedryfsbeleidsbesluite van 

daardie beleggingnemer. Die verlies van beduidende invloed kan voorkom met of 

sonder 'n verandering in absolute of relatiewe eienaarsvlakke. Dit kan byvoorbeeld 

voorkom wanneer 'n geassosieerde onderhewig raak aan die beheer van 'n ander 

regering, 'n hof of 'n administrateur. Dit kan ook voorkom as gevolg van 'n bindende 

ooreenkoms.  
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Ekwiteitsmetode  

.14 Ingevolge die ekwiteitsmetode word die belegging in 'n geassosieerde of 'n 

gesamentlike onderneming by aanvanklike erkenning teen kosprys erken en word die 

drabedrag verhoog of verlaag om die belegger se deel van die surplus of tekort van 

die beleggingnemer ná die datum van verkryging te erken. Die belegger se deel van 

die beleggingnemer se surplus of tekort word in die belegger se surplus of tekort 

erken. Uitkerings ontvang van 'n beleggingnemer verminder die drabedrag van die 

belegging. Aansuiwerings in die drabedrag kan ook nodig wees vanweë veranderinge 

in die belegger se proporsionele belang in die beleggingnemer wat spruit uit 

veranderinge in die beleggingnemer se ekwiteit wat nie in die beleggingnemer se 

surplus of tekort erken is nie. Sodanige veranderinge sluit in dié wat voortspruit uit die 

herwaardasie van eiendom, aanleg en toerusting en van valuta-omsettingsverskille. 

Die belegger se deel is van daardie veranderinge word in die netto bates van die 

belegger erken. 

.15 Die erkenning van inkomste op die basis van uitkerings wat ontvang is, is moontlik nie 

'n toereikende maatstaf van die inkomste wat deur 'n belegger op 'n belegging in 'n 

geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming verdien is nie, want die uitkerings wat 

ontvang is, kan min verband hou met die prestasie van die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming. Omdat die belegger gesamentlike beheer het van, of 'n 

beduidende invloed het op, die beleggingnemer, het die belegger 'n belang in die 

geassosieerde of gesamentlike onderneming se prestasie en, gevolglik, in die 

opbrengs op sy investering. Die belegger bring hierdie belang in rekening deur die 

omvang van sy finansiële state uit te brei om sy deel van die surplus of of tekort van 

so 'n beleggingnemer in te sluit. Gevolglik bied die ekwiteitsmetode meer 

insiggewende verslagdoening oor die belegger se netto bates en surplus of tekort.  

.16 indien daar potensiële stemreg bestaan, of ander afgeleide instrumente wat potensiële 

stemreg omvat, word 'n entiteit se belang in 'n geassosieerde of gesamentlike 

onderneming slegs op grond van bestaande eienaarsbelange bepaal en weerspieël dit 

nie die moontlike uitoefening of omskakeling van potensiële stemreg en ander 

afgeleide instrumente nie, tensy paragraaf .17 van toepassing is. 

.17 In sekere omstandighede het 'n entiteit, in wese, 'n bestaande eienaarsbelang as 

gevolg van 'n transaksie wat tans aan die entiteit toegang verleen tot die voordele wat 

met 'n eienaarskapsbelang verband hou.  In sulke omstandighede word die gedeelte 

wat aan die entiteit toegedeel word bepaal deur inagneming van die uiteindelike 
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uitoefening van daardie potensiële stemreg en ander afgeleide instrumente wat tans 

aan die entiteit toegang tot die voordele verleen.  

.18 Die standaard van AERP oor Finansiële Instrumente (AERP 104) is nie van 

toepassing op belange in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings wat met 

gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening gebring word nie. Indien instrumente wat 

potensiële stemreg omvat in wese tans toegang verleen tot die voordele wat met 'n 

eienaarskapsbelang in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming verband 

hou, is die instrumente nie aan AERP 104 onderhewig nie. In alle ander gevalle word 

instrumente wat potensiële stemreg in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming omvat ooreenkomstig AERP 104 in rekening gebring.  
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.19 'n Belegging in 'n geassosieerde of gesamentlike onderneming wat met die 

ekwiteitsmetode in rekening gebring word, moet as 'n niebedryfsbate 

geklassifiseer word. 

