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Erkenning 

Hierdie Standaard van Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk (AERP) oor 

Gesamentlike Reëlings berus hoofsaaklik op die International Public Sector 

Accounting Standard (IPSAS) 37 oor Joint Arrangements 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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Gesamentlike Reëlings   

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 Gesamentlike Reëlings word in paragraaf .01 tot .32 

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 beginsels te vestig vir finansiële 

verslagdoening deur entiteite wat 'n belang het in reëlings gesamentlik beheer 

word (d.w.s. gesamentlike reëlings).  

.02 Om die doelstelling in paragraaf .01 te bereik, omskryf hierdie standaard gesamentlike 

beheer en vereis dit van 'n entiteit wat 'n party by 'n gesamentlike reëling is om die tipe 

gesamentlike reëling te bepaal waarby hy betrokke is deur sy regte en verpligtinge te 

bepaal en daardie regte en verpligtinge in ooreenstemming met daardie tipe 

gesamentlike reëling in rekening te bring.  

Omvang 

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

rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard toepas by die bepaling 

van die tipe gesamentlike reëling waarby hy betrokke is en by die in rekening 

bring van die regte en verpligtinge van die gesamentlike reëling.  

.04 Hierdie Standaard moet toegepas word deur alle entiteite wat 'n party by 'n 

gesamentlike reëling is.  

Woordomskrywings 

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

Standaard gebruik:  

 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.  

'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 bedrywigheid is 'n gesamentlike reëling waardeur die partye 

wat gesamentlik beheer van die reëling het, regte het op die bates, en verpligtinge 
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het vir die laste, met betrekking tot die reëling.  

'n Gesamentlike operateur is 'n party by 'n gesamentlike bedrywigheid wat 

gesamentlike beheer oor daardie gesamentlike bedrywigheid het.  

'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.  

'n Party by 'n gesamentlike reëling is 'n entiteit wat aan 'n gesamentlike 

reëling deelneem, ongeag of daardie entiteit gesamentlike beheer oor die reëling 

het.  

'n Afsonderlike medium is 'n afsonderlik identifiseerbare finansiële struktuur, met 

inbegrip van afsonderlike regsentiteite of entiteite wat by wet erken word, ongeag 

of daardie entiteite 'n regspersoon is.  

 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  

.06 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.   

Gesamentlike reëlings (kyk paragraaf TR2 tot TR33)  

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

beheer het.  

.08 'n Gesamentlike reëling het die volgende kenmerke:  
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(a) Die partye word deur 'n bindende  reëling (kyk paragraaf TR2 tot TR4);  

(b) Die bindende reëling gee twee of meer van die partye gesamentlike beheer 

oor die reëling (kyk paragraaf .10 tot .16).  

.09 'n Gesamentlike reëling is 'n gesamentlike bedrywigheid of 'n gesamentlike 

onderneming. 

Gesamentlike beheer  

.10 Gesamentlike beheer is die deel van beheer oor 'n reëling, wat slegs bestaan 

wanneer besluite oor die betrokke aktiwiteite die eenparige toestemming vereis 

van die partye wat beheer deel. Daar word oor die deel van beheer ooreengekom 

by wyse van 'n bindende reëling.  

.11 'n Entiteit wat 'n party by 'n reëling is, moet evalueer of die bindende reëling 

aan al die partye, of 'n groep van die partye, kollektief beheer oor die reëling 

verleen. Al die partye, of 'n groep van die partye, beheer die reëling kollektief 

indien hulle saam moet optree om die aktiwiteite te bestuur wat die voordele van 

die reëling beduidend beïnvloed (d.w.s. die betrokke aktiwiteite).  

.12 As daar eers bepaal is dat al die partye, of 'n groep van die partye, die reëling kollektief 

beheer, bestaan gesamentlike beheer slegs indien besluite oor die betrokke aktiwiteite 

die eenparige toestemming vereis van die partye wat die reëling kollektief beheer.  

.13 In 'n gesamentlike reëling beheer geen enkele party die reëling op sy eie nie. 'n Party 

met gesamentlike beheer van 'n reëling kan verhoed dat enige van die ander partye, of 

'n groep van die partye, die reëling beheer. 

.14 'n Reëling kan 'n gesamentlike reëling wees selfs al het nie al die partye 

gesamentlike beheer oor die reëling nie. Hierdie Standaard onderskei tussen partye 

wat gesamentlike beheer van 'n gesamentlike reëling het (gesamentlike operateurs of 

gesamentlike ondernemers) en partye wat deelneem aan, maar nie gesamentlike 

beheer het nie van, 'n gesamentlike reëling.  

.15 'n Entiteit sal oordeel aan die dag moet lê wanneer daar evalueer word of al die 

partye, of 'n groep van die partye, gesamentlike beheer oor 'n reëling het. 'n 

Entiteit moet hierdie evaluering doen deur al die feite en omstandighede te 

oorweeg (kyk paragraaf TR5 tot TR11).  
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.16 Indien feite en omstandighede verander, moet 'n entiteit herevalueer of hy nog 

gesamentlike beheer oor die reëling het.  

Tipes gesamentlike reëlings  

.17 'n Entiteit moet die tipe gesamentlike reëling bepaal waarby hy betrokke is. Die 

klassifikasie van 'n gesamentlike reëling as 'n gesamentlike bedrywigheid of 'n 

gesamentlike onderneming hang af van die regte en verpligtinge van die partye 

by die reëling.  

.18 'n Entiteit lê oordeel aan die dag wanneer hy evalueer of 'n gesamentlike reëling 

is 'n gesamentlike bedrywigheid of 'n gesamentlike onderneming is. 'n Entiteit 

moet die tipe gesamentlike reëling bepaal waarby hy betrokke is deur die regte en 

verpligtinge voortspruitend uit die reëling te oorweeg. 'n Entiteit evalueer sy regte 

en verpligtinge deur die struktuur en wetlike vorm van die reëling, die bepalings 

van die bindende reëling en, indien toepaslik, ander feite en omstandighede te 

oorweeg (kyk paragraaf TR12 tot TR33).  

.19 Soms is die partye gebind deur 'n raamwerkooreenkoms wat die algemene bepalings 

daarstel vir een of meer aktiwiteite om onderneem te word. Die raamwerkooreenkoms 

kan uiteensit dat die partye verskillende gesamentlike reëlings tot stand bring om 

spesifieke aktiwiteite te hanteer wat deel van die ooreenkoms uitmaak. Selfs al is 

daardie gesamentlike reëlings verwant aan dieselfde raamwerkooreenkoms, kan dit van 

'n verskillende tipe wees indien die partye se regte en verpligtinge verskillend is 

wanneer hulle die verskillende aktiwiteite binne die raamwerk onderneem. Gevolglik 

kan gesamentlike bedrywighede en gesamentlike ondernemings gelyktydig bestaan 

indien die partye verskillende aktiwiteite onderneem wat deel van dieselfde 

raamwerkooreenkoms uitmaak.  

.20 Indien feite en omstandighede verander, moet 'n entiteit herevalueer of die tipe 

gesamentlike reëling waarby hy betrokke is, verander het.  

Finansiële state van partye by 'n gesamentlike reëling (kyk 
paragraaf TR34 tot TR41) 

Gesamentlike bedrywighede 

.21 'n Gesamentlike operateur moet in verhouding tot sy belang in 'n gesamentlike 

bedrywigheid die volgende erken:  
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(a) sy bates, met inbegrip van sy deel van enige bates wat gesamentlik 

gehou word;   

(b) sy laste, met inbegrip van sy deel van enige laste wat gesamentlik aangegaan 

word;   

(c) sy inkomste uit die verkoop van sy deel van die uitset van die gesamentlike 

bedrywigheid;  

(d) sy deel van die inkomste uit die verkoop van die uitset van die gesamentlike 

bedrywigheid;  

(e) sy uitgawes, met inbegrip van sy deel van enige uitgawes wat gesamentlik 

aangegaan word.  

.22 'n Gesamentlike operateur moet die bates, laste, inkomste en uitgawes wat 

verband hou met sy belang in 'n gesamentlike bedrywigheid ooreenkomstig die 

standaarde van AERP wat op die besondere bates, laste, inkomste en uitgawes 

van toepassing is, in rekening bring.  

.23 Wanneer 'n entiteit 'n belang verkry in 'n gesamentlike bedrywigheid waarin die 

aktiwiteit van die gesamentlike bedrywigheid 'n funksie uitmaak soos in die Standaard 

van AERP oor Oordrag van Funksies tussen Entiteite onder Gemeenskaplike Beheer 

(AERP 105) of die Standaard van AERP oor die Oordrag van Funksies tussen Entiteite 

nie onder Gemeenskaplike Beheer nie (AERP 106), moet hy, na die mate van sy 

aandeel ooreenkomstig paragraaf .21, al die beginsels in AERP 105 of AERP 106 en 

ander standaarde van AERP toepas wat nie strydig is met die leiding in hierdie 

Standaard van AERP nie en die inligting openbaar maak wat in daardie standaarde van 

AERP met betrekking tot die oordrag van funksies vereis word. Dit is van toepassing op 

die verkryging van die aanvanklike belang en bykomende belange in 'n gesamentlike 

bedrywigheid waarin die aktiwiteit van die gesamentlike bedrywigheid 'n funksie is. Die 

in rekening bring van die verkryging van 'n belang in 'n gesamentlike bedrywigheid word 

in paragraaf TR34 tot TR37 gespesifiseer.    

.24 Die rekeningkundige verantwoording vir transaksies soos die verkoop, bydra of 

aankoop van bates tussen 'n entiteit en 'n gesamentlike bedrywigheid waarin dit 'n 

gesamentlike operateur is, word in paragraaf TR38 tot TR41 uiteengesit.  

.25 'n Party wat deelneem aan 'n gesamentlike bedrywigheid maar nie gesamentlike 

beheer daaroor het nie, moet ook sy belang in die reëling ooreenkomstig 

paragraaf .21 tot .24 in rekening bring indien daardie party regte het op die bates, 
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en verpligtinge het vir die laste, wat met die gesamentlike bedrywigheid verband 

hou. Indien 'n party wat deelneem aan 'n gesamentlike bedrywigheid maar nie 

gesamentlike beheer daaroor het nie en nie regte op die bates het wat met die 

gesamentlike bedrywigheid verband hou nie, moet sy belang in die gesamentlike 

bedrywigheid in rekening bring ooreenkomstig die Standaarde van AERP wat op 

die spesifieke bates, laste, inkomste en uitgawes van toepassing is.  

Gesamentlike ondernemings  

.26 'n Gesamentlike ondernemer moet sy belang in 'n gesamentlike onderneming as 

'n belegging erken en moet daardie belegging volgens die ekwiteitsmetode in 

rekening bring ooreenkomstig die Standaard van AERP oor Beleggings in 

Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings (AERP 36), tensy die entiteit 

vrygestel is van die toepassing van die ekwiteitsmetode soos in daardie 

Standaard gespesifiseer word.  

.27 'n Party wat deelneem aan 'n gesamentlike onderneming maar nie gesamentlike 

beheer daaroor het nie, moet sy belang in die reëling ooreenkomstig die 

Standaard van AERP oor Finansiële Instrumente (AERP 104) in rekening bring, 

tensy dit 'n beduidende invloed op die gesamentlike onderneming het, in welke 

geval hy dit ooreenkomstig AERP 36 in rekening moet bring.  

Afsonderlike finansiële state 

.28 In sy afsonderlike finansiële state moet 'n gesamentlike operateur of 

gesamentlike ondernemer sy belang in die volgende in rekening bring:  

(a) 'n gesamentlike bedrywigheid ooreenkomstig paragraaf .21 tot .24; en  

(b) 'n gesamentlike onderneming ooreenkomstig paragraaf .10 van die 

Standaard van AERP oor Afsonderlike Finansiële State (AERP 34).  

.29 In sy afsonderlike finansiële state moet 'n party wat deelneem aan maar nie 

gesamentlike beheer het nie van 'n gesamentlike reëling sy belang in die 

volgende in rekening bring:  

(a) 'n gesamentlike bedrywigheid ooreenkomstig paragraaf .25; en  

(b) 'n gesamentlike onderneming ooreenkomstig AERP 104, tensy die entiteit 

beduidende invloed op die gesamentlike onderneming het, in welke geval hy 

paragraaf .10 van AERP 34 moet toepas.  
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Oorgangsbepalings 

.30 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 

gelees word. 

Datum van inwerkingtrede  

.31 '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. 
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Onttrekking van die Standaard van AERP oor Belange in 
Gesamentlike Ondernemings en die Vertolking van die 
Standaard van AERP oor Gesamentlik Beheerde Entiteite – 
Niemonetêre Bydraes deur Ondernemings 

.32 Hierdie Standaard vervang die vorige Standaard van AERP oor Belange in 
Gesamentlike Ondernemings, wat in November 2005 uitgegee is, en die Vertolking van 
die Standaard van AERP oor Gesamentlik Beheerde Entiteite – Niemonetêre Bydraes 
deur Ondernemings, wat in Februarie 2010 uitgegee is. 
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Toepassingsleiding 

Hierdie aanhangsel is 'n integrerende deel van die Standaard van AERP oor Gesamentlike 
Reëlings (AERP 37). 

TR1. Die voorbeelde in hierdie aanhangsel beeld hipotetiese situasies uit. Hoewel 

sommige aspekte van die voorbeelde in werklike feitelike patrone teenwoordig kan 

wees, sal al die toepaslike feite en omstandighede van 'n bepaalde feitepatroon 

evalueer moet word wanneer AERP 37 toegepas word.  

Gesamentlike reëlings 

Bindende reëlings (paragraaf .06) 

TR2 Ooreenkomstig die omskrywing van 'n bindende reëling in hierdie Standaard, is 

hierdie bespreking van 'n bindende reëling is ook van toepassing op afdwingbare 

reëlings wat deur wetgewing of soortgelyke middele geskep is.  

TR3. Indien gesamentlike reëlings deur 'n afsonderlike medium gestruktureer word (kyk 
paragraaf TR19 tot TR33), sal die bindende reëling, of sommige aspekte van die 
bindende reëling, in sommige gevalle by die akte van oprigting, stigtingsakte of 
verordeninge van die afsonderlike medium geïnkorporeer wees. 

