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Erkenning 

Hierdie Standaard van Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk (AERP) oor 

Openbaarmaking van Belange in Ander Entiteite berus hoofsaaklik op die 

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 38 oor Disclosure of 

Interests in Other Entities 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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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. 

Die Standaard van AERP oor Openbaarmaking van Belange in Ander Entiteite word in 

paragraaf .01 tot .58 uiteengesit. Alle paragrawe in hierdie Standaard van AERP is ewe 

gesaghebbend.  Die status en gesag van bylaes word in die aanhef tot elke bylae 
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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 van 'n entiteit te vereis om inligting 

openbaar te maak wat gebruikers van die finansiële state in staat stel om die 

volgende te evalueer:  

(a) die aard van, en risiko's wat verband hou met, sy belange in beheerde entiteite, 

ongekonsolideerde beheerde entiteite, gesamentlike reëlings en 

geassosieerdes, en gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie; en  

(b) die uitwerking van daardie belange op sy finansiële stand, finansiële prestasie en 

kontantvloei. 

Omvang 

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

rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard toepas by die 

openbaarmaking van van inligting oor sy belange in beheerde entiteite, 

ongekonsolideerde beheerde entiteite, gesamentlike reëlings en 

geassosieerdes, en gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie. 

.03 Hierdie Standaard moet toegepas word deur 'n entiteit wat 'n belang in enige 

van die volgende het:  

(a) beheerde entiteite;  

(b) gesamentlike reëlings (d.w.s. gesamentlike bedrywighede of gesamentlike 

ondernemings);  

(c) geassosieerdes; of  

(d) gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie 

.04 'n Entiteit pas die standaard van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State (AERP 

35) toe om te oordeel of 'n gestruktureerde entiteit beheer word of nie, en of dit 

gekonsolideer moet word. 

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

Na-aftredevoordeelplanne of ander langtermyn-werknemersvoordeelplanne  

waarop die Standaard van AERP oor Werknemersvoordele van toepassing 

is.  

(b) 'n Entiteit se afsonderlike finansiële state waarop die Standaard van AERP 

oor Afsonderlike Finansiële State van toepassing is. Maar:  
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(i) Indien 'n entiteit belange in gestruktureerde entiteite het wat nie 

gekonsolideer word nie en afsonderlike finansiële state as sy enigste 

finansiële state opstel, moet hy die vereistes in paragraaf .38 tot .46 

toepas wanneer hy daardie afsonderlike finansiële state opstel.   

(ii) 'n Beleggingsentiteit wat finansiële state opstel waarin al sy beheerde 

entiteite ooreenkomstig paragraaf .57 van AERP 35 teen billike 

waarde gemeet word, moet die openbaarmakings met betrekking tot 

beleggingsentiteite aanbied wat deur hierdie Standaard vereis word.  

(c) 'n Belang wat gehou word deur 'n entiteit wat deelneem aan, maar nie 

gesamentlike beheer het nie oor, 'n gesamentlike reëling, tensy daardie 

belang 'n beduidende invloed op die reëling tot gevolg het of 'n belang in 'n 

gestruktureerde entiteit is.  

(d) 'n Belang in 'n ander entiteit wat ooreenkomstig die Standaard van AERP 

oor Finansiële Instrumente in rekening gebring word. 'n Entiteit moet egter 

hierdie Standaard toepas:  

(i)   wanneer daardie belang 'n belang is in 'n geassosieerde of 'n 

gesamentlike onderneming wat, ooreenkomstig die Standaard van 

AERP oor Beleggings in Geassosieerdes en Gesamentlike 

Ondernemings (AERP 36), teen billike waarde gemeet word; of  

(ii)    wanneer daardie belang 'n belang is in 'n gestruktureerde entiteit wat 

nie gekonsolideer word nie. 

Woordomskrywings 

.06 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 Belang in 'n ander entiteit (vir die doeleindes van hierdie Standaard) verwys 

na betrokkenheid by wyse van bindende reëlings of andersins wat 'n entiteit 

blootstel aan die veranderlikheid van voordele uit die prestasie van die ander 

entiteit. Bewys van 'n belang in 'n ander entiteit kan in die vorm wees van, maar 

is nie beperk nie tot, die hou van ekwiteits- of skuldinstrumente asook ander 

vorme van betrokkenheid soos die voorsiening van befondsing, likiditeitsteun, 

kredietverbetering en waarborge. Dit sluit die middel in waardeur 'n entiteit 
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beheer of gesamentlike beheer het oor, of beduidende invloed het op, 'n ander 

entiteit. 'n Entiteit het nie noodwendig uitsluitlik as gevolg van 'n tipiese 

befondser/ontvanger- of kliënt/verskaffer-verhouding 'n belang in 'n ander 

entiteit nie. 

Paragraaf TR7 tot TR9 voorsien verdere inligting oor belange in ander entiteite.  

Paragraaf TR57 tot TR59 van AERP 35 verduidelik veranderlikheid van voordele. 

Inkomste uit 'n gestruktureerde entiteit (vir die doel van hierdie Standaard), 

sluit in, maar is nie beperk nie tot, herhalende en nieherhalende gelde, rente, 

dividende of soortgelyke uitkerings, winste of verliese op die hermeting of 

onterkenning van belange in gestruktureerde entiteite en winste of verliese as 

gevolg van die oordrag van bates en laste aan die gestruktureerde entiteit. 