Toepassing van die ekwiteitsmetode  

.20 'n Entiteit met gesamentlike beheer van, of beduidende invloed oor, 'n 

beleggingnemer sal sy belegging in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming met gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening bring, behalwe 

indien die belegging ooreenkomstig paragraaf .21 tot .23 vir vrystelling in 

aanmerking kom. 

Vrystellings van toepassing van die ekwiteitsmetode  

.21 'n Entiteit hoef nie die ekwiteitsmetode op sy belegging in 'n geassosieerde of 'n 

gesamentlike onderneming toe te pas nie indien die entiteit 'n beherende entiteit is wat 

deur die omvangsuitsondering in paragraaf .05 van die Standaard van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State (AERP 35) daarvan vrygestel is om 

gekonsolideerde finansiële state op te stel, of indien al die volgende van toepassing is:  

(a) Die entiteit self is 'n beheerde entiteit is en daar word deur die beherende entiteit 

se gekonsolideerde finansiële state aan die inligtingsbehoeftes van gebruikers 

voldoen en, in die geval van 'n deelbesitentiteit, is al die eienaars daarvan, met 

inbegrip van diegene wat nie andersins stemgeregtig is nie, daaroor ingelig, en 

maak nie daarteen beswaar nie, dat die entiteit nie die ekwiteitsmetode toepas 

nie;  

(b) Die entiteit se skuld- of ekwiteitsinstrumente nie op 'n openbare mark verhandel 

word nie ('n binnelandse of buitelandse effektebeurs of 'n oor-die-toonbank-mark, 

met inbegrip van plaaslike en streeksmarkte);  

(c) Die entiteit nie sy finansiële state by 'n sekuriteitekommissie of ander 

regulatoriese organisasie ingedien het nie, of in die proses is om dit in te dien, 

met die doel om enige klas instrumente op 'n openbare mark uit gee nie; en  

(d) Die uiteindelike of enige intermediêre beherende entiteit van die entiteit 

gekonsolideerde finansiële state produseer wat vir openbare gebruik beskikbaar 

is en aan Standaarde van AERP voldoen, en waarin beheerde entiteite 

gekonsolideer is of teen billike waarde ooreenkomstig AERP 35 gemeet word. 
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.22 Indien 'n belegging in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming gehou word 

deur, of onregstreeks deur gehou word deur, 'n entiteit wat 'n onderneming wat 'n 

ondernemingskapitaalorganisasie is, of 'n onderlinge fonds, effektetrust en soortgelyke 

entiteite, met inbegrip van beleggingsgekoppelde versekeringsfondse, kan die entiteit 

kies om daardie beleggings ooreenkomstig AERP 104 teen billike waarde te meet. 'n 

Entiteit moet hierdie keuse afsonderlik vir elke geassosieerde of gesamentlike 

onderneming uitoefen, by die aanvanklike erkenning van die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming. 

.23 Indien 'n entiteit 'n belegging in 'n geassosieerde het waarvan 'n gedeelte 

onregstreeks deur 'n ondernemingskapitaalorganisasie gehou word, of 'n onderlinge 

fonds, effektetrust en soortgelyke entiteite, met inbegrip van beleggingsgekoppelde 

versekeringsfondse, kan die entiteit kies om daardie gedeelte van die belegging in die 

geassosieerde ooreenkomstig AERP 104 teen billike waarde te meet, ongeag of die 

ondernemingskapitaalorganisasie, of die onderlinge fonds, effektetrust en soortgelyke 

entiteite, met inbegrip van beleggingsgekoppelde versekeringsfondse, 'n beduidende 

invloed op daardie gedeelte van die belegging het. Indien die entiteit daardie keuse 

uitoefen, moet die entiteit die ekwiteitsmetode toepas op enige oorblywende gedeelte 

van sy belegging in 'n geassosieerde wat nie deur 'n beleggingskapitaalorganisasie 

gehou word nie, of 'n onderlinge fonds, effektetrust en soortgelyke entiteite, met 

inbegrip van beleggingsgekoppelde versekeringsfondse. Indien 'n entiteit 'n belegging 

in 'n geassosieerde het, waarvan 'n gedeelte onregstreeks deur 'n beleggingsentiteit 

gehou word, moet die entiteit daardie gedeelte van die belegging ooreenkomstig 

AERP 104 teen billike waarde meet. 