TR4. Die bindende reëling sit die bepalings uiteen waarvolgens die partye aan die 

aktiwiteit deelneem wat die onderwerp van die reëling is. Die bindende reëling 

handel oor die algemeen met sake soos:  

(a) Die doel, aktiwiteit en duur van die gesamentlike reëling.  

(b) Hoe die lede van die direksie, of soortgelyke beheerliggaam, van die 

gesamentlike reëling aangestel word.  

(c) Die besluitnemingsproses: die aangeleenthede wat besluite van die partye 

verg, die stemreg van die partye en die vereiste vlak van ondersteuning 

vir daardie aangeleenthede. Die besluitnemingsproses wat in die bindende 

reëling weerspieël word, bring gesamentlike beheer van die reëling tot stand 

(kyk paragraaf TR5 tot TR11);  

(d) Die kapitaal- of ander bydraes wat van die partye vereis word.  

(e) Hoe die partye bates, laste, inkomste, uitgawes of 'n surplus of tekort met 
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betrekking tot die gesamentlike onderneming deel. 
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Gesamentlike beheer (paragraaf .10 tot .16) 

TR5. By die bepaling of 'n entiteit gesamentlike beheer van 'n reëling het, moet 'n entiteit 

eers evalueer of al die partye, of 'n groep van die partye, die reëling beheer. Die 

Standaard van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State (AERP 35) omskryf 

beheer en moet gebruik word om te bepaal of al die partye, of 'n groep van die 

partye, blootgestel is aan, of regte het op, veranderlike voordele van hul 

betrokkenheid by die reëling en oor die vermoë beskik om daardie voordele te 

beïnvloed deur hul bevoegdheid wat betref  die reëling. Indien al die partye, of 'n 

groep van die partye, gesamentlik beskou in staat is om die aktiwiteite te bestuur 

wat die voordele van die reëling beduidend beïnvloed (d.w.s. die betrokke 

aktiwiteite), beheer die partye die reëling kollektief.  

TR6. Nadat 'n entiteit tot die gevolgtrekking gekom het dat al die partye, of 'n groep van 

die partye, die reëling kollektief beheer, moet die entiteit evalueer of hy 

gesamentlike beheer oor die reëling het. Gesamentlike beheer bestaan wanneer 

besluite oor die betrokke aktiwiteite die eenparige toestemming vereis van die 

partye wat die reëling kollektief beheer. Evaluering of die reëling gesamentlik deur 

al die partye daarby of deur 'n groep van die partye beheer word, of deur een van 

die partye daarby alleen, kan oordeel verg.  

TR7. Soms lei die besluitnemingsproses waaroor die partye in hul bindende reëling 

ooreenkom implisiet tot gesamentlike beheer. Veronderstel byvoorbeeld twee 

partye skep 'n reëling waarin elk 50 persent van die stemreg het en die bindende 

reëling tussen hulle spesifiseer dat minstens 51 persent van die stemreg vereis 

word om besluite oor die betrokke aktiwiteite te neem. In hierdie geval het die 

partye implisiet ooreengekom dat hulle gesamentlike beheer van die reëling het 

omdat besluite oor die betrokke aktiwiteite nie geneem kan word sonder dat beide 

partye daaroor saamstem nie.  

TR8. In ander omstandighede vereis die bindende reëling 'n minimum gedeelte van die 
stemreg om besluite oor die betrokke aktiwiteite te neem. Indien daardie minimum 
vereiste gedeelte van die stemreg bereik kan word deur meer as een kombinasie 
van die partye wat saam daartoe instem, is daardie reëling nie 'n gesamentlike 
reëling nie, tensy die bindende reëling spesifiseer watter partye (of kombinasie van 
partye) vereis word om eenparig in te stem tot besluite rakende die betrokke 
aktiwiteite van die reëling. 
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Toepassingsvoorbeelde 

Voorbeeld 1 

Veronderstel dat drie partye 'n reëling tot stand bring: A het 50 persent van die stemreg in die 
reëling, B het 30 persent en C het 20 persent. Die bindende reëling tussen A, B en C 
spesifiseer dat minstens 75 persent van die stemreg vereis word om besluite oor die betrokke 
aktiwiteite van die reëling te neem. Selfs al kan A enige besluit blokkeer, beheer hy nie die 
reëling nie, want hy het die toestemming van B nodig. Die bepalings van hul bindende reëling 
wat minstens 75 persent van die stemreg vereis om besluite oor die betrokke aktiwiteite te 
neem impliseer dat A en B gesamentlike beheer van die reëling het, omdat besluite oor die 
betrokke aktiwiteite van die reëling nie geneem kan word sonder dat beide A en B daartoe 
instem nie. 

Voorbeeld 2 

Veronderstel daar is drie partye by 'n reëling: A het 50 persent van die stemreg in die reëling 
en B en C het elk 25 persent. Die bindende reëling tussen A, B en C spesifiseer dat minstens 
75 persent van die stemreg vereis word om besluite oor die betrokke aktiwiteite van die 
reëling te neem. Selfs al kan A enige besluit blokkeer, beheer hy nie die reëling nie, want hy 
het in hierdie voorbeeld die toestemming van hetsy B of C nodig. Daar is egter meer as een 
kombinasie van die partye kan ooreenkom om 75 persent van die stemreg te bereik (d.w.s. 
beide A en B of A en C). In so 'n situasie sal die bindende reëling tussen die partye, om 'n 
gesamentlike reëling te wees, moet spesifiseer watter kombinasie van die partye nodig is om 
eenparig tot besluite oor die betrokke aktiwiteite van die reëling in te stem. 

Voorbeeld 3 

Veronderstel 'n reëling waar A en B elk 35 persent van die stemreg in die reëling het, met die 
oorblywende 30 persent wat wyd verspreid is. Besluite oor die betrokke aktiwiteite benodig 
goedkeuring deur 'n meerderheid van die stemgeregtigdheid. A en B het gesamentlike 
beheer oor die reëling slegs indien die bindende reëling spesifiseer dat besluite oor die 
betrokke aktiwiteite van die reëling vereis dat beide A en B instem. 

TR9. Die vereiste vir eenparige toestemming beteken dat enige party met gesamentlike 

beheer van die reëling kan verhoed dat enige van die ander partye, of 'n groep van 

die partye, sonder sy toestemming eensydige besluite (oor die betrokke aktiwiteite) 

neem. Indien die vereiste vir eenparige toestemming slegs verband hou met 

besluite wat aan 'n party beskermende regte verleen en nie met besluite oor die 

betrokke aktiwiteite van 'n reëling nie, is daardie party nie 'n party met 'n 

gesamentlike beheer oor die reëling.  
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TR10.  'n Bindende reëling kan klousules insluit oor die oplossing van geskille, soos 

arbitrasie. Hierdie bepalings kan voorsiening maak vir besluite wat geneem moet 

word in die afwesigheid van eenparige toestemming tussen die partye wat 

gesamentlike beheer het. Die voorkoms van sodanige bepalings verhoed nie dat 

die reëling gesamentlik beheer kan word en, gevolglik, 'n gesamentlike reëling kan 

wees nie.  

 
Evaluering van gesamentlike beheer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR11.  indien 'n reëling buite die omvang van AERP37 is, bring 'n entiteit sy belang in die 

reëling ooreenkomstig toepaslike Standaarde van AERP, soos AERP35, AERP36 

of Finansiële Instrumente (AERP 104), in rekening.  

Tipes gesamentlike reëling (paragraaf .17 tot .20) 

Verleen die bindende reëling 

aan al die partye, of 'n groep 

van die partye, kollektiewe 

beheer oor die reëling? 

Vereis die besluite oor die 

betrokke aktiwiteite die 

eenparige toestemming van 

al die partye, of van 'n groep 

van die partye, wat die reëling 

kollektief beheer? 

Buite die omvang van AERP 37 

Buite die omvang van AERP 

37  

Ja 
 

Yes  

Ne

e 

Nee 

 

Die reëling word gesamentlik beheer: die 

reëling is 'n gesamentlike reëling 

Ja 
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TR12. Gesamentlike reëlings word tot stand gebring vir 'n verskeidenheid doeleindes (bv. 

as 'n wyse vir partye om koste en risiko's te deel, of as 'n wyse om die partye van 

toegang tot nuwe tegnologie of nuwe markte te voorsien), en kan deur die gebruik 

van verskillende strukture en wetlike vorme tot stand gebring word.  

TR13. Sommige reëlings vereis nie dat die aktiwiteit wat die onderwerp van die reëling is 

in 'n afsonderlike medium onderneem word nie. Daar is egter ander reëlings wat 

die totstandbrenging van 'n afsonderlike medium behels. 

TR14. Die klassifikasie van gesamentlike reëlings wat deur hierdie Standaard vereis word, 

hang af van die partye se regte en verpligtinge voortspruitend uit die reëling in die 

normale gang van sake. Hierdie Standaard klassifiseer gesamentlike reëlings as 

hetsy gesamentlike bedrywighede of gesamentlike ondernemings. Indien 'n entiteit 

regte het op die bates, en verpligtinge vir die laste, met betrekking tot die reëling, is 

die reëling 'n gesamentlike bedrywigheid. Indien 'n entiteit regte het op die netto 

bates van die reëling, is die reëling 'n gesamentlike onderneming. Paragraaf TR16 

tot TR33 sit die evaluering uiteen wat 'n entiteit uitvoer om te bepaal of hy 'n belang 

in 'n gesamentlike bedrywigheid of 'n belang in 'n gesamentlike onderneming het. 

Klassifikasie van 'n gesamentlike reëling 

TR15. Soos in paragraaf TR14 genoem word, vereis die klassifikasie van gesamentlike 

reëlings dat die partye hul regte en verpligtinge voortspruitend uit die reëling 

evalueer. Wanneer daardie evaluering gedoen word, moet 'n entiteit die volgende 

oorweeg:  

(a) Die struktuur van die gesamentlike reëling (kyk paragraaf TR16 tot TR21).  

(b) Indien die gesamentlike reëling deur 'n afsonderlike medium gestruktureer 

word:  

(i) die regsvorm van die afsonderlike medium (kyk paragraaf TR22 tot TR24);  

(ii)  die bepalings van die bindende reëling (kyk paragraaf TR25 tot TR28).  

(iii) indien toepaslik, ander feite en omstandighede (kyk paragraaf TR29 tot 

TR33).  
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Struktuur van die gesamentlike reëling  

Gesamentlike reëling nie deur 'n afsonderlike medium gestruktureer nie 

TR16. 'n Gesamentlike reëling wat nie deur 'n afsonderlike medium gestruktureer word 

nie, is 'n gesamentlike bedrywigheid In sulke gevalle bring die bindende reëling die 

partye se regte op die bates, en verpligtinge vir die laste wat met die reëling 

verband hou, asook die partye se regte op die ooreenstemmende inkomste en 

verpligtinge vir die ooreenstemmende uitgawes tot stand. 

TR17. Die bindende reëling beskryf dikwels die aard van die aktiwiteite wat die onderwerp 

van die reëling is en hoe die partye van plan is om hierdie aktiwiteite saam te 

onderneem. Die partye by 'n gesamentlike onderneming kan byvoorbeeld 

ooreenkom om dienste te lewer of 'n produk te vervaardig, met elke party wat 

verantwoordelik is vir spesifieke gebiede en met elk wat hul eie bates gebruik en 

hul eie laste aangaan. Die bindende reëling kan ook spesifiseer hoe die inkomste 

en uitgawes wat gemeenskaplik aan die partye is tussen hulle gedeel sal word. In 

so 'n geval erken elke gesamentlike operateur die finansiële state van die bates en 

laste wat vir die spesifieke taak gebruik word, en erken hul deel van die inkomste 

en uitgawes ooreenkomstig die bindende reëling.  

TR18. In ander gevalle kan die partye by 'n gesamentlike reëling byvoorbeeld ooreenkom 

om 'n bate te deel en dit saam te bedryf. In so 'n geval bepaal die bindende reëling 

die partye se regte op die bate wat gesamentlik bedryf word, en hoe uitset of 

inkomste uit die bate en bedryfskoste tussen die partye gedeel word. Elke 

gesamentlike operateur bring sy deel van die gesamentlike bate en sy 

ooreengekome deel van enige laste in rekening, en erken sy deel van die uitset, 

inkomste en uitgawes ooreenkomstig die bindende reëling.  

Gesamentlike reëling deur 'n afsonderlike medium gestruktureer 

TR19. 'n Gesamentlike reëling waarin die bates en laste wat verband hou met die reëling 

in 'n afsonderlike medium gehou word, kan hetsy 'n gesamentlike onderneming of 

'n gesamentlike bedrywigheid wees.  

TR20. Die vraag of 'n party 'n gesamentlike operateur of 'n gesamentlike ondernemer is, 

hang af van die party se regte op die bates, en verpligtinge vir die laste, met 

betrekking tot die reëling wat in die afsonderlike medium gehou word.  

TR21. Soos in paragraaf TR15 genoem word, moet die partye, indien hulle 'n 
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gesamentlike reëling in 'n afsonderlike medium gestruktureer het, evalueer of die 

wetlike vorm van die afsonderlike medium, die bepalings van die bindende reëling 

en, indien toepaslik, enige ander feite en omstandighede aan hulle die volgende 

verleen:  

(a) regte op die bates, en verpligtinge vir die laste, met betrekking tot die reëling 

(d.w.s. die reëling is 'n gesamentlike bedrywigheid); of  

(b) regte op die netto bates van die reëling (d.w.s. die reëling is 'n gesamentlike 

onderneming).  

 Klassifikasie van 'n gesamentlike reëling: Evaluering van die partye se regte 
en verpligtinge voortspruitend uit die reëling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die regsvorm van die afsonderlike medium 

'n Entiteit moet die volgende oorweeg: 

(i) die regsvorm van die 

afsonderlike medium; 

(ii) die bepalings van die bindende 

reëling; en 

(iii) indien toepaslik, ander feite en 

omstandighede. 