'n Gestruktureerde entiteit is:  

(a)  in die geval van entiteite waar wetgewing gewoonlik die dominante faktore 

is in die besluit wie beheer van 'n entiteit het, 'n entiteit wat ontwerp is 

sodat wetgewing nie die dominante faktor is in die besluit wie die entiteit 

beheer nie, soos wanneer kontraktuele reëlings beduidend is vir die 

bepaling van beheer van die entiteit en toepaslike aktiwiteite gerig word 

deur middel van kontraktuele reëlings; of  

(b) in die geval van entiteite waar stem- of soortgelyke regte gewoonlik die 

dominante faktor is in die besluit wie beheer van 'n entiteit het, 'n entiteit 

wat ontwerp is sodat stem- of soortgelyke regte nie die dominante faktor is 

in die besluit wie die entiteit beheer nie, soos wanneer stemregte slegs met 

administratiewe take verband hou en die toepaslike aktiwiteite deur middel 

van kontraktuele reëlings gerig word.  

Paragraaf TR20 tot TR23 voorsien verdere inligting oor gestruktureerde entiteite. 

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

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

Bindende reëling 

.07 Bindende reëlings kan op verskillende wyses blyk:  

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

(b) wetgewing, ondersteunende regulasies of soortgelyke middele, met inbegrip van 

maar nie beperk nie tot, wette, regulasies, beleide, besluite wat deur die 
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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.  

 

Openbaarmaking van belange in ander entiteite 

.08 Om aan die oogmerk in paragraaf .01 te voldoen, moet 'n entiteit die volgende 

openbaar maak:  

(a)  die die beduidende oordele en aannames wat hy gemaak het in die 

bepaling van:   

(i)  die aard van sy belang in 'n ander entiteit of reëling;  

(ii) die tipe gesamentlike reëling waarin hy 'n belang het (paragraaf .11 tot 

.12); en  

(iii) dat dit voldoen aan die woordomskrywing van 'n beleggingsentiteit, 

indien toepaslik (paragraaf .13); en  

(b)   inligting oor sy belange in:  

(i) beheerde entiteite (paragraaf .15 tot .24);  

(ii) gesamentlike reëling en geassosieerdes (paragraaf .33 tot .37);  

(iii) gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie (paragraaf .38 

tot .46);  

(iv) niekwantifiseerbare eienaarsbelange (paragrawe .47 en .48); en  

(v) Beherende belange verkry met die bedoeling om te vervreem (paragraaf 

.49 tot .55). 

.09 Indien die openbaarmakings wat deur hierdie Standaard vereis word, tesame 

met openbaarmakings wat deur ander Standaarde van AERP vereis word, nie 

aan die oogmerke in paragraaf .01 voldoen nie, moet 'n entiteit enige ander 

bykomende inligting wat nodig is om daardie oogmerk te bereik, openbaar 

maak. 
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.10 'n Entiteit moet die vlak van detail oorweeg wat nodig is om aan die 

openbaarmakingsoogmerk in paragraaf .01 te voldoen en hoeveel klem om op 

elk van die vereistes in hierdie Standaard te plaas. Hy moet openbaarmakings 

saamvoeg of van mekaar skei sodat bruikbare inligting nie verberg word deur 

die insluiting van 'n groot hoeveelheid onbeduidende detail of die saamvoeg van 

items wat verskillende eienskappe het nie (kyk paragraaf TR2 en TR6). 

Beduidende oordele en aannames 

.11 'n Entiteit moet die metodologie openbaar maak wat gebruik is om die volgende 

te bepaal:  

(a) dat dit beheer het van 'n ander entiteit soos beskryf in paragraaf .15 en .17 

van AERP 35;  

(b) dat dit gesamentlike beheer van 'n reëling of beduidende invloed oor 'n 

ander entiteit het; en 

(c) die tipe gesamentlike reëling (d.w.s. gesamentlike bedrywigheid of 

gesamentlike onderneming) indien die ooreenkoms deur 'n afsonderlike 

medium gestruktureer is. 

.12 Om te voldoen aan paragraaf .11, moet 'n entiteit, byvoorbeeld, die faktore 

openbaarmaak wat in aanmerking geneem om die volgende te bepaal:  

(a) dat dit 'n spesifieke entiteit (of soortgelyke kategorie van entiteite) beheer 

waar die belang in die ander entiteit nie uit die hou van ekwiteit of 

skuldinstrumente blyk nie;  

(b) dit nie 'n ander entiteit (of kategorie van entiteite) beheer nie, selfs al hou 

dit meer as die helfte van die stemreg van die ander entiteit (of entiteite);  

(c) dit 'n ander entiteit (of kategorie van entiteite) beheer, selfs al hou dit 

minder as die helfte van die stemreg van die ander entiteit (of entiteite);  

(d) dit 'n agent of 'n prinsipaal is (kyk paragraaf TR60 tot TR74 van AERP 35);  

(e) dit nie beduidende invloed het nie selfs al hou dit 20 persent of meer van 

die stemreg van 'n ander entiteit; en  

(f) dit beduidende invloed het selfs al hou dit minder as 20 persent van die 

stemreg van 'n ander entiteit. 

Beleggingsentiteitstatus 
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.13 Indien 'n beherende entiteit bepaal dat dit 'n beleggingsentiteit is ooreenkomstig 

AERP 35, moet die beleggingsentiteit inligting openbaar maak wat betref die 

beduidende oordele en aannames wat gemaak is om te bepaal of dit 'n 

beleggingsentiteit is. Daar word nie van 'n beleggingsentiteit vereis om hierdie 

inligting openbaar te maak indien dit oor al die eienskappe in paragraaf .62 van 

AERP 35 beskik nie. 