Staking van die gebruik van die ekwiteitsmetode  

.24 'n Ondernemer moet die gebruik van die ekwiteitsmetode staak van die datum 

waarop sy belegging ophou om geassosieerde of gesamentlike onderneming te 

wees, soos volg:  

(a) Indien die belegging 'n beheerde entiteite, moet die entiteit sy belegging 

ooreenkomstig die standaarde van AERP oor Oordrag Van Funksies Tussen 

Entiteite Onder Gemeenskaplike Beheer (AERP 105), Oordrag Van Funksies 

Tussen Entiteite Nie Onder Gemeenskaplike Beheer Nie (AERP 106), 

Samesmeltings en AERP 35 in rekening bring.  

(b) Indien die behoue belang in die voormalige geassosieerde of gesamentlike 

onderneming 'n finansiële bate is, moet die entiteit die behoue belang teen 
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billike waarde meet. Die billike waarde van die behoue belang word beskou 

as die billike waarde daarvan by aanvanklike erkenning as 'n finansiële bate 

ooreenkomstig AERP 104. Indien 'n entiteit ooreenkomstig AERP 104 

daarvan uitgesluit word om die behoue belang teen billike waarde te meet, 

moet die entiteit die behoue belang meet teen die drabedrag van die 

belegging op die datum waarop dit ophou om 'n geassosieerde of 

gesamentlike onderneming te wees, en daardie drabedrag word as die 

kosprys daarvan by aanvanklike erkenning as 'n finansiële bate 

ooreenkomstig AERP 104 beskou.  Die entiteit moet enige verskil tussen die 

volgende in surplus of tekort erken:  

(i) die billike waarde (of, indien toepaslik, die drabedrag) van enige behoue 

belang en enige opbrengs van die vervreemding van 'n deel van die 

geassosieerde of gesamentlike onderneming; en  

(ii) die drabedrag van die belegging op die datum waarop die 

ekwiteitsmetode gestaak is.  

(c) Indien 'n entiteit die gebruik van die ekwiteitsmetode staak, moet die entiteit 

alle bedrae wat voorheen regstreeks in netto bates met betrekking tot 

daardie beheerde entiteit erken is, in rekening bring op dieselfde grondslag 

as wat vereis sou word indien die beleggingnemer die betrokke bates of 

laste regstreeks sou vervreem het.  

.25 Indien 'n belegging in 'n geassosieerde 'n belegging in 'n gesamentlike 

onderneming word of 'n belegging in 'n gesamentlike onderneming 'n belegging 

in 'n geassosieerde word, gaan die entiteit voort om die ekwiteitsmetode toe te 

pas en word die behoue belang nie hermeet nie. 

Verandering in eienaarsbelang  

.26 Indien 'n entiteit se eienaarsbelang in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming verminder word, maar die belegging steeds as hetsy 'n geassosieerde of 

'n gesamentlike onderneming geklassifiseer word, moet die entiteit die gedeelte van 

die wins of verlies wat tevore in netto bates erken is met betrekking tot die afname in 

eienaarsbelang regstreeks na opgelope surplusse of tekorte oordra indien daar vereis 

sou word dat daardie wins of verlies by die vervreemding van die verbandhoudende 

bates of laste regstreeks na opgehoopte surplusse of tekorte oorgedra moet word.  

Ekwiteitsmetodeprosedures 
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.27 Baie van die prosedures wat geskik is vir die toepassing van die 

ekwiteitsmetode, is soortgelyk aan die konsolidasieprosedures wat in AERP 35 

beskryf word. Hierbenewens word die konsepte onderliggend aan die prosedures wat 

gebruik word by die in rekening bring van die verkryging van 'n beheerde entiteit ook 

aanvaar by die in rekening bring van die verkryging van 'n belegging in 'n 

geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming. 