Struktuur van die gesamentlike reëling 

Nie deur 'n afsonderlike 

medium gestruktureer nie 

Deur 'n afsonderlike medium 

gestruktureer 

Gesamentlike bedrywigheid Gesamentlike onderneming 
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TR22. Die regsvorm van die afsonderlike medium is van toepassing wanneer die tipe 
gesamentlike reëling evalueer word. Die regsvorm help met die aanvanklike 
evaluering van die partye se regte op die bates en verpligtinge vir die laste wat in 
die afsonderlike medium gehou word, soos of die partye 'n belang het in die bates 
wat in die afsonderlike medium gehou word en of hulle aanspreeklik is vir alle laste 
wat in die afsonderlike medium gehou word. 

TR23. Die partye kan byvoorbeeld die gesamentlike reëling deur 'n afsonderlike medium 
bedryf, waarvan die regsvorm tot gevolg kan hê dat die afsonderlike medium in eie 
reg beskou word (d.w.s. die bates en laste wat in die afsonderlike medium gehou 
word, is die bates en laste van die afsonderlike medium en nie die bates en laste 
van die partye nie). In so 'n geval dui die evaluering van die regte en verpligtinge 
wat deur die regsvorm van die afsonderlike medium aan die partye verleen word 
daarop dat die reëling 'n gesamentlike onderneming is. Die bepalings waaroor die 
partye in hul bindende reëling ooreengekom het (kyk paragraaf TR25 tot TR28) en, 
indien toepaslik, ander feite en omstandighede (kyk paragraaf TR29 tot TR33) kan 
egter die evaluering van die regte en verpligtinge wat deur die regsvorm van die 
afsonderlike medium aan die partye verleen word, oorheers. 

TR24. Die evaluering van die regte en verpligtinge wat deur die regsvorm van die 
afsonderlike medium aan die partye verleen word, is voldoende om tot die 
gevolgtrekking te kom dat die reëling 'n gesamentlike bedrywigheid is slegs indien 
die partye die gesamentlike reëling in 'n afsonderlike medium bedryf waarvan die 
regsvorm nie skeiding tussen die partye en die afsonderlike medium verleen nie 
(d.w.s. die bates en laste wat in die afsonderlike medium gehou word, is die partye 
se bates en laste). 

Evaluering van die bepalings van die bindende reëling 

TR25. In baie gevalle is die regte en verpligtinge waaroor die partye in hul bindende 
reëlings ooreengekom het in ooreenstemming, of nie strydig nie, met die regte en 
verpligtinge wat deur die regsvorm van die afsonderlike medium waarin die reëling 
gestruktureer is, aan die partye verleen word. 

TR26. In ander gevalle gebruik die partye die bindende reëling om die regte en 
verpligtinge wat verleen word deur die regsvorm van die afsonderlike medium 
waarin die reëling gestruktureer is om te swaai of te modifiseer. 

Toepassingsvoorbeeld   

Voorbeeld 4 

Veronderstel dat twee partye 'n gesamentlike reëling in 'n geïnkorporeerde entiteit 

struktureer. Elke party het 'n eienaarsbelang van 50 persent in die geïnkorporeerde entiteit 

opgeneem. Die inkorporering maak die skeiding van die entiteit van sy eienaars moontlik en 
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gevolglik is die bates en laste wat in die entiteit gehou word die bates en laste van die 

geïnkorporeerde entiteit. In so 'n geval dui die evaluering van die regte en verpligtinge wat 

deur die regsvorm van die afsonderlike medium aan die partye verleen word daarop dat die 

partye regte op die netto bates van die reëling het.  

Die partye modifiseer egter die kenmerke van die korporasie deur hul bindende reëling sodat 
elkeen in 'n bepaalde verhouding 'n belang in die bates van die geïnkorporeerde entiteit het 
en vir die laste van die geïnkorporeerde entiteit aanspreeklik is. Sulke bindende modifikasies 
aan die kenmerke van 'n korporasie kan veroorsaak dat 'n reëling 'n gesamentlike 
bedrywigheid is. 

TR27.  Die volgende tabel vergelyk algemene bepalings in bindende reëlings van partye 
by 'n gesamentlike bedrywigheid en algemene bepalings in bindende reëlings van 
partye by 'n gesamentlike onderneming. Die voorbeelde van die bindende 
bepalings wat in die volgende tabel is nie omvattend nie.   

Evaluering van die bepalings van die bindende reëling 

 Gesamentlike 
bedrywigheid 

Gesamentlike 
onderneming 

Die bepalings van die 
bindende reëling 

Die bindende reëling maak 
voorsiening vir die partye by 
die gesamentlike reëling met 
regte op die bates, en 
verpligtinge vir die laste, wat 
met die reëling verband hou. 

Die bindende reëling maak 
voorsiening vir die partye by 
die gesamentlike reëling met 
regte op die bates van die 
reëling (d.w.s. dit is die 
afsonderlike medium, nie die 
partye nie, wat regte het op 
die bates, en verpligtinge vir 
die laste, wat met die reëling 
verband hou). 

Regte op bates Die bindende reëling bepaal 
dat die partye by die 
gesamentlike reëling alle 
belange (bv. regte, titel van 
eienaarskap) in die bates 
wat met die reëling verband 
hou, deel in 'n 
gespesifiseerde verhouding 
(d.w.s. in verhouding tot die 
partye se eienaarskaps-
belang in die reëling of in 
verhouding tot die aktiwiteit 
wat deur die reëling bedryf 

Die bindende reëling bepaal 
dat die bates wat in die 
reëling ingebring word of 
daarna deur die 
gesamentlike reëling verkry 
word, die reëling se bates is. 
Die partye het geen belang 
nie (d.w.s. geen regte, titel 
of eienaarskap) in die bates 
van die reëling nie. 
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word en wat regstreeks aan 
hulle toegeskryf word).  

 Gesamentlike 
bedrywigheid 

Gesamentlike 
onderneming 

   

Verpligtinge vir laste Die bindende reëling bepaal 
dat die partye by die 
gesamentlike reëling alle 
laste, verpligtinge, koste en 
uitgawes in 'n 
gespesifiseerde verhouding 
deel (bv. in verhouding tot 
die partye se eienaarskaps-
belang in die reëling of in 
verhouding tot die aktiwiteit 
wat deur die reëling bedryf 
word en wat regstreeks aan 
hulle toegeskryf word). 

Die bindende reëling bepaal 
dat die gesamentlike reëling 
aanspreeklik is vir die skuld 
en verpligtinge van die 
reëling. 

Die bindende reëling bepaal 
dat die partye by die 
gesamentlike reëling 
aanspreeklik is teenoor die 
reëling slegs na die mate 
van hul onderskeie 
beleggings in die reëling of 
hul onderskeie verpligtinge 
om enige onbetaalde of 
bykomende kapitaal tot die 
reëling by te dra, of albei. 

 

 Die bindende reëling 
bepaal dat die partye by 
die gesamentlike reëling 
aanspreeklik is vir die eise 
wat deur derde partye 
ingestel word. 

Die bindende reëling 
bepaal dat skuldeisers van 
die gesamentlike reëling 
nie verhaalreg het teenoor 
enige party ten opsigte 
van die skuld of 
verpligtinge van die 
reëling nie. 

Inkomste, uitgawes, 
surplus en tekort 

Die bindende reëling 
bepaal die toedeling van 
inkomste en uitgawes op 
grond van die relatiewe 
prestasie van elke party by 
die gesamentlike reëling. 
Die bindende reëling kan 
byvoorbeeld bepaal dat 
inkomste en uitgawes 
toegedeel word op grond 

Die bindende reëling bepaal 
elke party se deel in die 
surplus of tekort wat met die 
bedrywighede van die 
reëling verband hou. 
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van die kapasiteit wat elke 
party gebruik in 'n 
hospitaal wat gesamentlik 
bedryf word, wat van hulle 
eienaarsbelang in die 
gesamentlike reëling kan 
verskil. In ander gevalle 
kan die partye 
ooreengekom het om die 
surplus van die tekort met 
betrekking tot die reëling 
te deel op grond van 'n 
gespesifiseerde 
verhouding soos die 
partye se eienaarsbelang 
in die reëling. Dit sou nie 
verhoed dat die reëling 'n 
gesamentlike 
bedrywigheid is indien die 
partye reg op die bates, en 
verpligtinge vir die laste, 
met betrekking tot die 
reëling het nie. 

 Gesamentlike 
bedrywigheid 

Gesamentlike 
onderneming 

   

Waarborge Daar word dikwels van die partye by  gesamentlike 
reëlings vereis om waarborge te voorsien aan derde 
partye wat byvoorbeeld 'n diens ontvang van, of 
finansiering voorsien aan, die gesamentlike reëling. Die 
voorsiening van sodanige waarborge, of die 
kontraktuele verbintenis deur die partye om dit te 
verskaf, bepaal nie op sigself dat die gesamentlike 
reëling 'n gesamentlike bedrywigheid is nie. Die 
kenmerk wat bepaal of die gesamentlike reëling 'n 
gesamentlike bedrywigheid of 'n gesamentlike 
onderneming is, is of die partye aanspreeklikhede het 
vir die verpligtinge wat verband hou met die reëling 
(waarvoor die partye moontlik vir sommige 'n waarborg 
verskaf het of nie).   
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TR28.  Indien die bindende reëling spesifiseer dat die partye regte het op die bates, en 

verpligtinge vir die laste, wat met die reëling verband hou, is hulle partye by 'n 

gesamentlike bedrywigheid en hoef hulle nie ander feite en omstandighede 

(paragraaf TR29 tot TR33) vir die doeleindes van klassifikasie van die 

gesamentlike reëling te oorweeg nie.  

Evaluering van ander faktore en omstandighede  

TR29.  Indien die bepalings van die bindende reëling nie spesifiseer dat die partye regte 

het op die bates, en verpligtinge vir die laste, wat met die reëling verband hou nie, 

moet die partye ander feite en omstandighede oorweeg om te evalueer of die 

reëling 'n gesamentlike bedrywigheid of 'n gesamentlike reëling is. 

TR30. 'n Gesamentlike reëling kan gestruktureer word in 'n afsonderlike medium 

waarvan die regsvorm skeiding tussen die partye en die afsonderlike 

medium verleen. Die bindende bepalings waaroor die partye onderling 

ooreengekom het, kan moontlik nie die partye se regte op die bates en verpligtinge 

vir die laste spesifiseer  nie, maar oorweging van ander feite en omstandighede 

kan daartoe lei dat so 'n reëling as 'n gesamentlike bedrywigheid geklassifiseer 

word. Dit sou die geval wees indien ander feite en omstandighede aan die partye 

regte op die bates, en verpligtinge vir die laste, met betrekking tot die reëling 

verleen.  

TR31.  Indien die aktiwiteite van 'n reëling primêr ontwerp is vir die voorsiening van 

uitsette aan die partye, dui dit daarop dat die partye regte het op wesenlik al 

die dienspotensiaal of ekonomiese voordele van die bates van die reëling. 

Die partye by sodanige reëlings verseker dikwels hul toegang tot die uitsette wat 

deur die reëling verskaf word deur te verhoed dat die reëling uitsette aan derde 

partye verkoop.  

TR32.  Die effek van 'n reëling met so 'n ontwerp en doel is dat die laste wat deur die 

reëling opgeloop word in wese vereffen word deur die kontantvloei wat van die 

partye deur hul aankope van die uitsette ontvang word. Indien die partye wesenlik 

die enigste bron van kontantvloei is wat tot die kontinuïteit van die bedrywighede 

van die reëling bydra, dui dit daarop dat die partye 'n verpligting het vir die laste wat 

met die reëling verband hou.  

Toepassingsvoorbeeld   
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Voorbeeld 5  

Veronderstel dat twee partye 'n gesamentlike reëling in 'n geïnkorporeerde entiteit struktureer 

(Entiteit C) waarin elke party 'n eienaarsbelang van 50 persent het. Die doel van die reëling is 

om 'n entstof te ontwikkel. Die reëling verseker dat die partye die fasiliteit bedryf om die 

entstof volgens die kwantiteit- en kwaliteitspesifikasies van die partye te ontwikkel.  

Die regsvorm van Entiteit C ('n geïnkorporeerde entiteit) waardeur die aktiwiteite bedryf word, 
dui aanvanklik daarop dat die bates en laste wat in Entiteit C gehou word, die bates en laste 
van Entiteit C is. Die bindende reëling tussen die partye spesifiseer nie dat die partye regte 
op die bates of verpligtinge vir die laste van Entiteit C het nie. Gevolglik dui die regsvorm van 
Entiteit C en die bepalings van die bindende reëling daarop dat die reëling 'n gesamentlike 
onderneming is. 

Die partye oorweeg egter ook die volgende aspekte van die reëling:  

• Die partye het ingestem om al die uitsette wat deur entiteit C gelewer word in 'n 

verhouding van 50:50 aan te koop. Entiteit C kan nie enige van die uitsette aan derde 

partye verkoop nie, tensy dit deur die twee partye by die reëling goedgekeur word.  

Omdat die doel van die reëling is om die partye van die uitsette te voorsien wat hulle 

vereis, word daar verwag dat sodanige verkope aan derde partye buitengewoon en nie 

wesenlik nie sal wees.  

• Die prys van die uitsette wat aan die partye verkoop word, word deur beide partye 

bepaal op 'n vlak wat daarop gemik is om die produksiekoste en administratiewe 

uitgawes wat deur Entiteit C aangegaan word te dek. Op grond van hierdie 

bedryfsmodel, is die reëling daarop gemik om op 'n gelykbreekvlak te funksioneer.  

Uit die feitepatroon hierbo is die volgende feite en omstandighede van toepassing:   

• Die verpligting van die partye om al die uitsette wat deur Entiteit C geproduseer word 

aan te koop, weerspieël die eksklusiewe afhanklikheid van die partye van Entiteit C vir 

die generering van kontantvloei, en dus het die partye 'n verpligting die vereffening van 

die verpligtinge van Entiteit C te befonds.  

• Die feit dat die partye regte het op al die uitsette wat deur Entiteit C geproduseer word, 

beteken dat die partye al die dienspotensiaal of ekonomiese voordele van die bates van 

Entiteit C verbruik en daarom regte daarop het.  

Hierdie feite en omstandighede dui daarop dat die reëling 'n gesamentlike bedrywigheid is. 