.14 Indien 'n entiteit 'n beleggingsentiteit word of ophou om 'n beleggingsentiteit te 

wees, moet hy die verandering in beleggingsentiteitstatus en die redes vir die 

verandering openbaar maak. Hierbenewens moet 'n entiteit wat 'n 

beleggingsentiteit word, die uitwerking van die verandering in status op die 

finansiële state vir die tydperk wat aangebied word, openbaar maak, met 

inbegrip van:  

(a) die totale billike waarde vanaf die datum van verandering van status van 

die beheerde entiteite wat ophou om gekonsolideer te word;  

(b) die totale wins of verlies, indien daar is, bereken ooreenkomstig paragraaf 

.64 van AERP 35; en  

(c) die lynitem(s) in surplus of tekort waarin die wins of verlies erken word 

(indien dit nie afsonderlik aangebied word nie). 

Belange in beheerde entiteite 

.15 'n Entiteit moet inligting openbaar maak wat gebruikers van sy gekonsolideerde 

finansiële state in staat stel om:   

(a)  die volgende te verstaan:  

(i) die samestelling van die ekonomiese entiteit; en  

(ii) die belang wat niebeherende belange in die ekonomiese entiteit se 

aktiwiteite en kontantvloei het (paragraaf .17); en  

(b)  die volgende te evalueer:  

(i) die aard en omvang van beduidende beperkings op sy vermoë om 

toegang tot die bates van die ekonomiese entiteit te verkry of dit te 

gebruik, en om sy laste te vereffen, (paragraaf .18);  

(ii) die aard van, en veranderinge in, die risiko's wat met sy belange in 

gekonsolideerde gestruktureerde entiteite verband hou (paragraaf .19 

tot .22);  
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(iii) die gevolge van veranderinge in sy eienaarsbelang in 'n beheerde 

entiteit wat nie tot 'n verlies van beheer lei nie (paragraaf .23); en  

(iv) die gevolge van verlies van beheer van 'n beheerde entiteit gedurende 

die verslagdoeningstydperk (paragraaf .24). 

.16 Indien die finansiële state van 'n beheerde entiteite wat gebruik word in die 

opstel van gekonsolideerde finansiële state met ingang van 'n datum of vir 'n 

tydperk is wat van dié van die gekonsolideerde finansiële state verskil (kyk 

paragraaf .47 van AERP 35), moet die entiteit die volgende openbaar maak:  

(a) die datum van die einde van die verslagdoeningstydperk van die finansiële 

state van daardie beheerde entiteit.  

(b) die rede vir die gebruik van 'n ander datum of tydperk. 

Die belang wat niebeherende belange in die ekonomiese entiteit se 

aktiwiteite en kontantvloei het 

.17 'n Entiteit moet vir elk van sy beheerde entiteite wat niebeherende belange het 

wat wesenlik vir die verslagdoenende entiteit is, die volgende openbaar maak:  

(a) die naam van die beheerde entiteit;  

(b) die domicilium en die regsvorm van die beheerde entiteit;  

(c) die verhouding van eienaarsbelange wat deur niebeherende belange gehou 

word en, indien dit verskil, die verhouding van stemreg wat gehou word;  

(d)   die surplus of tekort wat gedurende die verslagdoeningstydperk aan 

niebeherende belange van die beheerde entiteit toegedeel word;  

(e)  opgehoopte niebeherende belange van die beheerde entiteit aan die einde 

van die verslagdoeningstydperk; en  

(f)  opgesomde finansiële inligting oor die beheerde entiteite (kyk paragraaf 

TR10). 

Die aard en omvang van beduidende beperkings 

.18 'n Entiteit moet die volgende openbaar maak:  

(a) Beduidende beperkings in bindende reëlings (bv. statutêre, kontraktuele en 

regulatoriese beperkings) op sy vermoë om toegang tot die bates van die 

ekonomiese entiteit te verkry of dit te gebruik en om sy laste te vereffen, 

soos:  
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(i)   dié wat die vermoë beperk van 'n beherende entiteit of sy beheerde 

entiteite om kontant of ander bates na (of van) ander entiteite binne die 

ekonomiese entiteit oor te plaas;  

(ii)  waarborge of ander vereistes wat kan beperk dat dividende en ander 

kapitaaluitkerings betaal word, of lenings en voorskotte gemaak of 

terugbetaal word, aan (of van) ander entiteite binne die ekonomiese 

entiteit.  

(b) die aard en die mate waarin beskermende regte van niebeherende belange 

die entiteit se vermoë beduidend kan beperk om toegang tot die bates van 

die ekonomiese entiteit te verkry of dit te gebruik en sy laste te vereffen 

(soos wanneer 'n beherende entiteit verplig is om laste van 'n beheerde 

entiteit te vereffen voordat hy sy eie laste vereffen, of goedkeuring van 

niebeherende belange vereis word om toegang tot die bates van 'n 

beheerde entiteit te verkry of sy laste te vereffen).  

(c) Die drabedrae in die gekonsolideerde finansiële state van die bates en 

laste waarop daardie beperkings van toepassing is. 

Aard van die risiko's wat met 'n entiteit se belang in gekonsolideerde 

gestruktureerde entiteite verband hou 

.19 'n Entiteit moet die bepalings van enige bindende reëlings wat van die 

beherende entiteit of sy beheerde entiteite kan vereis om finansiële steun aan 'n 

gekonsolideerde gestruktureerde entiteit te verleen, met inbegrip van gebeure of 

omstandighede wat die verslagdoenende entiteit aan 'n verlies kan blootstel (bv. 

likiditeitsreëlings of kredietgraderingsoorsake wat verband hou met verpligtinge 

om bates van die gestruktureerde entiteit aan te koop of finansiële steun te 

verleen). 