.28 'n Ekonomiese entiteit se aandeel in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming is die totaal van die besit in daardie geassosieerde of 

gesamentlike onderneming deur die beherende entiteit en sy beheerde 

entiteite. Die besit van die ekonomiese entiteit se ander geassosieerdes of 

gesamentlike ondernemings word vir hierdie doel geïgnoreer. Indien 'n geassosieerde 

of 'n gesamentlike onderneming beheerde entiteite, geassosieerdes of gesamentlike 

ondernemings het, is die surplus of tekort en netto bates wat in aanmerking geneem 

word by die toepassing van die ekwiteitsmetode dié wat in die gesamentlike 

onderneming of geassosieerde se finansiële state erken word (met inbegrip van die 

geassosieerde of gesamentlike onderneming se deel van die surplusse of tekorte en 

netto bates van hul geassosieerdes en gesamentlike ondernemings), ná enige 

aansuiwerings wat nodig is om uitvoering te gee aan eenvormige rekeningkundige 

beleide (kyk paragraaf .35 tot .37).  

.29 Winste en verliese voortspruitend uit "stroomopwaartse" en "stroomafwaartse" 

transaksies tussen 'n entiteit (met inbegrip van sy gekonsolideerde beheerde 

entiteite) en sy geassosieerde of gesamentlike onderneming word in die entiteit 

se finansiële state erken slegs na die mate van onverwante beleggers se 

belange in die geassosieerde of gesamentlike onderneming.  

"Stroomopwaartse" transaksies is byvoorbeeld verkope van bates van 'n 

geassosieerde of gesamentlike onderneming aan die belegger. 

"Stroomafwaartse" transaksies is byvoorbeeld verkope van bydraes bates van die 

belegger aan sy geassosieerde of sy gesamentlike onderneming. Die belegger se 

deel in die geassosieerde of gesamentlike onderneming se surplusse of tekorte 

as gevolg van hierdie transaksies word uitgeskakel. 

.30 Indien stroomafwaartse transaksies bewys lewer van 'n afname in die netto 

realiseerbare waarde van die bates wat verkoop of bygedra sal word, of van 'n 

waardedalingsverlies van daardie bates, moet daardie verliese ten volle deur die 
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belegger erken word. Indien stroomopwaartse transaksies bewys van 'n daling in die 

netto realiseerbare waarde van die bates wat aangekoop sal word of van 'n 

waardedalingsverlies van daardie bates lewer, moet die belegger sy deel in daardie 

verliese erken.  

.31 Die bydrae van 'n niemonetêre bate tot 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming in ruil vir 'n ekwiteitsbelang in die geassosieerde of gesamentlike 

onderneming word ooreenkomstig paragraaf .29 in rekening gebring.  

.32 Indien, benewens die ontvang van 'n ekwiteitsbelang in 'n geassosieerde of 'n 

gesamentlike onderneming, 'n entiteit monetêre en niemonetêre bates ontvang, 

erken die entiteit ten volle in surplus of tekort die gedeelte van die wins of 

verlies op die bydrae wat verband hou met die monetêre of niemonetêre bates 

wat ontvang word.  

.33 'n Belegging word met gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening gebring van die 

datum waarop dit 'n geassosieerde of gesamentlike onderneming word. By verkryging 

van die belegging word enige verskil tussen die kosprys van die belegging en die 

entiteit se deel van die netto billike waarde van die beleggingnemer se identifiseerbare 

bates en laste ooreenkomstig AERP 105 of AERP 106 (soos toepaslik) in rekening 

gebring.  Toepaslike aansuiwerings aan die entiteit se deel van die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming se surplus of tekort ná verkryging word gemaak om, 

byvoorbeeld, waardevermindering van die depresieerbare bates op grond van hul 

billike waardes op die datum van verkryging in rekening te bring. Net so word 

toepaslike aansuiwerings aan die entiteit se deel van die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming se surplus of tekort ná verkryging gemaak vir 

waardedalingsverliese soos vir eiendom, aanleg en toerusting.  

.34 Die mees onlangs beskikbare finansiële state van die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming word by die toepassing van die ekwiteitsmetode 

deur die entiteit gebruik. Indien die einde van die verslagdoeningstydperk van 

die entiteit van dié van 'n geassosieerde of gesamentlike onderneming verskil, 

moet die entiteit hetsy:  

(a) vir die doel van die toepassing van die ekwiteitsmetode, bykomende 

finansiële inligting soos op dieselfde datum as die finansiële state van die 

entiteit verkry; of  

(b) die mees onlangse finansiële state van die geassosieerde of gesamentlike 
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onderneming, aangesuiwer vir die uitwerking van beduidende transaksies 

of gebeure wat plaasvind tussen die datum van daardie finansiële state en 

die datum van die entiteit se finansiële state, gebruik. 