Die gevolgtrekking oor die klassifikasie van die gesamentlike reëling in hierdie 

omstandighede sou nie verander indien, in plaas daarvan dat die partye hul deel van die 

uitset self in 'n daaropvolgende proses gebruik, die partye hul deel van die uitset aan derde 
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partye sou verkoop nie.   

Indien die partye die bepalings van die bindende reëling só sou verander dat die reëling in 
staat is om uitsette aan derde partye te verkoop, sou dit tot gevolg hê dat Entiteit C vraag-, 
voorraad- en kredietrisiko's op hom neem. In daardie scenario sou só 'n verandering in die 
feite en omstandighede herevaluering van die klassifikasie van die gesamentlike reëling 
vereis. Sodanige feite en omstandighede sou daarop dui dat die reëling 'n gesamentlike 
onderneming is. 
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TR33.  Die volgende vloeikaart weerspieël die evaluering wat 'n entiteit uitvoer om 'n 

reëling te klassifiseer wanneer die gesamentlike reëling deur 'n afsonderlike 

medium gestruktureer is:  

Klassifikasie van 'n gesamentlike reëling wat deur 'n afsonderlike medium 

gestruktureer is 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepalings van die 

bindende reëling 

Regsvorm van die 

afsonderlike medium 

Verleen die regsvorm van die afsonderlike 

medium aan die partye regte op die bates, 

en verpligtinge vir die laste, met betrekking 

tot die reëling? 

Spesifiseer die bepalings van die bindende 

reëling dat die partye regte het op die bates, 

en verpligtinge vir die laste, met betrekking tot 

die reëling? 

 

Ander feite en 

omstandighede   

Het die partye die reëling só ontwerp dat:: 

(a) die aktiwiteite daarvan primêr daarop 

gemik is om die partye van uitsette te 

voorsien (d.w.s. die partye het regte op 

wesenlik al die dienspotensiaal of 

ekonomiese voordele van die bates wat 

in die afsonderlike medium gehou word; 

en   

(b) (e) dit op 'n deurlopende grondslag van 

die partye afhanklik is vir die vereffening 

van die laste wat verband hou met die 

aktiwiteit deur die reëling gevoer word? 

Gesamentlike onderneming  

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Gesamentl

ike 

bedrywigh

eid  
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Finansiële state van partye by 'n gesamentlike reëling (kyk paragraaf .21 
tot .27) 

Rekeningkundige verantwoording vir belange in gesamentlike bedrywighede 

TR34. Wanneer 'n entiteit 'n belang verkry in 'n gesamentlike bedrywigheid waarin die 

aktiwiteit van die gesamentlike bedrywigheid 'n funksie uitmaak soos in AERP 105 

of AERP 106, moet hy, na die mate van sy aandeel ooreenkomstig paragraaf .21, 

al die beginsels in AERP 105 of AERP 106 en ander Standaarde van AERP toepas 

wat nie strydig is met die leiding in hierdie Standaard van AERP nie en die inligting 

openbaar maak wat deur daardie Standaarde van AERP met betrekking tot die 

oordrag van funksies vereis word. Die beginsels van die rekeningkunde van 

oordrag van funksies wat nie strydig is nie met die leiding in hierdie Standaard van 

AERP sluit die volgende in, maar is nie daartoe beperk nie: 

(a) meting van identifiseerbare bates en laste teen billike waarde waarvoor 

vrystellings in AERP 106 en ander Standaarde van AERP verleen word; 

(b) erkenning van verkrygingsverwante koste as uitgawes in die tydperke waarin 

die koste aangegaan en die dienste ontvang word, met die uitsondering dat die 

koste om skuld- of ekwiteitsekuriteite uit te gee (indien toepaslik) 

ooreenkomstig AERP 104 erken word; en 

(c) erkenning van die surplus van die teenprestasie wat oorgeplaas is bo die netto 

bedrag van die verkrygingsdatumbedrae van die identifiseerbare bates wat 

verkry en die laste wat aanvaar is, indien daar is, soos deur AERP 105 of 

AERP 106 vereis word.  

TR35. Paragraaf .23 en TR34 is ook van toepassing op die vorming van 'n gesamentlike 

bedrywigheid indien, en slegs indien, 'n bestaande funksie, soos omskryf in 

AERP 105 of AERP 106, in die vorming van die gesamentlike bedrywigheid 

daartoe bygedra word deur een van die partye wat aan die gesamentlike 

bedrywigheid deelneem. Hierdie paragrawe is egter nie op die vorming van 'n 

gesamentlike bedrywigheid van toepassing nie indien al die partye wat aan die 

gesamentlike bedrywigheid deelneem slegs bates of groepe bates wat nie funksies 

uitmaak nie by die vorming daarvan tot die gesamentlike bedrywigheid bydra.   

TR36. 'n Gesamentlike operateur kan sy belang verhoog in 'n gesamentlike 

bedrywigheid, waarin die aktiwiteit van die gesamentlike bedrywigheid 'n funksie 
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uitmaak soos in AERP 105 of AERP 106 omskryf, deur 'n bykomende belang in 

die gesamentlike bedrywigheid te verkry. In sodanige gevalle word belange in die 

gesamentlike bedrywigheid wat voorheen gehou is, nie weer gemeet nie indien 

die gesamentlike operateur gesamentlike beheer behou.   

TR37. Paragraaf .23 en TR34 tot TR36 is nie van toepassing op die verkryging van 'n 

belang in 'n gesamentlike bedrywigheid nie indien die partye wat die gesamentlike 

beheer deel, met inbegrip van die entiteit wat die belang in die gesamentlike 

bedrywigheid verkry, voor sowel as ná die verkryging onder gemeenskaplike 

beheer van dieselfde uiteindelike beherende party of partye is, en daardie beheer 

nie van verbygaande aard is nie.  

Rekeningkundige verantwoording vir verkope of bydraes van bates tot 'n gesamentlike 
bedrywigheid 

TR38.  Indien 'n entiteit 'n transaksie met 'n gesamentlike bedrywigheid aangaan waarin 

hy 'n gesamentlike operateur is, soos 'n verkoop of bydrae van bates, gaan hy die 

transaksie aan met die ander partye by die gesamentlike bedrywigheid en moet 

die gesamentlike operateur, as sodanig, winste en verliese wat die gevolg is van so 

'n transaksie slegs erken tot die omvang van die ander partye se belange in die 

gesamentlike bedrywigheid.  

TL39. Indien sulke transaksies bewys lewer van 'n afname in die netto realiseerbare 

waarde van die bates wat verkoop of tot die gesamentlike bedrywigheid bygedra 

sal word, of van 'n waardedalingsverlies van daardie bates, moet daardie verliese 

ten volle deur die gesamentlike operateur erken word.  

Rekeningkundige verantwoording vir aankope van bates van 'n gesamentlike 
bedrywigheid 

TR40. Indien 'n entiteit 'n transaksie aangaan met 'n gesamentlike bedrywigheid waarin 

hy 'n gesamentlike operateur is, soos 'n aankoop van bates, moet hy nie sy deel 

van die winste en verliese erken nie totdat hy daardie bates aan 'n derde party 

herverkoop nie.  

TR41. Indien sulke 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 gesamentlike operateur sy deel van daardie verliese erken. 
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Wysigings aan ander Standaarde van AERP   

Die doel van hierdie bylae is om die gevolglike wysigings aan ander Standaarde van AERP 

te identifiseer wat die gevolg is van die uitreiking van AERP 37.  

Gewysigde teks word getoon met nuwe teks wat onderstreep en geskrapte teks wat 

deurgehaal is. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Aanbieding van Finansiële 

State 

A1.  Paragraaf .129 en .134 is gewysig en paragraaf .147A is bygevoeg, soos volg: 

.129  In die besluit daaroor of 'n spesifieke rekeningkundige beleid openbaar gemaak 

moet word, oorweeg bestuur of openbaarmaking gebruikers sal help om te 

verstaan hoe transaksies, ander gebeure en toestande in die gerapporteerde 

finansiële prestasie en finansiële weerspieël word. Openbaarmaking van 

besondere rekeningkundige beleide is veral nuttig vir gebruikers indien daardie 

beleide gekies word uit alternatiewe wat in die Standaarde van AERP toegelaat 

word. 'n Voorbeeld is openbaarmaking daarvan of 'n entiteit die 

billikewaardemodel of kosprysmodel op sy beleggingseiendom toepas (kyk die 

Standaard van AERP oor Beleggingseiendom) 'n ondernemer sy belang in 'n 

gesamentlik beheerde entiteit met gebruik van proporsionele konsolidasie of 

die ekwiteitsmetode erken (kyk die Standaard van AERP oor Belange in 

Gesamentlike Ondernemings). Sommige Standaarde van AERP vereis 

spesifiek openbaarmaking van spesifieke rekeningkundige beleide, met 

inbegrip van keuses wat deur bestuur gemaak word tussen beleide wat hulle 

toelaat. Die Standaard van AERP oor Eiendom, Aanleg en Toerusting vereis 

byvoorbeeld openbaarmaking van die metingsgrondslae vir klasse van 

eiendom, aanleg en toerusting. 

.134  Sommige van die openbaarmakings wat ooreenkomstig paragraaf .132 

gemaak word, word deur ander Standaarde van AERP vereis. Die Standaard 

van AERP oor Openbaarmaking van Belange in Ander Entiteite vereis dat 'n 

entiteit die oordeel openbaar maak wat hy toegepas het in die bepaling 

daarvan of hy 'n ander entiteit beheer die Standaard van AERP oor  

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State vereis byvoorbeeld van 'n 

entiteit om die redes openbaar te maak hoekom die entiteit se eienaarsbelang 

nie beheer uitmaak nie, ten opsigte van 'n beleggingnemer wat nie 'n beheerde 

entiteit is nie, selfs al word meer as die helfte van sy stemreg of potensiële 

stemreg regstreeks of onregstreeks deur beheerde entiteite besit. Die 
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Standpunt van AERP oor Beleggingseiendom vereis openbaarmaking van die 

kriteria wat die entiteit ontwikkel het om beleggingseiendom van 

eienaargeokkupeerde eiendom en van eiendom gehou vir verkoop in die 

normale gang van sake te onderskei, indien klassifikasie van die eiendom 

moeilik is. 

.147A Paragraaf .129 en .134 is gewysig deur die Standaard van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit 

moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke 

wat op of ná Maart 2017 begin. Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om 

hierdie wysigings vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak 

word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Kontantvloeistate  

A2.  Paragraaf .38, .39 en .51 is gewysig en paragraaf .52A is bygevoeg, soos volg: 

.38 Wanneer ’n belegging in ’n geassosieerde, 'n gesamentlike onderneming of ’n 

beheerde entiteit deur middel van die ekwiteits- of kosprysmetode in rekening 

gebring word, beperk ’n belegger sy verslagdoening in die kontantvloeistaat tot 

die kontantvloei tussen homself en die beleggingnemer, byvoorbeeld tot 

dividende of soortgelyke uitkerings en voorskotte. 

.39 ’n Entiteit wat met gebruik van proporsionele konsolidasie oor sy belang in ’n 

gesamentlik beheerde entiteit verslag doen, sluit sy proporsionele gedeelte van 

die gesamentlik beheerde entiteit se kontantvloei in sy gekonsolideerde 

kontantvloeistaat in. ’n Entiteit wat met gebruik van die ekwiteitsmetode oor sy 

sodanige belang in 'n geassosieerde of 'n gesamentlike onderneming verslag 

doen, sluit die kontantvloei ten opsigte van sy beleggings in die geassosieerde 

of gesamentlike onderneming gesamentlik beheerde entiteit in sy 

kontantvloeistaat in, asook uitkerings en ander betalings of ontvangste tussen 

hom en die geassosieerde of gesamentlike onderneminggesamentlik beheerde 

entiteit. 

.51 Bykomende inligting kan gebruikers help om die finansiële stand en likiditeit 

van ’n entiteit te verstaan. Openbaarmaking van hierdie inligting, tesame met ’n 

kommentaar deur die bestuur, word aangemoedig en kan die volgende insluit: 

(a) die bedrag ongetrekte leningsfasiliteite wat beskikbaar mag wees vir 

toekomstige bedryfsaktiwiteite en om kapitaalverpligtinge na te kom, met 

aanduiding van enige beperkings op die gebruik van hierdie fasiliteite; 



 
AERP 37 

 

 
Uitgegee Maart 2017. 35                                            Gesamentlike Reëlings 

 

       
  

(b) die totale bedrae van die kontantvloei van elk van die bedryfs-, beleggings- 

en finansieringsaktiwiteite wat op belange in gesamentlike ondernemings 

betrekking het waaroor met behulp van proporsionele konsolidasie verslag 

gedoen word;  

(c)  die bedrag en aard van beperkte kontantsaldo’s; en... 
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Oorgangsbepalings 

Wysigings aan Standaarde van AERP 

.52A Paragraaf .38 en .39 is gewysig en paragraaf .51(b) geskrap deur die Standaard 

van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n 

Entiteit moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke 

wat in of ná Maart 2017 begin wanneer hy die Standaard van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State en die Standaard van AERP oor Gesamentlike 

Reëlings toepas. Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om hierdie wysigings 

vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Die Uitwerking van 

Veranderinge in Wisselkoerse  

A3.  Paragraaf .03, .07, .10, .18, .34, .46, .47, .51, .53, en .54 is gewysig en paragraaf 

.53A tot .53D en .64A is bygevoeg, soos volg: 

.03 'n Entiteit wat finansiële state ooreenkomstig die toevallingsgrondslag 

van rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard toepas: 

(a) by die in rekening bring van transaksies en balansstate in buitelandse 

valuta, behalwe daardie afgeleide transaksies en balansstate wat 

binne die omvang van die Standaard van AERP oor Finansiële 

Instrumente val;  

(b) by die omrekening van die finansiële prestasie en finansiële stand 

van buitelandse bedrywighede wat in die finansiële state van die 

entiteit ingesluit is deur konsolidasie, proporsionele konsolidasie of 

die ekwiteitsmetode; en 

(c) by die omrekening van 'n entiteit se finansiële prestasie en finansiële 

stand in 'n aanbiedingsgeldeenheid. 

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

Standaard gebruik: 

…. 