.20 Indien 'n beherende entiteit of enige van sy beheerde entiteite gedurende die 

verslagdoeningstydperk, sonder om 'n verpligting ooreenkomstig 'n bindende 

ooreenkoms te hê om dit te doen, finansiële of ander steun aan 'n 

gekonsolideerde gestruktureerde entiteit verleen het (bv. die aankoop van bates 

van, of instrumente uitgereik deur, die gestruktureerde entiteit), moet die entiteit 

die volgende openbaar maak:  

(a) die tipe en die bedrag van die steun wat verleen is, met inbegrip van 

situasies waarin die beherende entiteit of sy beheerde entiteite die 

gestruktureerde entiteit met die verkryging van finansiële steun bygestaan 

het; en  
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(b) die redes vir die verlening van die steun. 

.21 Indien 'n beherende entiteit of enige van sy beheerde entiteite gedurende die 

verslagdoeningstydperk, sonder om 'n verpligting ooreenkomstig 'n bindende 

ooreenkoms te hê om dit te doen, finansiële of ander steun aan 'n voorheen 

ongekonsolideerde gestruktureerde entiteit verleen het en die verlening van die 

steun tot gevolg gehad het dat die entiteit die gestruktureerde entiteit beheer, 

moet die entiteit 'n verduideliking van die toepaslike faktore in die bereiking van 

daardie besluit openbaar maak. 

.22 'n Entiteit moet enige huidige voornemens om finansiële of ander steun aan 'n 

gekonsolideerde gestruktureerde entiteit te verleen, met inbegrip van 

voornemens om die gestruktureerde entiteit met die verkryging van finansiële 

steun by te staan, openbaar maak. 

Gevolge van veranderinge in 'n beherende entiteit se eienaarsbelang in 

'n beheerde entiteite wat nie 'n verlies aan beheer tot gevolg het nie 

.23 'n Entiteit moet 'n skedule aanbied wat die uitwerking op die netto bates 

toeskryfbaar aan eienaars van die beherende entiteit toon van enige 

veranderinge in sy eienaarsbelang in 'n beheerde entiteit wat nie tot 'n verlies 

van beheer lei nie. 

Gevolge van verloor van beheer van 'n beheerde entiteit gedurende die 

verslagdoeningstydperk 

.24 'n Entiteit moet die wins of verlies, indien daar is, bereken ooreenkomstig 

paragraaf .53 van AERP 35, openbaar maak; asook  

(a) die gedeelte van daardie wins of verlies wat toeskryfbaar is aan die meting 

van enige belegging wat in die voormalige beheerde entiteit behou is teen 

die billike waarde daarvan op die datum waarop beheer verloor is; en  

(b) die lynitem(s) in surplus of tekort waarin die wins of verlies erken word 

(indien dit nie afsonderlik aangebied word nie). 

Belange in ongekonsolideerde beheerde entiteite 

(beleggingsentiteite) 

.25 'n Beleggingsentiteit van wie daar ooreenkomstig AERP 35 vereis word om die 

uitsondering op konsolidasie toe te pas en in stede daarvan sy belegging in 'n 
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beheerde entiteite teen billike waarde in rekening bring, moet daardie feit 

openbaar maak. 

.26 Vir elke ongekonsolideerde beheerde entiteit, moet 'n beleggingsentiteit die 

volgende openbaar maak:  

(a) die beheerde entiteit se naam;  

(b) die domicilium en die regsvorm van die beheerde entiteit; en  

(c) die verhouding van eienaarsbelange wat deur die beleggingsentiteit gehou 

word en, indien dit verskil, die verhouding van stemreg wat gehou word; 

.27 As 'n beleggingsentiteit die beherende entiteit van nog 'n beleggingsentiteit is, 

moet die beherende entiteit ook die openbaarmakings in paragraaf .26(a) tot (c) 

voorsien vir beleggings wat deur sy beheerde beleggingsentiteit beheer word. 

Die openbaarmaking kan voorsien word deur in die finansiële state van die 

beherende entiteit in te sluit die finansiële state van die beheerde entiteit (of 

beheerde entiteite) wat die bogenoemde inligting bevat. 

.28 'n Beleggingsentiteit moet die volgende openbaar maak:  

(a) die aard en omvang van enige beduidende beperkings wat spruit uit die 

bindende reëlings (bv. as gevolg van leningsreëlings, regulerende 

vereistes of kontraktuele reëlings) se inpak op die vermoë van 'n 

ongekonsolideerde beheerde entiteit om fondse na die beleggingsentiteit 

oor te plaas in die vorm van kontantdividende, of soortgelyke uitkerings, of 

om lenings en voorskotte wat die beleggingsentiteit aan die 

ongekonsolideerde beheerde entiteit gemaak het, terug te betaal; en  

(b) enige huidige verbintenisse of voornemens om finansiële of ander steun 

aan 'n ongekonsolideerde beheerde entiteit te verleen, met inbegrip van 

verbintenisse of voornemens om die beheerde entiteit by te staan om 

finansiële steun te verkry. 
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.29 Indien 'n beleggingsentiteit of enige van sy beheerde entiteite gedurende die 

verslagdoeningstydperk, sonder om 'n verpligting voortspruitend uit 'n bindende 

ooreenkoms te hê om dit te doen, finansiële of ander steun aan 'n 

ongekonsolideerde beheerde entiteit verleen het (bv. die aankoop van bates van, 

of instrumente uitgereik deur, die beheerde entiteit), moet die entiteit die 

volgende openbaar maak:  

(a) die tipe en bedrag van steun wat aan elke ongekonsolideerde beheerde 

entiteit verleen is; en  

(b) die redes vir die verlening van die steun. 