.35 Die entiteit se finansiële state moet opgestel word met gebruik  van eenvormige 

rekeningkundige beleide vir soortgelyke transaksies en gebeure in soortgelyke 

omstandighede. 

.36 Behalwe soos beskryf in paragraaf .37, indien 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming ander rekeningkundige beleid as dié van die entiteit vir soortgelyke 

transaksies en gebeure in soortgelyke omstandighede gebruik, moet aanpassings 

gemaak word om die geassosieerde of gesamentlike onderneming se 

rekeningkundige beleid te laat ooreenstem met dié van die entiteit indien die 

geassosieerde of gesamentlike onderneming se finansiële state deur die entiteit in die 

toepassing van die ekwiteitsmetode gebruik word. 

.37 Ongeag die vereiste in paragraaf .36 moet 'n entiteit, indien hy 'n belang in 'n 

geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming het wat 'n beleggingsentiteit is, 

wanneer hy die ekwiteitsmetode toepas die billikewaardemeting behou wat deur 

daardie beleggingsentiteitgeassosieerde of gesamentlike onderneming op hul 

belang in beheerde entiteite toegepas is.  

.38 Indien 'n beheerde entiteit uitstaande kumulatiewe voorkeuraandele het wat deur 

ander partye as die entiteit gehou word en as ekwiteit geklassifiseer word, bereken die 

entiteit sy deel van die surplus of tekort ná aansuiwering vir die dividende of 

soortgelyke uitkerings op sodanige aandele, ongeag of sodanige dividende of 

soortgelyke uitkerings verklaar is al dan nie.  

.39 Indien 'n entiteit se deel van die tekort van 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming meer is as sy belang in die geassosieerde of gesamentlike 

onderneming, staak die entiteit erkenning van sy deel van verdere tekorte. Die belang 

in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming is die drabedrag van die 

belegging in die geassosieerde of gesamentlike onderneming, bepaal met gebruik van 

die ekwiteitsmetode, tesame met enige langtermynbelange wat, in wese, deel van die 

entiteit se netto belegging in die geassosieerde of gesamentlike onderneming uitmaak. 

'n Item waarvoor vereffening byvoorbeeld nie beplan word of waarskynlik in die 

afsienbare toekoms sal voorkom nie, is in wese 'n verlenging van die entiteit se 

belegging in daardie geassosieerde of gesamentlike onderneming. Sodanige items 

kan voorkeuraandele en langtermyndebiteure of -lenings insluit, maar sluit nie 
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handelsdebiteure, handelskrediteure of enige langtermyndebiteure in waarvoor daar 

voldoende kollateraal bestaan nie, soos gesekureerde lenings. Tekorte wat met 

gebruik van die ekwiteitsmetode erken word en meer is as die entiteit se belegging in 

gewone aandele, word toegepas op die ander komponente van die entiteit se belang 

in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming, in die omgekeerde orde van hul 

senioriteit (d.w.s. prioriteit by likwidasie). 

.40 Nadat die entiteit se belang tot nul verminder is, word daar vir bykomende tekorte 

voorsiening gemaak, en word 'n las erken, slegs in dié mate dat die entiteit wetlike of 

konstruktiewe verpligtinge aangegaan of betalings namens die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming gemaak het. Indien die geassosieerde of gesamentlike 

onderneming surplusse rapporteer, hervat die entiteit erkenning van sy aandeel van 

daardie surplusse slegs ná sy deel van die surplusse gelyk is aan die deel van tekorte 

wat nie erken word nie.  

Waardedalingsverliese  

.41 Ná toepassing van die ekwiteitsmetode, met inbegrip van erkenning van die 

geassosieerde of gesamentlike onderneming se tekorte ooreenkomstig paragraaf .39, 

pas die entiteit AERP 104 toe om te bepaal of dit nodig is om enige verdere 

waardedalingsverlies ten opsigte van sy netto belegging in die geassosieerde of 

gesamentlike onderneming te erken. 

.42 Die entiteit pas ook AERP 104 toe om te bepaal of enige verdere waardedalingsverlies 

erken moet word ten opsigte van sy belang in die geassosieerde of gesamentlike 

onderneming wat nie deel uitmaak van die netto belegging en die bedrag van daardie 

waardedalingsverlies nie.  