Buitelandse bedrywigheid is 'n entiteit wat 'n beheerde entiteit, 

geassosieerde, gesamentlike onderneming reëling of tak van 'n 

verslagdoenende entiteit is en waarvan die aktiwiteite in 'n ander land of 
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geldeenheid as dié van die verslagdoenende entiteit gebaseer is of 

uitgevoer word. 

.10 Die volgende bykomende faktore word by die vasstelling van die funksionele 

geldeenheid van 'n buitelandse bedrywigheid oorweeg, asook of sy funksionele 

geldeenheid dieselfde is as dié van die verslagdoenende entiteit (die 

verslagdoenende entiteit is, in hierdie konteks, die entiteit wat die buitelandse 

bedrywigheid as sy beheerde entiteit, tak, geassosieerde of gesamentlike 

onderneming reëling het): 

.18 Heelwat verslagdoenende entiteite behels 'n aantal individuele entiteite ('n 

ekonomiese entiteit bestaan byvoorbeeld uit 'n beherende entiteit en een of 

meer beheerde entiteite).  Verskillende soorte entiteite, hetsy lede van 'n 

ekonomiese entiteit of andersins, kan beleggings in geassosieerdes of 

gesamentlike ondernemings reëlings hê. ...   

.34 Indien 'n monetêre item deel uitmaak van 'n verslagdoenende entiteit se netto 

belegging in 'n buitelandse bedrywigheid en in die funksionele geldeenheid van 

die verslagdoenende entiteit gedenomineer word, ontstaan daar ooreenkomstig 

paragraaf .28 'n wisselkoersverskil in die buitelandse bedrywigheid se 

individuele finansiële state. Indien sodanige item in die funksionele geldeenheid 

van die buitelandse bedrywigheid gedenomineer word, ontstaan daar 

ooreenkomstig paragraaf .28 'n wisselkoersverskil in die verslagdoenende 

entiteit se afsonderlike finansiële state.  Indien so 'n item in 'n ander 

geldeenheid as die funksionele geldeenheid van óf die verslagdoenende 

entiteit óf die buitelandse bedrywigheid gedenomineer word, ontstaan daar 

ooreenkomstig paragraaf .28 'n wisselkoersverskil in die verslagdoenende 

entiteit se afsonderlike finansiële state en in die buitelandse bedrywigheid se 

individuele finansiële state.  Sodanige wisselkoersverskille word herklassifiseer 

na die afsonderlike komponent van netto bates in die finansiële state wat die 

buitelandse bedrywigheid en die verslagdoenende entiteit insluit (d.w.s. 

finansiële state waarin die buitelandse bedrywigheid gekonsolideer, 

proporsioneel gekonsolideer of in rekening gebring word met gebruik van die 

ekwiteitsmetode).   

.46 Paragraaf .47 tot .52, bykomend tot paragraaf .39 tot .45, is van toepassing 

wanneer die finansiële prestasie en finansiële stand van 'n buitelandse 

bedrywigheid omreken word in 'n aanbiedingsgeldeenheid sodat die 

buitelandse bedrywigheid in die finansiële state van die verslagdoenende 

entiteit ingesluit kan word deur konsolidasie, proporsionele konsolidasie of die 

ekwiteitsmetode. 
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.47 Die inkorporering van die finansiële prestasie en finansiële stand van 'n 

buitelandse bedrywigheid met dié van die verslagdoenende entiteit volg 

normale konsolidasieprosedures, soos die uitskakeling van saldo's en 

transaksies binne 'n ekonomiese entiteit (kyk die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State en Belange in Gesamentlike 

Ondernemings). 

.51 'n Belang in 'n gesamentlik beheerde entiteit moet in 'n ondernemer se 

afsonderlike finansiële state in rekening gebring word, ooreenkomstig 

paragraaf .59 tot .61 van die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde en 

Afsonderlike Finansiële State. Dieselfde benadering word by die toepassing 

van die ekwiteitsmetode op geassosieerdes en gesamentlike ondernemings 

gevolg, en by die toepassing van proporsionele konsolidasie op gesamentlike 

ondernemings ooreenkomstig die Standaarde van AERP oor Beleggings in 

Geassosieerdes en Belange in Gesamentlike Ondernemings. 

Vervreemding of gedeeltelike verkoop van 'n buitelandse 

bedrywigheid 

.53 By die vervreemding van 'n buitelandse bedrywigheid moet die 

kumulatiewe bedrag van die wisselkoersverskille met betrekking tot 

daardie buitelandse bedrywigheid en wat opgeloop het in 'n wat uitgestel 

is in die afsonderlike komponent van netto bates wat op daardie 

buitelandse bedrywigheid betrekking het, in surplus of tekort erken word 

wanneer die wins of verlies by vervreemding erken word (kyk die 

Standaard van AERP oor Opstel van Finansiële State. 

.53A Benewens die vervreemding van 'n entiteit se hele belang in 'n buitelandse 

bedrywigheid, word die volgende gedeeltelike vervreemdings as vervreemdings 

in rekening gebring: 

(a) indien die gedeeltelike vervreemding die verlies van die beheer van 'n 

beheerde entiteite behels wat 'n buitelandse onderneming insluit, ongeag 

of die entiteit ná die gedeeltelike vervreemding 'n niebeherende belang in 

sy voormalig beheerde entiteit behou; en  

(b) indien die behoue belang ná die gedeeltelike vervreemding van die belang 

in 'n gesamentlike reëling of 'n gedeeltelike vervreemding van 'n belang in 

'n geassosieerde wat 'n buitelandse bedrywigheid insluit, 'n finansiële bate 

is wat 'n buitelandse bedrywigheid insluit.   
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.53B By die vervreemding van 'n beheerde entiteit wat 'n buitelandse bedrywigheid 

insluit, moet die kumulatiewe bedrag van die wisselkoersverskille met 

betrekking tot daardie buitelandse bedrywigheid wat aan die niebeherende 

belang toegeskryf  is, regstreeks na opgehoopte surplus of tekort oorgeplaas 

word. 

.53C By die gedeeltelike vervreemding van 'n beheerde entiteit wat 'n 

buitelandse bedrywigheid insluit, moet die entiteit die proporsionele deel 

van die kumulatiewe bedrag van die wisselkoersverskille wat in 'n 

afsonderlike kategorie netto bates opgeloop is, na die niebeherende 

belange in daardie buitelandse bedrywigheid oorplaas. In enige ander 

gedeeltelike vervreemding van 'n buitelandse bedrywigheid moet die 

entiteit slegs die proporsionele deel van die kumulatiewe bedrag van 

wisselkoersverskille wat in netto bates opgeloop is na opgehoopte 

surplus of tekort oorplaas.  

.53D 'n Gedeeltelike vervreemding van 'n entiteit se belang in 'n buitelandse 

bedrywigheid is enige vermindering in 'n entiteit se eienaarsbelang in 'n 

buitelandse onderneming, behalwe daardie verminderings in paragraaf .53a 

wat as vervreemdings in rekening gebring word.  

  .54 'n Entiteit kan sy belang in 'n buitelandse bedrywigheid vervreem of gedeeltelik 

vervreem deur die verkoop, likwidasie, terugbetaling van kapitaal wat bygedra 

is of afstanddoening van die geheel of 'n gedeelte van daardie entiteit.  Die 

betaling van 'n dividend of soortgelyke uitkering is slegs deel van 'n 

vervreemding as dit 'n terugbetaling van die belegging uitmaak, byvoorbeeld 

wanneer die dividend of soortgelyke uitkering uit voorverkrygingsurplus 

uitbetaal word. In die geval van 'n gedeeltelike vervreemding word slegs die 

proporsionele gedeelte van die verwante geakkumuleerde wisselkoersverskil in 

die wins of verlies ingesluit.  'n Afwaardasie van die drabedrag van 'n 

buitelandse bedrywigheid maak nie 'n gedeeltelike vervreemding uit nie, hetsy 

as gevolg van sy eie verliese of omdat 'n waardedaling wat deur die entiteit 

erken word nie 'n gedeeltelike vervreemding uitmaak nie.   Gevolglik word geen 

deel van die uitgestelde valutawins of -verlies ten tyde van 'n afwaardasie in 

surplus of tekort erken nie. 

.64A Paragraaf .03, .07, .10, .18, .34, .46, .47, .51, .53, en .54 is gewysig, en 

paragraaf .53A tot .53D en .66A is bygevoeg deur die Standaard van AERP 

oor Gesamentlike Reëlings wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet 

hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat in 

of ná Maart 2017 begin wanneer hy die Standaard van AERP oor 



 
AERP 37 

 

 
Uitgegee Maart 2017. 40                                            Gesamentlike Reëlings 

 

       
  

Gesamentlike Reëlings toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om 

hierdie wysigings vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak 

word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Inkomste uit 

Uitruiltransaksies  

A4.  Paragraaf .11 is gewysig en paragraaf .42A bygevoeg, soos volg: 

.11 Hierdie Standaard nie oor inkomste nie wat ontstaan uit: 

(a) huurooreenkomste (kyk die Standaard van AERP oor Hure); 

(b) dividende of vergelykbare uitkerings wat voortspruit uit beleggings wat 

rekeningkundig verantwoord word ooreenkomstig die ekwiteitsmetode (kyk 

die Standaard van AERP oor Beleggings in Geassosieerdes en 

Gesamentlike Ondernemings); 

  ….. 

.42A Paragraaf .11 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Gesamentlike 

Reëlings wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging 

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 

begin wanneer hy die Standaard van AERP oor Gesamentlike Reëlings 

toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om hierdie wysiging vroeër 

toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak word. 
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Wysigings aan die Standaard van AERP oor Voorsienings, 

Voorwaardelike Laste en Voorwaardelike Bates   

A5. Paragraaf .36 is gewysig en paragraaf .113A bygevoeg, soos volg: 

.36 Waar ŉ entiteit gesamentlik en afsonderlik vir ŉ verpligting aanspreeklik is, 

word die gedeelte van die verpligting wat na verwagting deur ander partye 

nagekom moet word, as ŉ voorwaardelike aanspreeklikheid behandel.  In die 

geval van byvoorbeeld skuld van ŉ gesamentlike reëling onderneming word 

daardie deel van die verpligting wat deur ander deelnemers aan die 

gesamentlike reëling onderneming nagekom moet word, as ŉ voorwaardelike 

aanspreeklikheid behandel. Die entiteit erken ŉ voorsiening vir die deel van die 

verpligting waarvoor ŉ uitvloei van hulpbronne wat ekonomiese voordele of 

dienspotensiaal omvat, waarskynlik is, behalwe in die buitengewone 

omstandighede waar geen betroubare raming moontlik is nie. 

.113A Paragraaf .36 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Gesamentlike 

Reëlings wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging 

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 

begin wanneer hy die Standaard van AERP oor Gesamentlike Reëlings 

toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om hierdie wysiging vroeër 

toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Openbaarmakings oor 

Verwante Partye   

A6. Paragraaf .21 is gewysig en paragraaf .38A is bygevoeg, soos volg: 

.21 Beduidende invloed kan op verskillende maniere uitgeoefen word, gewoonlik 

deur verteenwoordiging in die beheerliggaam, maar ook deur byvoorbeeld 

deelname aan die beleidmakingsproses, wesenlike transaksies tussen entiteite 

binne ŉ ekonomiese entiteit, uitruiling van bestuurspersoneel of afhanklikheid 

van tegniese inligting. Beduidende invloed kan verkry word deur ŉ 

eienaarsbelang, wetgewing of ooreenkoms of andersins. Met betrekking tot ŉ 

eienaarsbelang word beduidende invloed veronderstel ooreenkomstig die 

omskrywing wat in die Standaard van AERP oor Beleggings in Geassosieerdes 

en Gesamentlike Ondernemings vervat is. 
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Oorgangsbepalings 

Wysigings aan Standaarde van AERP 

.38A Paragraaf .21 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Gesamentlike 

Reëlings wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging 

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 

begin wanneer hy die Standaard van AERP oor Gesamentlike Reëlings 

toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om hierdie wysiging vroeër 

toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Waardedaling van 

Niekontantgenererende Bates   

A7.  Paragraaf .07 is gewysig en paragraaf .83A is bygevoeg, soos volg: 

.07 Beleggings in: 

(a) beheerde entiteite, soos in die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde 

en Afsonderlike Finansiële State omskryf; 

(b) geassosieerdes, soos omskryf in die Standaard van AERP oor Beleggings 

in Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings; en  

(c) gesamentlike reëlings ondernemings, soos omskryf in die Standaard van 

AERP oor Gesamentlike ReëlingsBelange in Gesamentlike Ondernemings. 

.83A Paragraaf .07 is gewysig deur die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State en Gesamentlike Reëlings wat in Maart 

2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging terugwerkend toepas 

vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 begin wanneer hy die 

Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State en 

Gesamentlike Reëlings toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om 

hierdie wysiging vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak 

word. 