.30 'n Beleggingsentiteit moet die bepalings van enige bindende reëlings wat van 

die beherende entiteit of sy ongekonsolideerde beheerde entiteite kan vereis om 

finansiële steun aan 'n ongekonsolideerde, beheerde, gestruktureerde entiteit te 

verleen, met inbegrip van gebeure of omstandighede wat die verslagdoenende 

entiteit aan 'n verlies kan blootstel (bv. likiditeitsreëlings of 

kredietgraderingsoorsake wat verband hou met verpligtinge om bates van die 

gestruktureerde entiteit aan te koop of finansiële steun te verleen). 

.31 Indien 'n beleggingsentiteit of enige van sy ongekonsolideerde beheerde 

entiteite gedurende die verslagdoeningstydperk, sonder om 'n verpligting 

voortspruitend uit 'n bindende ooreenkoms te hê om dit te doen, finansiële of 

ander steun aan 'n ongekonsolideerde gestruktureerde entiteit verleen het wat 

die beleggingsentiteit nie beheer het nie, en indien daardie verlening van steun 

tot gevolg gehad het dat die beleggingsentiteit die gestruktureerde entiteit 

beheer, moet die beleggingsentiteit 'n verduideliking van die toepaslike faktore 

in die bereiking van die besluit om daardie steun te verleen openbaar maak. 

.32 'n Beherende entiteit wat 'n beleggingsentiteit beheer maar nie self 'n 

beleggingsentiteit is nie, moet in sy gekonsolideerde finansiële state die 

inligting openbaar maak wat deur paragraaf .25 tot .31 ten opsigte van sodanige 

ongekonsolideerde beheerde entiteite vereis word. 

Belange in gesamentlike reëlings en geassosieerdes 

.33 'n Entiteit moet inligting openbaar maak wat gebruikers van sy finansiële state in 

staat stel om die volgende te evalueer:   

(a) die aard, omvang en finansiële uitwerking van sy belange in gesamentlike 

reëlings en vennote, met inbegrip van die aard en gevolge van sy 

verhouding met die ander beleggers met gesamentlike beheer van, of 
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beduidende invloed oor, gesamentlike reëlings en geassosieerdes 

(paragraaf .34 en .36); en  

(b) die aard van, en veranderinge in, die risiko's wat met sy belange in 

gesamentlike ondernemings en geassosieerdes verband hou 

(paragraaf .37); 

 

Aard, omvang en finansiële uitwerking van 'n entiteit se belange in 

gesamentlike reëlings en geassosieerdes 

.34 'n Entiteit moet die volgende openbaar maak:  

(a) Vir elke gesamentlike reëling en geassosieerde wat wesenlik vir die 

verslagdoenende entiteit is:   

(i)  die naam van die gesamentlike reëling of geassosieerde;  

(ii)  die aard van die entiteit se verhouding met die gesamentlike reëling of 

geassosieerde (deur, byvoorbeeld, 'n beskrywing van die aard van die 

bedrywighede van die gesamentlike reëling of geassosieerde en of 

hulle van strategiese belang vir die entiteit se aktiwiteite is); 

(iii) die domicilium en die regsvorm van die gesamentlike reëling of 

geassosieerde; en 

(iv) die verhouding van eienaarsbelange of deelnemende aandeel wat deur 

die entiteit gehou word en, indien dit verskil, die verhouding van 

stemreg wat gehou word (indien toepaslik);  

(b) Vir elke gesamentlike onderneming en geassosieerde wat wesenlik vir die 

verslagdoenende entiteit is:   

of die belegging in die gesamentlike onderneming of geassosieerde 

gemeet word deur van die ekwiteitsmetode of billike waarde gebruik 

te maak;  

(ii)  opgesomde finansiële inligting oor die gesamentlike onderneming of 

geassosieerde soos gespesifiseer in paragraaf TR12 en TR13; en  

(iii)  Indien die gesamentlike onderneming of geassosieerde met gebruik 

van die ekwiteitsmetode in rekening gebring word, die billike waarde 

van sy belegging in die gesamentlike onderneming of geassosieerde, 

indien daar 'n genoteerde markprys vir die belegging is.  
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(c) Finansiële inligting soos gespesifiseer in paragraaf TR16 oor die entiteit  

se beleggings in gesamentlike ondernemings en geassosieerdes wat nie 

individueel wesenlik is nie:  

(i) in totaal vir alle individueel niewesenlike gesamentlike ondernemings; 

en  

(i) in totaal vir alle individueel niewesenlike geassosieerdes. Hierdie 

saamgevoegde inligting moet afsonderlik van die saamgevoegde 

inligting oor gesamentlike ondernemings openbaar gemaak word. 

.35  'n Beleggingsentiteit hoef nie die openbaarmakings wat deur paragraaf .34(b) tot .34(c) 

vereis word te voorsien nie. 

.36 'n Entiteit moet ook die volgende openbaar maak:  

(a) Die aard en omvang van enige beduidende beperkings (bv. wat spruit uit 

leningsreëlings, regulerende vereistes of bindende reëlings tussen 

beleggers met gesamentlike beheer of beduidende invloed oor, 'n 

gesamentlike onderneming of geassosieerde) op die vermoë van 

gesamentlike onderneming of geassosieerde om fondse na die entiteit oor 

te plaas in die vorm van kontantdividende of soortgelyke uitkerings, of om 

lenings en voorskotte wat deur die entiteit gemaak is, terug te betaal.  

(b) Indien die finansiële state van 'n gesamentlike onderneming of 

geassosieerde wat gebruik word in die toepassing van die ekwiteitsmetode 

van 'n datum of vir 'n tydperk is wat van dié van die entiteit verskil:  

(i) die datum van die einde van die verslagdoeningstydperk van die 

finansiële state van daardie gesamentlike onderneming of 

geassosieerde; en  

(ii) die rede vir die gebruik van 'n ander datum of tydperk.  