.43 Wanneer ook al toepassing van AERP 104 daarop dui dat daar waardedaling van die 

belegging in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming kan wees, pas 'n 

entiteit die Standaard van AERP oor Waardedaling van Kontantgenererende Bates 

(AERP 26) en, moontlik, die Standaard van AERP oor Waardedaling van 

Niekontantgenererende Bates (AERP 21) toe.  

.44 AERP 26 gelas 'n entiteit om die waarde in gebruik van die kontantgenererende 

belegging te bepaal. By die bepaling van die waarde in gebruik van 'n 

kontantgenererende belegging ooreenkomstig AERP 26 maak 'n entiteit die volgende 

ramings:  
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(a) sy deel van die huidige waarde van die geraamde toekomstige kontantvloei wat 

na verwagting deur die geassosieerde of gesamentlike onderneming gegenereer 

sal word, met inbegrip van die kontantvloei uit die bedrywighede van die 

geassosieerde of gesamentlike onderneming en die opbrengs op die uiteindelike 

vervreemding van die belegging; of  

(b) die huidige waarde van die geraamde toekomstige kontantvloei wat na 

verwagting sal ontstaan uit dividende of soortgelyke uitkerings wat uit die 

belegging en die uiteindelike vervreemding daarvan ontvang sal word.   

Met gebruik van toepaslike veronderstellings lewer beide metodes dieselfde resultaat. 

.45 AERP 21 vereis dat, indien die verhaalbare diensbedrag van ’n bate minder is as die 

drabedrag daarvan, die drabedrag tot die verhaalbare diensbedrag daarvan verminder 

moet word. Die verhaalbare diensbedrag is 'n bate se billike waarde minus die koste 

daarvan om dit te verkoop, en die waarde daarvan in gebruik, wat ook al die hoogste 

is. Waarde in gebruik van 'n niekontantgenererende bate word omskryf as die huidige 

waarde van die bate se oorblywende dienspotensiaal. Die huidige waarde van die 

oorblywende dienspotensiaal kan geëvalueer word deur gebruik te maak van die 

gedepresieerde vervangingskostebenadering, die restourasiekostebenadering of die 

dienseenhedebenadering, soos toepaslik.  

.46 Die verhaalbare bedrag van 'n belegging in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike 

onderneming moet geëvalueer word vir elke geassosieerde of gesamentlike 

onderneming, tensy die geassosieerde of gesamentlike onderneming nie 

kontantinvloei uit voortgesette gebruik genereer wat grootliks onafhanklik van 

dié van ander bates van die entiteit is nie. 

Afsonderlike finansiële state  

.47 'n Belang in 'n geassosieerde of gesamentlike onderneming moet in die entiteit 

se afsonderlike finansiële state in rekening gebring word, ooreenkomstig 

paragraaf .10 van die Standaard van AERP oor Afsonderlike Finansiële State.  

Oorgangsbepalings 

.48 Die oorgangsbepalings wat toegepas sal word op entiteite by die aanvanklike 

aanvaarding van hierdie Standaard word in 'n direktief(direktiewe) voorgeskryf. 

Die bepalings van hierdie Standaard moet saam met elke toepaslike direktief 
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gelees word. 

Datum van inwerkingtrede 

.49 'n Entiteit moet hierdie Standaard van AERP toepas vir finansiële state wat 
tydperke dek wat begin op of ná 'n datum wat deur die Minister van Finansies 
bepaal word in 'n regulasie wat ooreenkomstig artikel 91(1)(b) van die Wet op 
Openbare Finansiële Bestuur, Wet No. 1 van 1999, soos gewysig, publiseer sal 
word. 

Onttrekking van die Standaard van AERP oor Beleggings 
in Geassosieerdes 

.50 Hierdie Standaard vervang die vorige Standaard van AERP oor Beleggings in 
Geassosieerdes wat in November 2005 uitgegee is. 
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Grondslag vir gevolgtrekkings 

Hierdie grondslag vir gevolgtrekkings gee die Raad op Rekeningkundige Standaarde (die 

Raad) se redes vir aanvaarding of verwerping van sekere oplossings met betrekking tot die 

rekeningkundige verantwoording van beleggings in geassosieerdes en gesamentlike 

ondernemings. Hierdie grondslag vir gevolgtrekkings vergesel, maar is nie deel nie van, die 

Standaard van AERP oor Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings 

(AERP 36). 