Die Standaard van AERP oor Waardedaling van Kontantgenererende 

Bates   

A8. Paragraaf .07 is gewysig en paragraaf .128A is bygevoeg, soos volg: 

.07 Beleggings in: 
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(a) beheerde entiteite, soos in die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde 
en Afsonderlike Finansiële State omskryf; 

(b) geassosieerdes, soos omskryf in die Standaard van AERP oor Beleggings 
in Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings; en  

(c) gesamentlike reëlingsondernemings, soos omskryf in die Standaard van 
AERP oor Gesamentlike ReëlingsBelange in Gesamentlike Ondernemings; 

…… 

.128A Paragraaf .07 is gewysig deur die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State en Gesamentlike Reëlings wat in Maart 

2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging terugwerkend toepas 

vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 begin wanneer hy die 

Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State en 

Gesamentlike Reëlings toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om 

hierdie wysiging vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak 

word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Ontasbare Bates   

A9.  Paragraaf .04 is gewysig en paragraaf .130A is bygevoeg, soos volg: 

.04 Indien 'n ander Standaard van AERP die in rekening bring van ŉ bepaalde 

soort ontasbare bate voorskryf, moet ŉ entiteit daardie Standaard van AERP in 

plaas van hierdie Standaard toepas.  Hierdie Standaard is byvoorbeeld nie van 

toepassing nie op: 

(a) ontasbare bates wat ŉ entiteit in die gewone gang van bedrywighede vir 

verkoop hou (kyk die Standaard van AERP oor Voorraad en die Standaard 

van AERP oor Konstruksiekontrakte); 

(b) hure wat binne die omvang van die Standaard van AERP oor Hure is; 

(c) bates wat uit werknemersvoordele voortspruit (kyk die Standaard van 

AERP oor Werknemersvoordele); 

(d) finansiële bates soos omskryf in die Standaard van AERP oor Finansiële 

Instrumente. Die erkenning en meting van sommige finansiële bates word 

gedek deur die Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde en 

Afsonderlike Finansiële State, en Beleggings in Geassosieerdes en 

Gesamentlike Ondernemings en Belange in Gesamentlike Ondernemings; 

en 

 (e)  erfenisbates soos omskryf in die Standaard van AERP oor Erfenisbates. 
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.130A Paragraaf .04 is gewysig deur die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State en Gesamentlike Reëlings wat in Maart 

2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging terugwerkend toepas 

vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 begin wanneer hy die 

Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State en 

Gesamentlike Reëlings toepas.  Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om 

hierdie wysiging vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak 

word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Finansiële Instrumente   

A10. Paragraaf .03, .07 en .66 is gewysig en paragraaf .137A is bygevoeg, soos volg: 

.03 Hierdie Standaard is nie op die volgende instrumente van toepassing nie, 

behalwe indien anders aangedui:   

(a) Belange in beheerde entiteite, geassosieerdes of gesamentlike 

ondernemings wat deur 'n entiteit gehou word en ooreenkomstig die 

Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike 

Finansiële State, Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike 

Ondernemings of Belange in Gesamentlike Ondernemings in 

rekening gebring word. 'n Entiteit moet hierdie Standaard op 'n 

belang in 'n beheerde entiteit, geassosieerde of gesamentlike 

onderneming toepas wat, ingevolge die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State, Beleggings in 

Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemingsof Belang in 

Gesamentlike Ondernemings, ooreenkomstig hierdie Standaard in 

rekening gebring word. Entiteite moet hierdie Standaard ook op 

afgeleide instrumente van 'n belang in 'n beheerde entiteit, 

geassosieerde of gesamentlike onderneming toepas (kyk Bylae A 

paragraaf TR2. en TR3.). 

.07 Daar word van houers van 'n oorblywende belang vereis om al die 

vereistes van hierdie Standaard in hul afsonderlike finansiële state toe te 

pas, uitgesonderd indien hulle 'n oorblywende belang hou wat 'n 

belegging in 'n beheerde entiteit, geassosieerde of gesamentlike 

onderneming is, en indien daardie belegging teen kosprys in hul 

afsonderlike finansiële state gemeet word ooreenkomstig die Standaarde 

van AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State, 

Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemingsof Belange 

in Gesamentlike Ondernemings. 
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.66 In gekonsolideerde finansiële state word paragraaf .67 tot .72 en Bylae A 

paragraaf TR130. tot TR143. op 'n gekonsolideerde vlak toegepas.  Daarom 

konsolideer 'n entiteit eerste alle beheerde entiteite ooreenkomstig die 

Standaard van AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State en 

pas dan paragraaf .67 tot .72 en Bylae A paragraaf TR130. tot TR143. toe. 

0.137A Paragraaf .03, .66, .18 en .26 is gewysig deur die Standaard van AERP 

oor Gekonsolideerde Finansiële State wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n 

Entiteit moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële 

jaartydperke wat op of ná Maart 2017 begin. Indien 'n entiteit die keuse 

uitoefen om hierdie wysigings vroeër toe te pas, moet hierdie feit 

openbaar gemaak word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Oordrag Van Funksies 

tussen Entiteite nie onder Gemeenskaplike Beheer nie   

A10. Paragraaf .03(d) is gewysig en paragraaf .98A is bygevoeg, soos volg: 

.03 Hierdie Standaard is nie op die volgende van toepassing nie: 

   …….. 

(c) die rekeningkundige verantwoording vir die vorming van 'n 

gesamentlike reëling in die finansiële state van die gesamentlike 

reëling self.    

Oorgangsbepalings 

 Wysigings aan Standaarde van AERP 

.98A Paragraaf .03 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Gesamentlike 

Reëlings wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysiging 

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat in of ná Maart 2017 

begin wanneer hy die Standaard van AERP oor Gesamentlike Reëlings 

toepas. Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om hierdie wysiging vroeër 

toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak word. 

Wysigings aan die Vertolking van die Standaard van AERP oor 

Erkenning en Onterkenning van Grond  

A11. Die verwysings, paragraaf .38, .39 en .40 en die grondslag vir gevolgtrekkings is 

gewysig en paragraaf .45A is bygevoeg, soos volg: 
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Verwysings 

 Die Standaard van AERP oor Belange in Gesamentlike Ondernemings (AERP 8) 

 Die Standaard van AERP oor Gesamentlike Reëlings (AERP 37) 

Gesamentlike beheer van oor grond 

.38 Die Raamwerk dui daarop dat 'n spesifieke reg of ander toegang tot 

toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal van 'n bate in slegs een 

stel enkeleentiteit- finansiële state moet verskyn, omdat sodanige regte of 

toegang deur slegs een entiteit regstreeks beheer kan word. 'n Entiteit kan 

egter 'n bindende reëling met 'n ander entiteit aangaan waar die deel van 

beheer oor 'n bate gevestig word.  

.39 Wanneer gesamentlike beheer van oor grond deur 'n bindende reëling gevestig 

word, is geen enkele entiteit in 'n posisie om die grond eensydig te beheer nie 

aangesien besluite oor die grond die eenparige instemming vereis van die 

partye wat beheer deel. Indien 'n entiteit 'n gesamentlike beheer van grond het, 

moet dit die beginsels in die Standaard van AERP oor Gesamentlike Reëlings 

toepas om sy belange in die grond rekeningkundig te verantwoord.    

.40 Indien die entiteit demonstreer dat hy gesamentlike beheer van grond het soos 

in die Standaard van AERP oor Belange in Gesamentlike Ondernemings 

omskryf word, erken elke entiteit sy belange in die gesamentlik beheerde bate, 

d.w.s. die grond, geklassifiseer volgens die aard van die grond, soos deur die 

Standaard van AERP OOR Belange In Gesamentlike Ondernemings vereis 

word. 

Wysigings aan Standaarde van AERP 

.45A Die verwysings en paragraaf .38, 39 en .40 is gewysig deur die Standaard van 

AERP oor Gesamentlike Reëlings wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit 

moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat in 

of ná Maart 2017 begin wanneer hy die Standaard van AERP oor 

Gesamentlike Reëlings toepas. Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om hierdie 

wysigings vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak word.   

Grondslag vir gevolgtrekkings 

GG36. In sommige gevalle kan entiteite 'n bindende reëling aangaan om beheer van 

oor 'n aktiwiteit te deel. Om te oordeel of 'n entiteit gesamentlike beheer van 

oor grond het, moet die beginsels in die Standaard van AERP oor 

Gesamentlike Reëlings Standaard van AERP oor Belange in Gesamentlike 
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Ondernemings in ag geneem word. Die Standaard van AERP oor 

Gesamentlike ReëlingsStandaard van AERP oor Belange in Gesamentlike 

Ondernemings beskryf gesamentlike beheer as die ooreengekome deling van 

beheer by wyse van 'n bindende reëling. Slegs gesamentlike beheer oor 'n 

aktiwiteit ooreenkomstig 'n bindende reëling, en bestaan slegs indien besluite 

oor die toepaslike aktiwiteite die strategiese finansiële en bedryfsbesluite met 

betrekking tot die aktiwiteit die eenparige instemming vereis van die partye wat 

beheer deel. 

GG37. Die Standaard van AERP oor Belange in Gesamentlike Ondernemings bepaal 

dat sommige gesamentlike ondernemings die gesamentlike beheer, en dikwels 

die gesamentlike eienaarskap, behels van een of meer bates waartoe daar 

bygedra word, of wat verkry word vir die doel van, die gesamentlike 

onderneming en wat toegewy is aan die doeleindes van die gesamentlike 

onderneming. Hierdie bates word gebruik om voordele vir die ondernemers te 

verkry. Elke ondernemer kan 'n deel van die uitset van die bates neem en dra 

'n ooreengekome deel van die uitgawes wat aangegaan word. 

GG38. Indien twee of meer entiteite daartoe verbind word om 'n aktiwiteit te 

onderneem wat grond behels wat aan gesamentlike beheer onderworpe is, 

beheer geen enkele entiteit die grond alleen nie. Die Raad het dus 

ooreengekom dat die beginsels in die Standaard van AERP oor Gesamentlike 

Reëlings Standaard van AERP oor Belange in Gesamentlike Ondernemings 

toegepas moet word indien gesamentlike beheer van die grond bestaan deur 

meer as een entiteit gedemonstreer word. Sodra die entiteite gedemonstreer 

het dat gesamentlike beheer bestaan, moet elke entiteit sy belange in die 

gesamentlik beheerde bate erken, geklassifiseer volgens die aard van die 

bates. 
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Illustrerende voorbeelde 

Hierdie bylae dien slegs ter illustrasie en maak nie deel van AERP 37 uit nie. Die doel van 
hierdie bylae is om die toepassing van die Standaard van AERP te illustreer en om met die 
verduideliking van die betekenis daarvan behulpsaam te wees.   

IV1. Hierdie voorbeelde beeld hipotetiese situasies uit wat die oordele illustreer wat 

gebruik kan word wanneer AERP 37 in verskillende situasies toegepas word. 

Hoewel sommige aspekte van die voorbeelde in werklike feitelike patrone 

teenwoordig kan wees, sal al die toepaslike feite en omstandighede van 'n 

bepaalde feitepatroon evalueer moet word wanneer AERP 37 toegepas word.  

Voorbeeld 1 - Konstruksiedienste 

IV2. A en B (die partye) is twee entiteite wie se aktiwiteite die voorsiening van talle tipes 

openbare en private konstruksiedienste insluit. Entiteit A is 'n privaatsektorentiteit. 

Entiteit B word deur die staat besit. Hulle bring 'n bindende reëling tot stand om 

saam te werk met die doel om 'n kontrak met 'n regering uit te voer om 'n pad 

tussen twee stede te ontwerp en te bou. Die bindende reëling bepaal die 

deelname-aandele van A en B en vestig gesamentlike beheer van die reëling 

waarvan die onderwerp die lewering van die pad is. Die gesamentlike reëling sal 

geen verdere betrokkenheid hê as die pad eers voltooi is nie. Die pad sal word op 

daardie tydstip aan die staat oorgedra word. 

IV3.  Die partye bring 'n afsonderlike medium (Entiteit Z) tot stand waardeur die reëling 

bedryf kan word. Entiteit Z sluit, namens A en B, die kontrak met die staat. Verder 

word die bates en laste wat met die reëling verband hou in Entiteit Z gehou.  Die 

belangrikste eienskap van Entiteit Z se wetlike vorm is dat die partye, nie Entiteit Z 

nie, regte op die bates en verpligtinge vir die laste van die entiteit het.  

IV4.  Die bindende reëling tussen A en B bepaal verder dat:  

(a) die regte op al die bates wat nodig is om die aktiwiteite van die reëling te 

onderneem, word gedeel deur die partye op die grondslag van hul deelname-

aandele in die reëling;  

(b) die partye het gesamentlike en afsonderlike verantwoordelikheid vir al die 

bedryfs- en finansiële verpligtinge met betrekking tot die aktiwiteite van die 

reëling op die grondslag van hul deelname-aandele in die reëling; en  
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(c) die surplus of tekort wat ontstaan uit die aktiwiteite van die reëling word gedeel 

deur A en B op die grondslag van hul deelname-aandele in die reëling;  

IV5.  Vir die doeleindes van die koördinering van en toesig oor die aktiwiteite, stel A en B 

'n projekbestuurder aan, wat 'n werknemer van een van die partye sal wees. Ná 'n 

bepaalde tyd sal die rol van die projekbestuurder roteer na 'n werknemer van die 

ander party. A en B kom ooreen dat die aktiwiteite op 'n "geen wins of verlies"-

grondslag deur die werknemers uitgevoer sal word.  

IV6.  Ooreenkomstig die bepalings wat in die kontrak met die regering gespesifiseer 
word, faktureer Entiteit Z namens die partye die regering vir die konstruksiedienste. 

Ontleding 

IV7. Die gesamentlike reëling word uitgevoer deur 'n afsonderlike medium waarvan die 

wetlike vorm nie skeiding tussen die partye en die afsonderlike medium verleen nie 

(d.w.s. die bates en laste wat in die Entiteit Z gehou word, is die partye se bates en 

laste). Dit word versterk deur bepalings waaroor die partye in hul bindende reëling 

ooreengekom het, wat bepaal dat A en B regte het op die bates, en verpligtinge het 

vir die laste, met betrekking tot die reëling wat deur die Entiteit Z uitgevoer word. 

Die gesamentlike reëling is 'n gesamentlike bedrywigheid. Dit is nie 'n 

dienskonsessiereëling nie.  

IV8.  A en B erken elk in hul finansiële state hul deel van die bates (bv. eiendom, aanleg 
en toerusting, debiteure) en hul deel van enige verpligtinge voortspruitend uit die 
reëling (bv. rekeninge betaalbaar aan derde partye) op die grondslag van hul 
ooreengekome deelname-aandeel. Elkeen erken ook sy deel van die inkomste en 
uitgawes voortvloeiend uit die konstruksiedienste wat deur Entiteit Z aan die staat 
verskaf is. 

Voorbeeld 2 - Diens gesamentlik bedryf 

IV9. Twee entiteite (die partye) skep 'n afsonderlike medium (Entiteit X) met die 

doel om 'n gesamentlike dienssentrum tot stand te bring. Die bindende reëling 

tussen die partye vestig gesamentlike beheer van die aktiwiteite wat in Entiteit X 

uitgevoer word. Die belangrikste eienskap van entiteit X se wetlike vorm is dat die 

entiteit, nie die partye nie, regte op die bates en verpligtinge vir die laste ten opsigte 

van die reëling het. Hierdie aktiwiteite sluit in die toewysing van kantoorruimte aan 

dienste, bestuur van die voertuigpark, handhawing van die sentrum en sy 

toerusting, soos hysbakke, die bou van die goeie naam van die sentrum en die 
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bestuur van die kliëntebasis vir die sentrum. 