(c) Die onerkende deel van verliese van 'n gesamentlike onderneming of 

geassosieerde, vir die verslagdoeningstydperk sowel as kumulatief, indien 

die entiteit opgehou het om sy deel van die verliese van die gesamentlike 

onderneming of geassosieerde te erken indien die ekwiteitsmetode 

toegepas word. 

Risiko geassosieer met 'n entiteit se belange in gesamentlike 

ondernemings en geassosieerdes 

.37 'n Entiteit moet die volgende openbaar maak:  
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(a) kontraktuele verpligtinge wat hy het met betrekking tot sy gesamentlike 

ondernemings, afsonderlik van die bedrag van ander verpligtinge soos in 

paragraaf TR17 tot TR19 gespesifiseer word; en  

(b) Ooreenkomstig die Standaard van AERP oor Voorsienings, Voorwaardelike 

Aanspreeklikhede en Voorwaardelike Bates, tensy die moontlikheid van 

verlies gering is, voorwaardelike aanspreeklikhede wat aangegaan is in 

verband met sy belange in gesamentlike ondernemings of geassosieerdes 

(met inbegrip van sy deel van voorwaardelike aanspreeklikhede wat 

gesamentlik met ander beleggers met gesamentlike beheer van, of 

beduidende invloed op, die gesamentlike ondernemings of geassosieerdes 

aangegaan is), afsonderlik van die bedrag van ander voorwaardelike 

aanspreeklikhede. 

Belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer 

word nie 

.38 'n Entiteit moet inligting openbaar maak wat gebruikers van sy finansiële state in 

staat stel om:   

(a) om die aard en omvang van sy belange in gestruktureerde entiteite wat nie 

gekonsolideer word nie te verstaan (paragraaf .41 tot .43); en  

(b) die aard van, en veranderinge in, die risiko's wat verband hou met sy 

belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie te 

evalueer (paragraaf .44 tot .46). 

.39 Die inligting wat deur paragraaf .38(b) vereis word, sluit inligting in oor 'n entiteit se 

blootstelling aan risiko van betrokkenheid wat hy met gestruktureerde entiteite gehad 

het wat nie in vorige tydperke gekonsolideerd is nie (bv. borg van die gestruktureerde 

entiteit), selfs indien die entiteit nie meer enige betrokkenheid by wyse van 'n bindende 

reëling met die gestruktureerde entiteit op die verslagdoeningsdatum het nie. 

.40 'n Beleggingsentiteit hoef nie die openbaarmakings te voorsien wat deur paragraaf .38 

vereis word vir 'n gestruktureerde entiteit wat dit beheer maar wat nie gekonsolideer is 

nie, en waarvoor dit die openbaarmakings aanbied wat deur paragraaf .25 tot .31 

vereis word. 

Aard van belange 

.41 'n Entiteit moet kwalitatiewe en kwantitatiewe inligting openbaar maak oor sy 

belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie, met 
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inbegrip van, maar nie beperk nie tot, die aard, doel, omvang en aktiwiteite van 

die gestruktureerde entiteit en hoe die gestruktureerde entiteit finansier word. 

.42 Indien 'n entiteit 'n gestruktureerde entiteit geborg het wat nie gekonsolideer 

word nie waarvoor hy nie inligting voorsien soos deur paragraaf .44 vereis word 

nie (bv. omdat hy nie op die verslagdoeningsdatum 'n belang in die entiteit het 

nie), moet die entiteit die volgende openbaar maak:   

(a) hoe hy bepaal het watter gestruktureerde entiteite hy geborg het;   

(b) inkomste uit daardie gestruktureerde entiteite gedurende die 

verslagdoeningstydperk, met inbegrip van 'n beskrywing van die tipes 

inkomste aangebied; en  

(c) die drabedrag (ten tyde van oordrag) van alle bates wat gedurende die 

verslagdoeningstydperk na daardie gestruktureerde entiteite oorgeplaas is. 

.43 'n Entiteit moet die inligting in paragraaf .42(b) en (c) in tabelformaat aanbied, 

tensy 'n ander formaat meer toepaslik is, en moet sy borgaktiwiteite in 

toepaslike kategorieë klassifiseer (kyk paragraaf TR2 tot TR6). 

Aard van risiko's 

.44 'n Entiteit moet in tabelformaat, tensy 'n ander formaat meer toepaslik is, 'n 

opsomming openbaar maak van: 

(a) die drabedrae van die bates en laste wat in sy finansiële state erken word 

wat verband hou met sy belange in gestruktureerde entiteite wat nie 

gekonsolideer word nie; 

(b) die lynitems in die staat van finansiële stand waarin daardie bates en laste 

erken word; 

(c)  die bedrag wat die entiteit se maksimum blootstelling aan verlies op sy 

belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie die 

beste verteenwoordig, met inbegrip van hoe die maksimum blootstelling 

aan verlies bepaal word. Indien 'n entiteit nie sy maksimum blootstelling 

aan verlies op sy belange in gestruktureerde entiteite wat nie 

gekonsolideer word kan kwantifiseer nie, moet hy daardie feit en die redes 

daarvoor openbaar maak; en 

(d) 'n vergelyking van die drabedrae van die bates en laste van die entiteit wat 

verband hou met sy belange in gestruktureerde entiteite wat nie 
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gekonsolideer word nie en die entiteit se maksimum blootstelling aan 

verlies uit daardie entiteite; 

.45 Indien 'n entiteit gedurende die verslagdoeningstydperk, sonder om 'n 

verpligting ooreenkomstig 'n bindende ooreenkoms te hê om dit te doen, 

finansiële of ander steun verleen het aan 'n gestruktureerde entiteit wat nie 

gekonsolideer word nie waarin hy voorheen 'n belang gehad het of tans een het 

(bv. die aankoop van bates van, of instrumente uitgereik deur, die 

gestruktureerde entiteit), moet die entiteit die volgende openbaar maak: 

(a) die tipe en die bedrag van die steun wat verleen is, met inbegrip van 

situasies waarin die entiteit die gestruktureerde entiteit met verkryging van 

finansiële steun bygestaan het; en 

(b) die redes vir die verlening van die steun. 