Agtergrond 

GG1. Die International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) het gedurende 

2014 vyf Geopenbaarde Konsepte uitgegee met die oogmerk om die International 

Public Sector Standards (IPSAS'e) oor Consolidated and Separate Financial 

Statements (IPSAS 6), Investments in Associates (IPSAS 7) en Interests in Joint 

Ventures (IPSAS 8) met die nuwe IFRS'e oor rekeningkundige verantwoording vir 

belange in ander entiteite te belyn. Hierdie IFRS'e is IFRS 10 Consolidated Financial 

Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 

Entities, IAS 27 Separate Financial Statements en IAS 28 Investments in Associates 

and Joint Ventures. 

GG2. Aangesien die RRS hul Standaarde van AERP met die ekwivalente IPSAS'e belyn, 

het die Raad ooreengekom om 'n projek in hul werksprogram in te sluit om AERP 6, 

7 en 8 met die vyf IPSAS'e te belyn. Hierdie Standaarde van AERP sal AERP6, 7 en 

8 vervang, en is saam in Julie 2016 as geopenbaarde konsepte (GK 144 tot GK 148) 

uitgegee.  

GG3. Hierdie Grondslag vir Gevolgtrekkings som die Raad se oorwegings by die 

ontwikkeling van die Standaarde van AERP wat handel oor die rekeningkundige 

verantwoording van belange in ander entiteite op. 

Verbeterings uit die IASB se Annual Improvements to IFRS Standards 

2014 – 2016 Cycle 

GG4. Na die openbaarmaking van GK 144 tot GK 148 het die International Accounting 

Standards Board hul finale Annual Improvements to IFRS Standards 2014 – 2016 

Cycle uitgegee. Hierdie verbeterings het wysigings aan IAS 28 tot gevolg gehad. 

Aangesien hierdie wysigings nie wesenlik is nie, het die Raad ooreengekom om dit in 

die finale AERP 36 in te sluit om die vrystelling van die toepassing van die 
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ekwiteitsmetode vir 'n belegging in 'n geassosieerde of gesamentlike onderneming 

wat gehou word deur, of onregstreeks gehou word deur, 'n entiteit wat 'n 

ondernemingskapitaalorganisasie is, of 'n onderlinge fonds, effektetrust en 

soortgelyke entiteite, met inbegrip van beleggingsverwante versekeringsfondse, op te 

klaar.  
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Vergelyking met die International Public Sector Accounting 

Standard oor Investments in Associates and Joint Ventures 

(Januarie 2015) 

AERP 36 kom hoofsaaklik uit die International Public Sector Accounting Standard oor 

Investments in Associates and Joint Ventures (IPSAS 36). Die belangrikste verskille tussen 

AERP 36 en IPSAS 36 is soos volg: 

 IPSAS 36 beskryf die restant van totale bates ná aftrekking van totale laste as “netto 

bates/ekwiteit”, terwyl hierdie Standaard na “netto bates” verwys. 

 Bykomende verduidelikende teks is in hierdie Standaard ingesluit om "bindende 

reëling" te verduidelik. Hierdie leiding is nie in IPSAS 36 ingesluit nie.  

 Leiding oor die behandeling van klandisiewaarde wat verband hou met die verkryging 

van 'n geassosieerde verskil van die riglyne wat in IPSAS 36 voorgeskryf word. Die 

leiding oor die behandeling van klandisiewaarde is in ooreenstemming gebring met die 

beginsels in AERP 105, AERP 106 en AERP 107. 

 Verbeterings uit die IASB se Annual Improvements to IFRS Standards 2014 – 2016 

Cycle is in hierdie Standaard ingesluit, waar toepaslik. IPSAS 36 sluit nie hierdie 

verbeterings in nie.   

 Leiding oor transaksies waarin daar 'n gebrek aan kommersiële wese is, is uit hierdie 

Standaard geskrap aangesien hierdie leiding uit die Standaarde van AERP geskrap is.  

 Oorgangsbepalings by hierdie Standaard van AERP word anders as in IPSAS 36 

behandel.  

 

 