IV10
.  

Die bepalings van die bindende reëling is sodanig dat:  

(a) Entiteit X die dienssentrum besit. Die bindende reëling spesifiseer nie dat 

die partye regte op die dienssentrum het nie.  

(b) Die partye is nie aanspreeklik ten opsigte van die skuld, laste of 

verpligtinge van entiteit X nie. Indien entiteit X nie in staat is om enige van 

sy skuld of ander laste te betaal of om sy verpligtinge teenoor derde partye na 

te kom nie, sal die aanspreeklikheid van elke party teenoor enige derde party 

beperk word tot die onbetaalde bedrag van daardie party se kapitaalbydrae.  

(c) Die partye het die reg om hulle belange in Entiteit X te verkoop of te 

verpand.  

(d) Elke party betaal ooreenkomstig sy belang vir sy deel van die uitgawes 

om die diens in Entiteit X te bedryf.  

Ontleding 

IV11
. 

Die gesamentlike reëling word deur 'n afsonderlike medium bedryf, waarvan die 

regsvorm tot gevolg het dat die afsonderlike medium in eie reg beskou word (d.w.s. 

die bates en laste wat in die afsonderlike medium gehou word, is die bates en laste 

van die afsonderlike medium en nie die bates en laste van die partye nie). 

Hierbenewens spesifiseer die bepalings van die bindende reëling nie dat die partye 

regte het op die bates, of verpligtinge vir die laste, met betrekking tot die reëling 

nie. In plaas daarvan stel die bepalings van die bindende reëling dat die partye 

regte op die netto bates van Entiteit X het. 

IV12
. 

Op grond van die beskrywing hierbo, is daar geen ander feite en omstandighede 

wat daarop dui dat die partye regte het op wesenlik al die dienspotensiaal of 

ekonomiese voordele van die bates met betrekking tot die reëling nie, en dat die 

partye 'n verpligting het vir die laste in verband met die reëling nie. Die 

gesamentlike reëling is 'n gesamentlike onderneming. 

IV13
.  

Die partye erken hul regte op die netto bates van Entiteit X as beleggings en 

bring dit met gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening.  

Voorbeeld 3 – Gesamentlike voorsiening van 
ondersteundebestaansdienste 
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IV14
. 

'n Openbaresektor-gesondheidsorgverskaffer (Entiteit X) en 'n groot 

eiendomsontwikkelaar (Entiteit Y) gaan 'n ooreenkoms aan om saam te werk om 

hulpsorgverblyfdienste vir bejaardes te voorsien. Entiteit X en Entiteit Y stig 'n 

afsonderlike maatskappy (Entiteit Z). Die wetlike vorm van die maatskappy ken 

die regte op die bates en verpligtinge vir die laste aan die maatskappy self toe. Die 

ooreenkoms tussen Entiteit X en Entiteit Y vereis dat alle besluite gesamentlik 

geneem moet word. Die ooreenkoms bevestig ook dat: 

(a) Entiteit X die hulpsorverblyfdienste sal voorsien. Entiteit Y sal die perseel bou.  

(b) Die bates van die reëling word besit deur Entiteit Z, die maatskappy. Nie 

een van die partye sal in staat wees om die bates van die Entiteit Z te verkoop, 

te verpand, oor te dra of andersins te beswaar nie.  

(c) Die aanspreeklikheid van die partye is tot enige onbetaalde kapitaal van 

Entiteit Z beperk.  

(d) Elke party betaal ooreenkomstig sy belang vir sy deel van die uitgawes om die 

diens in Entiteit Z te bedryf.  

(e) Surplusse van Entiteit Z sal 40:60 aan Entiteit X en Entiteit Y uitgekeer word, 

wat die partye se onderskeie belange in die reëling is.  

Ontleding 

IV15
. 

Die gesamentlike reëling word deur 'n afsonderlike medium bedryf, waarvan die 

regsvorm tot gevolg het dat die afsonderlike medium in eie reg beskou word (d.w.s. 

die bates en laste wat in die afsonderlike medium gehou word, is die bates en laste 

van die afsonderlike medium en nie die bates en laste van die partye nie). 

Hierbenewens spesifiseer die bepalings van die bindende reëling nie dat die partye 

regte het op die bates, of verpligtinge vir die laste, met betrekking tot die reëling 

nie. In plaas daarvan stel die bepalings van die bindende reëling dat die partye 

regte op die netto bates van Entiteit Z het.  

IV16
. 

Op grond van die beskrywing hierbo, is daar geen ander feite en omstandighede 
wat daarop dui dat die partye regte het op wesenlik al die dienspotensiaal of 
ekonomiese voordele van die bates met betrekking tot die reëling nie, of dat die 
partye 'n verpligting het vir die laste in verband met die reëling nie. Die 
gesamentlike reëling is 'n gesamentlike onderneming. 

IV17
. 

Die partye erken hul regte op die netto bates van Entiteit Z as beleggings en bring 

dit met gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening.  
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Afwyking 

IV18
. 

'n Openbaresektor-gesondheidsorgverskaffer (Entiteit X) en 'n groot 

eiendomsontwikkelaar (Entiteit Y) gaan 'n ooreenkoms aan om saam te werk om 

hulpsorgverblyfdienste vir bejaardes te voorsien. Die ooreenkoms tussen Entiteit X 

en Entiteit Y vereis dat alle besluite gesamentlik geneem moet word. Die 

ooreenkoms bevestig dat:  

(a) Entiteit X sal bedryfsbates voorsien, met inbegrip van kantoortoerusting, 

motorvoertuie en meubels en toebehore vir die hulpsorgverblyfperseel.  

(b) Entiteit Y sal die perseel bou en sal voortgaan om die perseel te besit. Entiteit 

Y sal vir die voortgesette instandhouding van die perseel verantwoordelik 

wees. Entiteit Y kan nie die perseel verkoop sonder om eers aan Entiteit X die 

reg te bied om die perseel te koop nie. Entiteit Y is geregtig op 100% van 

enige wins op die uiteindelike verkoop van die perseel.  

(c) Die dienste sal voorsien word deur 'n nuwe entiteit, Entiteit Z, wat vir hierdie 

doel tot stand gebring is.  

(d) Elke party sal 50% van die uitgawes vir die bedryf van die dienste betaal.  

(e) Enige surplusse op die voorsiening van die hulpsorgverblyfdienste sal gelykop 

tussen Entiteit X en Entiteit Y verdeel word.  

(f) Entiteit X sal daarvoor verantwoordelik wees om personeel te bestuur, asook 

vir enige aanspreeklikhede wat uit eise vir persoonlike leed en gesondheids- 

en veiligheidskwessies ontstaan.  

(g) Entiteit Y sal verantwoordelik wees vir enige aanspreeklikhede om enige 

defekte op die perseel of veranderinge aan die perseel aan te bring wat vereis 

word om aan gesondheids- en veiligheidskodes en veranderinge aan daardie 

kodes te voldoen.  

Ontleding van variasie 

IV19
.  

Hoewel die dienste deur 'n afsonderlike medium gelewer word, besit Entiteit X en 

Entiteit Y steeds die bates wat gebruik word om die dienste te lewer. Die 

gesamentlike reëling is 'n gesamentlike bedrywigheid.  

IV20
. 

Entiteit X en Entiteit Y erken elk in hul finansiële state hul eie bates en laste. Hulle 

erken hul deel van die inkomste en uitgawes voortvloeiend uit die voorsiening van 
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hulpsorgverblyfdienste deur Entiteit Z. 

Voorbeeld 4 – Gesamentlike vervaardiging en verspreiding van 'n 
entstof 

IV21
. 

Entiteit A en Entiteit B (die partye) het 'n strategiese en bedryfsooreenkoms tot 

stand gebring (die raamwerkooreenkoms) waarin hulle ooreengekom het oor die 

bepalings waarvolgens hulle die vervaardigings en verspreiding van 'n entstof 

(produk P) sal doen.  

IV22
.  

Die partye het ooreengekom om vervaardigings- en verspreidingsaktiwiteite 

uit te voer deur gesamentlike reëlings tot stand te bring, soos wat hieronder 

beskryf word:  

(a) Vervaardigingsaktiwiteit: die partye het ooreengekom om die 

vervaardigingsaktiwiteit deur 'n gesamentlike reëling te onderneem (die 

vervaardigingsreëling). Die gesamentlike reëling is in 'n afsonderlike medium 

gestruktureer (Entiteit M), waarvan die regsvorm tot gevolg het dat dit in eie 

reg oorweeg word (d.w.s. die bates en laste wat in Entiteit M gehou word, is 

die bates en laste van Entiteit M en nie die bates en laste van die partye nie). 

Ooreenkomstig die raamwerkooreenkoms het die partye hulle verbind tot die 

aankoop van die hele produksie van Produk P wat deur die 

vervaardigingsooreenreëling ooreenkomstig hul eienaarsbelange in Entiteit M 

vervaardig word. Die partye verkoop daarna Produk P aan 'n ander reëling, 

wat gesamentlik deur die twee partye self beheer word, wat uitsluitlik vir die 

verspreiding van Produk P tot stand gebring is, soos hieronder beskryf. Nóg 

die raamwerkooreenkoms nóg die bindende reëling tussen A en B wat oor die 

vervaardigingsaktiwiteit handel, spesifiseer dat die partye regte het op die 

bates, en verpligtinge vir die laste, wat met die vervaardigingaktiwiteit verband 

hou.  

(b) Verspreidingsaktiwiteit: die partye het ooreengekom om die 

verspreidingsaktiwiteit deur 'n gesamentlike reëling te onderneem (die 

verspreidingsreëling). Die partye het die verspreidingsreëling in 'n afsonderlike 

medium gestruktureer (Entiteit D), waarvan die regsvorm tot gevolg het dat dit 

in eie reg oorweeg word (d.w.s. die bates en laste wat in Entiteit D gehou 

word, is die bates en laste van Entiteit D en nie die bates en laste van die 

partye nie). Ooreenkomstig die raamwerkooreenkoms bestel die 

verspreidingsreëling sy vereistes vir produk P van die partye ooreenkomstig 

die behoeftes op die verskillende markte waar die verspreidingsreëling die 
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produk verkoop of versprei. Nóg die raamwerkooreenkoms nóg die bindende 

reëling tussen A en B wat oor die verspreidingsaktiwiteit handel, spesifiseer 

dat die partye regte het op die bates, en verpligtinge vir die laste, wat verband 

hou met die verspreidingsaktiwiteit.  

IV23
.  

Hierbenewens bepaal die raamwerkooreenkoms:  

(a) Dat die vervaardigingsreëling produk P sal vervaardig om aan die vereistes vir 

Produk P te voldoen wat die verspreidingsreëling op die partye plaas;  

(b) Die kommersiële bepalings met betrekking tot die verkoop van produk P deur 

die vervaardigingsreëling aan die partye. Die vervaardigingsreëling sal produk 

P aan die partye verkoop teen 'n prys waaroor A en B ooreengekom het en 

wat alle produksiekoste dek wat aangegaan is. Vervolgens verkoop die partye 

die produk aan die verspreidingsreëling teen 'n prys waaroor A en B 

ooreengekom het.   

(c) Dat enige kontanttekorte wat die vervaardigingreëling kan aangaan deur die 

partye ooreenkomstig hul eienaarsbelange in Entiteit M gefinansier sal word.  

Ontleding 

IV24. Die raamwerkooreenkoms stel die voorwaardes op waarvolgens die partye A en B 

die vervaardiging en verspreiding van die Produk P onderneem. Hierdie aktiwiteite 

word onderneem deur gesamentlike reëlings waarvan die doel hetsy die 

vervaardiging of die verspreiding van produk P is.  

IV25. Die partye voer die vervaardigingsreëling uit deur Entiteit M, wie se wetlike vorm 

skeiding tussen die partye en die entiteit verleen.  Hierbenewens spesifiseer nóg 

die raamwerkooreenkoms nóg die bindende reëling wat oor die 

vervaardigingsaktiwiteit handel dat die partye regte het op die bates, en verpligtinge 

vir die laste, wat met die vervaardigingaktiwiteit verband hou. Wanneer die 

volgende feite en omstandighede egter oorweeg word, het die partye het tot die 

slotsom gekom dat die vervaardigingreëling 'n gesamentlike onderneming is:  

(a) Die partye het hulle verbind tot die aankoop van die hele produksie van produk 

P wat deur die vervaardigingsreëling vervaardig word. Gevolglik het A en B 

regte op wesenlik al die dienspotensiaal of ekonomiese voordele van die bates 

van die vervaardigingsreëling.  

(b) Die vervaardigingsreëling vervaardig produk P om aan die kwantiteits- en 

kwaliteitsbehoeftes van die partye te voldoen sodat hulle in die vraag na 
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produk P van die verspreidingsreëling kan voldoen. Die eksklusiewe 

afhanklikheid van die vervaardigingsreëling van die partye vir die generering 

van kontantvloei en die partye se verpligtinge om fondse te voorsien wanneer 

die vervaardigingsreëling enige kontanttekorte oploop, dui aan dat die partye 'n 

verpligting het vir die laste van die vervaardigingsreëling, want daardie skulde 

sal vereffen word deur die partye se aankope van produk P of deur die partye 

se direkte verskaffing van fondse.  

IV26. Die partye voer die verspreidingsaktiwiteite uit deur Entiteit D, wie se wetlike vorm 

skeiding tussen die partye en die entiteit verleen.  Hierbenewens spesifiseer nóg 

die raamwerkooreenkoms nóg die bindende reëling wat oor die 

verspreidingsaktiwiteit handel dat die partye regte het op die bates, en verpligtinge 

vir die laste, wat met die verspreidingsaktiwiteit verband hou.  

IV27. Daar is geen ander feite en omstandighede wat daarop dui dat die partye regte het 

op wesenlik al die dienspotensiaal of ekonomiese voordele van die bates met 

betrekking tot die verspreidingsreëling nie, of dat die partye 'n verpligting het vir die 

laste in verband met daardie reëling nie. Die verspreidingsreëling is 'n gesamentlike 

onderneming.  