.46 'n Entiteit moet enige huidige voornemens om finansiële of ander steun aan 'n 

gestruktureerde entiteit wat nie gekonsolideer is nie te verleen, met inbegrip van 

voornemens om die gestruktureerde entiteit met die verkryging van finansiële 

steun by te staan, openbaar maak. Sodanige huidige voornemens sluit 

voornemens in om steun te bied as gevolg van verpligtinge ingevolge bindende 

reëlings en voornemens om steun te verleen waar die entiteit geen verpligting 

onder 'n bindende reëling het nie. 

Niekwantifiseerbare eienaarsbelange 

.47 'n Entiteit moet inligting openbaar maak wat gebruikers van die finansiële state 

in staat stel om die aard en omvang van enige niekwantifiseerbare 

eienaarsbelange in ander entiteite te verstaan. 

.48 In die mate dat hierdie inligting nie reeds ooreenkomstig hierdie Standaard 

voorsien is nie, moet 'n entiteit ten opsigte van elke niekwantifiseerbare 

eienaarsbelang enige belang wat wesenlik is vir die verslagdoenende entiteit 

openbaar maak: 

(a) die naam van die entiteit waarin hy 'n eienaarsbelang het; en 

(b) die aard van sy eienaarsbelang in die entiteit. 

Beherende belange verkry met die bedoeling om te 

vervreem 
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.49 'n Entiteit, buiten 'n beleggingsentiteit, moet inligting oor sy belang in 'n 

beheerde entiteite openbaar maak indien, op die punt waar beheer ontstaan het, 

die entiteit die bedoeling gehad het om daardie belang te vervreem en, op die 

verslagdoeningsdatum, hy aktief voornemens is om daardie belang te vervreem. 

.50 Daar is 'n aantal situasies waarin 'n entiteit beheer van 'n ander entiteit kan verkry, 

maar waar die entiteit 'n aktiewe voorneme het om al of 'n gedeelte van sy beherende 

belang in die nabye toekoms te vervreem. 

.51 As gevolg van 'n regering se breë verantwoordelikheid vir die ekonomiese welstand 

van die ekonomie, kan dit ingryp om die gevolge van mislukking van 'n entiteit soos 'n 

finansiële instelling, te verhoed. 'n Entiteit in een regeringsfeer kan byvoorbeeld in die 

administrasie van 'n entiteit in 'n ander regeringsfeer ingryp indien daardie entiteit nie 

in staat is om sy grondwetlike of wetgewende mandaat te vervul nie.   Sodanige 

ingrypings kan daartoe lei dat 'n regering beheer van 'n ander entiteit verkry, hoewel 

hy geen bedoeling het om beheer oor daardie entiteit te behou nie.  Sy voornemens 

kan eerder wees om sy belang in die beheerde entiteit te verkoop of andersins te 

vervreem. Indien die ander entiteit herstruktureer moet word om vervreemding te 

vergemaklik, kan die herstrukturering oor 'n tydperk van een of meer jaar plaasvind en 

kan die regering van die oorblywende bates of laste aan die einde van die proses 

behou. Die konsolidasie van sodanige beheerde entiteite vir verslagdoeningstydperke 

waarin beheer teenwoordig is, kan 'n beduidende impak op die gekonsolideerde 

finansiële state hê. Die verkryging van beheer as gevolg van ingrepe om mislukking te 

verhoed sal die waarskynlikste voorkom in die konteks van 'n regering, maar kan ook 

in die geval van individuele entiteite voorkom. 

.52 'n Entiteit kan ook 'n beherende belang in 'n ander entiteit verkry, met die bedoeling 

om dit in die geheel of gedeeltelik te vervreem, in die implementering van 'n regering 

se beleidsdoelwitte. 'n Regering kan byvoorbeeld 'n entiteit opdrag gee om sekere 

belange in ander entiteite te verkry met die doel van herverspreiding. 

.53 'n Entiteit moet die volgende inligting openbaar maak in die aantekeninge ten 

opsigte van elke beheerde entiteit waarna in paragraaf .49 verwys word: 

(a) die naam van die beheerde entiteit en 'n beskrywing van sy 

sleutelaktiwiteite;  

(b) die rasionaal vir die verkryging van die beherende belang en die faktore 

wat in ag geneem is in die bepaling dat beheer bestaan;  
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(c) die impak van die konsolidasie van die beheerde entiteit op die 

gekonsolideerde finansiële state, met inbegrip van die uitwerking daarvan 

op bates, laste, inkomste, uitgawes en netto bates; en  

(d) die huidige status van die benadering tot vervreemding, met inbegrip van 

die verwagte metode en tydsberekening van vervreemding. 

.54 Die openbaarmakings wat deur paragraaf .53 vereis word, moet op elke 

verslagdoeningsdatum voorsien word totdat die entiteit die beherende belang 

vervreem of ophou om die voorneme te hê om daardie belang te vervreem.  In 

die tydperk waarin die entiteit die beherende belang vervreem of ophou om die 

voorneme te hê om die beherende belang te vervreem, moet hy die volgende 

openbaar maak:   

(a) die feit dat daar 'n vervreemding of verandering van voorneme was; en  

(b) Die uitwerking van die vervreemding of verandering van bedoeling op die 

gekonsolideerde finansiële state. 