IV28. A en B erken elk in hul finansiële state hul deel van die bates (bv. eiendom, aanleg 

en toerusting, kontant) en hul deel van enige verpligtinge voortspruitend uit die 

vervaardigingsreëling (bv. rekeninge betaalbaar aan derde partye) op die grondslag 

van hul eienaarsbelang in Entiteit M. Elke party erken ook sy deel van die uitgawes 

voortspruitend uit die vervaardiging van produk P wat aangegaan word deur die 

vervaardigingsreëling en sy deel van die inkomste wat verband hou met die 

verkope van produk P aan die verspreidingsreëling.  

IV29. Die partye erken hul regte op die netto bates van die verspreidingsreëling as 

beleggings en bring dit met gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening. 

Afwyking 

IV30. Veronderstel dat die partye ooreenkom dat die vervaardigingsreëling wat hierbo 

beskryf word, nie net verantwoordelik is vir die vervaardiging van produk P nie, 

maar ook vir sy verspreiding aan derdepartykliënte.  



 
AERP 37 

 

 
Uitgegee Maart 2017. 56                                            Gesamentlike Reëlings 

 

       
  

 

IV31. Die partye kom ook ooreen om 'n verspreidingsreëling tot stand te bring soos die 

een hierbo om produk P uitsluitlik te versprei ten einde behulpsaam te wees met 

die verbreding van die verspreiding van produk P in bykomende spesifieke markte.  

IV32. Die vervaardigingsreëling verkoop ook produk P direk aan die verspreidingsreëling. 

Geen vaste gedeelte van die produksie van die vervaardigingsreëling is verbind is 

om aangekoop te word deur, of gereserveer te word vir, die verspreidingsreëling 

nie.  

Ontleding van variasie 

IV33. Die afwyking raak nie die wetlike vorm van die afsonderlike medium waarin die 

vervaardigingaktiwiteit bedryf word nie en ook nie die bindende bepalings met 

betrekking tot die partye se regte op die bates, en verpligtinge vir die laste, met 

betrekking tot die vervaardigingsaktiwiteit nie. Dit veroorsaak egter dat die 

vervaardigingsreëling 'n selfgefinansierde reëling is, want dit is in staat om handel 

namens homself te onderneem, produk P aan derdepartykliënte te versprei en, 

gevolglik, vraag-, voorraad- en kredietrisiko's te aanvaar. Selfs al kan die 

vervaardigingsreëling ook produk P aan die verspreidingsreëling verkoop of 

versprei, is die vervaardigingreëling in hierdie scenario nie afhanklik van die partye 

om sy bedrywighede op 'n deurlopende grondslag te kan vervul nie. In hierdie geval 

is die vervaardigingsreëling 'n gesamentlike onderneming.  

IV33. Die variasie het geen uitwerking op die klassifikasie van die verspreidingsreëling as 
'n gesamentlike onderneming nie. 

IV35. Die partye erken hul regte op die netto bates van die vervaardigingsreëling en hul 

regte op die netto bates van die verspreidingsreëling as beleggings en bring dit met 

gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening.  

Voorbeeld 5 – Rekeningkundige verantwoording vir verkrygings van 
belange in gesamentlike bedrywighede waarin die aktiwiteit 'n funksie 
uitmaak 

IV37. Entiteit A, B en C het gesamentlike beheer van gesamentlike bedrywigheid D, wie 

se aktiwiteit 'n funksie uitmaak soos in AERP 106 omskryf word.  

IV38. Entiteit E verkry Entiteit A se 40-persenteienaarsbelang in gesamentlike 
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onderneming D teen 'n koste van R300 en gaan verkrygingsverwante koste van 

R50 aan. 

IV39. Die kontraktuele reëling tussen die partye waarby Entiteit E as deel van die 

verkryging aangesluit het, bepaal dat Entiteit E se aandele in verskeie bates en 

laste van sy eienaarsbelang in gesamentlike bedrywigheid D verskil. Die volgende 

tabel sit entiteit E se aandeel uiteen in die bates en laste wat verband hou met 

gesamentlike bedrywigheid D soos dit in die bindende reëling tussen die partye 

bepaal word: 

 
Entiteit E se bates en laste in verband met 

gesamentlike bedrywigheid  

Eiendom, aanleg en toerusting 
 

48% 

Ontasbare bates  
 

90% 

Debiteure 
 

40% 

Voorraad 
 

40% 

Aftreevoordeelverpligtinge 
 

15% 

Krediteure 
 

40% 

Voorwaardelike aanspreeklikhede 
 

56% 

Ontleding 

IV40. Entiteit E erken in sy finansiële state sy deel van die bates en laste wat die gevolg 

van die bindende reëling is (kyk paragraaf 21). 

IV41. Dit pas die beginsels in AERP 106 en ander Standaarde van AERP toe vir die 

identifisering, erkenning, meting en klassifikasie van die bates wat verkry word, en 

die aanspreeklikhede wat aanvaar is, by die verkryging van die belang in 

gesamentlike bedrywigheid D. Dit is omdat entiteit E 'n belang in 'n gesamentlike 

bedrywigheid verkry het waarin die aktiwiteit 'n funksie uitmaak (kyk paragraaf .23). 

IV42. Entiteit E pas egter nie die beginsels in AERP 106 en ander Standaarde van AERP 

toe wat strydig met die leiding in hierdie Standaard van AERP is nie. Gevolglik 

erken Entiteit E, ooreenkomstig paragraaf .21, en meet hy dus dus ook met 

betrekking tot sy belang in gesamentlike bedrywigheid D, slegs sy aandeel in elk 

van die bates wat gesamentlik gehou word en in elk van die laste wat gesamentlik 

aangegaan is, soos in die kontraktuele ooreenkoms bepaal word.  Entiteit E sluit 

nie by sy bates en laste die aandele van die ander partye in gesamentlike 

bedrywigheid D in nie. 
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IV43. AERP 106 vereis van die verkryger om die identifiseerbare bates wat verkry is en 

die laste wat aanvaar is teen hul billike waardes op die verkrygingsdatum te meet, 

met beperkte uitsonderings.  

IV44. Gevolglik bepaal Entiteit E die billike waarde, of ander maatstaf wat in AERP 106 

gespesifiseer word, van sy deel in die identifiseerbare bates en laste wat verband 

hou met gesamentlike bedrywigheid D. Gevolglik bepaal Entiteit E die billike 

waarde, of ander maatstaf wat in AERP 106 gespesifiseer word, van sy deel in die 

identifiseerbare bates en laste wat met gesamentlike bedrywigheid D verband hou. 

 

Billike waarde of ander maatstawwe wat in AERP 

106 gespesifiseer word vir Entiteit E se deel in die 

identifiseerbare bates en laste wat met 

gesamentlike bedrywigheid D verband hou 

R 

Eiendom, aanleg en toerusting 
 

138 

Ontasbare bates  
 

72 

Debiteure 
 

84 

Voorraad 
 

70 

Aftreevoordeelverpligtinge 
 

(12) 

Krediteure 
 

(48) 

Voorwaardelike aanspreeklikhede 
 

(24) 

Netto bates  252 

IV45. Ooreenkomstig AERP 106 word die surplus van die teenprestasie wat oorgedra 

word bo die bedrag wat aan Entiteit E se aandele toegedeel is, in die netto 

identifiseerbare bates in surplus en tekort erken.  

Teenprestasie deur Entiteit E oorgedra  
 

R300 

Entiteit E se aandeel in die identifiseerbare 
bates en laste wat met sy belang in die 
gesamentlike bedrywigheid verband hou 

 
(252) 

Netto bates  R48 

IV46. Verkrygingsverwante koste van R50 word nie beskou as deel van die teenprestasie 

wat vir die belang in die gesamentlike bedrywigheid oorgeplaas is nie. Dit word in 

surplus of tekort as uitgawes erken in die tydperk waarin die koste wat aangegaan 

en die dienste wat ontvang is (kyk paragraaf .84 van AERP 106). 

Voorbeeld 6 – Bydrae van die reg tot kundigheid tot 'n gesamentlike 
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bedrywigheid waarin die aktiwiteit 'n funksie uitmaak 

IV47. Entiteite A en B is twee entiteite wie se funksie dit is om 'n entstof te ontwikkel. 

IV48. Ten einde die entstof te ontwikkel stel hulle 'n bindende ooreenkoms op 

(gesamentlike bedrywigheid Z) om saam te werk. Entiteit A en B deel gesamentlike 

beheer van gesamentlike bedrywigheid Z. Die reëling is 'n gesamentlike 

bedrywigheid waarin die aktiwiteit 'n funksie uitmaak soos in AERP 106 omskryf 

word. 

IV49. Ná verskeie jare het die gesamentlike operateurs (Entiteit A en B) tot die 

gevolgtrekking gekom dat dit moontlik is om die entstof te ontwikkel deur Medikasie 

M te gebruik. Om Medikasie M te verwerk, vereis egter gespesialiseerde 

kundigheid en tot dusver is Medikasie M slegs in die produksie van kosmetiese 

middels gebruik. 

IV50. Ten einde toegang tot bestaande kundigheid in die verwerking van Medikasie M te 

verkry, het Entiteit A en B gereël dat Entiteit C as nog 'n gesamentlike operateur 

aansluit deur 'n belang in gesamentlike bedrywigheid Z van Entiteit A en B te verkry 

en 'n party by die bindende ooreenkoms te word. 

IV51. Entiteit C se besigheid tot dusver was uitsluitlik die ontwikkeling en produksie van 

entstowwe. Hulle het lang en omvattende ervaring van die verwerking van 

Medikasie M. 

IV52. In ruil vir sy aandeel in gesamentlike bedrywigheid Z, betaal Entiteit C kontant aan 

Entiteit A en B en verleen aan hulle die reg om sy kundigheid in die verwerking van 

Medikasie M vir die doeleindes van gesamentlike bedrywigheid Z te gebruik. 

Hierbenewens sekondeer Entiteit C sommige van sy werknemers wat ervare is in 

die verwerking van Medikasie M na gesamentlike bedrywigheid Z.  Entiteit C dra 

egter nie beheer van die kundigheid aan Entiteit A en B of gesamentlike 

bedrywigheid Z oor nie omdat hy al die regte daarop behou. In die besonder is 

Entiteit C daarop geregtig om die reg te onttrek om van sy kundigheid gebruik te 

maak in die verwerking van Medikasie M en om sy gesekondeerde werknemers te 

onttrek sonder enige beperkings of vergoeding aan Entiteit A of B of gesamentlike 

bedrywigheid Z indien hy sy deelname aan gesamentlike bedrywigheid Z staak. 

IV53. Die billike waarde van Entiteit c se kundigheid op die datum van die verkryging van 
die belang in die gesamentlike bedrywigheid is R1 000. Direk voor die verkryging 
was die drabedrag van die kundigheid in die finansiële state van Entiteit C R300. 
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Ontleding 

IV54. Entiteit C het 'n belang in gesamentlike bedrywigheid Z verkry, waarin die aktiwiteit 

van die gesamentlike bedrywigheid 'n funksie uitmaak, soos in AERP 106 omskryf 

word. 

IV55. In die rekeningkundige verantwoording vir die verkryging van sy belang in die 

gesamentlike bedrywigheid, pas Entiteit C al die beginsels in AERP 106 en ander 

standaarde van AERP toe wat nie strydig met die leiding in hierdie Standaard van 

AERP is nie (kyk paragraaf .23). Entiteit C erken dus in sy finansiële state sy deel 

van die bates en laste wat die gevolg van die bindende reëling is (kyk paragraaf 

21). 

IV56. Entiteit C het die reg om sy kundigheid in die verwerking van Medikasie M te 

gebruik aan gesamentlike bedrywigheid Z verleen as deel van sy aansluiting by 

gesamentlike bedrywigheid Z as 'n gesamentlike operateur. Entiteit C behou egter 

beheer van sy reg omdat hy daarop geregtig is om die reg te onttrek om van sy 

kundigheid gebruik te maak in die verwerking van Medikasie M en om sy 

gesekondeerde werknemers te onttrek sonder enige beperkings of enige 

vergoeding aan Entiteit A of B of gesamentlike bedrywigheid Z indien hy sy 

deelname aan gesamentlike bedrywigheid Z staak. 

IV57. Gevolglik erken Entiteit C steeds die kundigheid in die verwerking van Medikasie M 

ná die verkryging van die belang in die gesamentlike bedrywigheid Z omdat hy al 

die regte daarop behou. Dit beteken dat Entiteit C sal voortgaan om die kundigheid 

op grond van sy drabedrag van R300 te erken. As gevolg van die behoud van 

beheer van die reg om die kundigheid te behou wat hy aan die gesamentlike 

bedrywigheid verleen het, het Entiteit C die reg om die kundigheid te gebruik aan 

homself verleen. Gevolglik hermeet Entiteit C nie die kundigheid nie, en erken hy 

nie 'n surplus of tekort op die verlening van die reg om dit te gebruik nie. 
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Vergelyking met die International Public Sector Accounting 

Standard oor Joint Arrangements (Januarie 2015) 

AERP 37 kom hoofsaaklik uit die International Public Sector Accounting Standard oor Joint 

Arrangements (IPSAS 37).  Die belangrikste verskille tussen AERP 37 en IPSAS 37 is soos 

volg: 

 Hierdie Standaard sluit wysigings in wat gemaak is aan IFRS 11 wat riglyne gee oor 

die rekeningkundige verantwoording vir die verkrygings van belange in gesamentlike 

bedrywighede waarin die aktiwiteit 'n funksie uitmaak soos deur die IASB in Mei 2014 

uitgereik is. IPSAS 37 sluit nie hierdie wysigings in nie.  

 Bykomende verduidelikende teks is in hierdie Standaard ingesluit om "bindende 

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

 Sommige van die illustrerende voorbeelde in IPSAS 37 is geskrap aangesien hulle nie 

op die Suid-Afrikaanse openbare sektor van toepassing is nie.  

 Oorgangsbepalings by hierdie Standaard van AERP word anders as in IPSAS 37 

behandel.   

 