.55 Indien ander openbaarmakings wat deur hierdie Standaard of ander Standaarde 

van AERP vereis word inligting sou verskaf wat van toepassing is op paragraaf 

.53 of .54, moet 'n kruisverwysing na daardie ander openbaarmakings voorsien 

word. 

Oorgangsbepalings 

.56 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 

.57 '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. 

Terugtrek van die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State, 

Beleggings in Geassosieerdes en Belange in Gesamentlike 

Ondernemings 
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.58 Hierdie Standaard vervang die vorige Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde en 

Afsonderlike Finansiële State, Beleggings in Geassosieerdes en Belange in 

Gesamentlike Ondernemings wat in November 2005 uitgegee is.   
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Toepassingsleiding 

Hierdie Aanhangsel is 'n integrerende deel van die Standaard van AERP oor 

Openbaarmaking van Belange in Ander Entiteite (AERP 38). 

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 feite en omstandighede van 'n bepaalde feitepatroon evalueer moet 
word wanneer hierdie Standaard toegepas word. 

Samevoeging (paragraaf .10)  

TR2. 'n Entiteit moet, in die lig van sy omstandighede, besluit hoeveel detailinligting om 
te voorsien ten einde aan die behoeftes van die gebruikers te voldoen, hoeveel 
klem hy moet plaas op verskillende aspekte van die vereistes en hoe hy die 
inligting saamvoeg. Dit is nodig om 'n balans te tref tussen oorlading van finansiële 
state met oormatige besonderhede wat moontlik nie gebruikers van finansiële state 
sal help nie en wat inligting as gevolg van te veel samevoeging kan verberg. 

TR3. 'n Entiteit kan die openbaarmakings wat deur hierdie Standaard vereis word vir 
belange in soortgelyke entiteite saamvoeg indien samevoeging versoenbaar is met 
die openbaarmakingsdoelstelling en die vereiste in paragraaf TR4, en nie die 
inligting wat voorsien word onduidelik maak nie.  'n Entiteit moet openbaar maak 
hoe hy sy belange in soortgelyke entiteite saamgevoeg het. 

TR4. 'n Entiteit moet inligting afsonderlik aanbied vir belange in:  

(a) beheerde entiteite;  

(b) gesamentlike ondernemings;  

(c) gesamentlike bedrywighede;  

(d) geassosieerdes; en  

(e) gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie.  

TR5. By die bepaling of inligting saamgevoeg moet word, moet 'n entiteit kwantitatiewe 

en kwalitatiewe inligting oor die verskillende risiko- en die voordeelkenmerke van 

elke entiteit in ag neem wat hy oorweeg om saam te voeg en hoe beduidend elke 

sodanige entiteit vir die verslagdoenende entiteit is. Die entiteit moet die 
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openbaarmakings aanbied op 'n wyse wat duidelik aan die gebruikers van 

finansiële state die aard en omvang van sy belange in daardie ander entiteite 

verduidelik.  

TR6. Voorbeelde van samevoegingsvlakke binne die klasse van entiteite wat in 

paragraaf TR4 uiteengesit word en wat toepaslik kan wees, is:  

(a) Aard van aktiwiteite (bv. 'n navorsing-en-ontwikkeling-entiteit);  

(b) Bedryfsklassifikasie (bv. sake- en residensiële beleggingseiendomme).  

(c) Geografie (bv. land of streek). 

Belange in ander entiteite 

TR7. 'n Belang in 'n ander entiteit verwys na betrokkenheid by wyse van bindende 

reëlings of andersins wat die verslagdoenende entiteit blootstel aan die 

veranderlikheid van voordele uit die prestasie van die ander entiteit. Oorweging van 

die doel en ontwerp van die ander entiteit kan die verslagdoenende entiteit help 

wanneer hy evalueer of hy 'n belang in daardie entiteit het, en dus of dit van hom 

vereis word om die openbaarmakings in hierdie Standaard te voorsien. Daardie 

evaluering sluit oorweging in van die risiko's wat die ander entiteit ontwerp is om te 

skep en die risiko's wat die ander entiteit ontwerp is om aan die verslagdoenende 

entiteit en ander partye oor te dra.  

TR8. Die verslagdoenende entiteit is tipies blootgestel aan veranderlikheid van voordele 
uit die uitvoering van 'n ander entiteit deur die hou van instrumente (soos ekwiteits- 
of skuldinstrumente wat deur die ander entiteit uitgegee is), of deur 'n ander 
betrokkenheid te hê wat veranderlikheid absorbeer.  Veronderstel byvoorbeeld 'n 
gestruktureerde entiteit hou 'n leningsportefeulje. Die gestruktureerde entiteit verkry 
'n kredietwanbetalingsruiling van 'n ander entiteit (die verslagdoenende entiteit) om 
hom te beskerm teen versuim wat betref die betalings van die rente- en hoofsom 
van die lenings. Die verslagdoenende entiteit het betrokkenheid wat hom blootstel 
aan veranderlikheid van voordele uit die prestasie van die gestruktureerde entiteit 
omdat die kredietwanbetalingsruiling veranderlikheid van voordele absorbeer, in die 
vorm van opbrengste, van die gestruktureerde entiteit.  

TR9. Sommige instrumente is ontwerp om risiko van 'n verslagdoenende entiteit na 'n 

ander entiteit oor te dra. Sodanige instrumente skep veranderlikheid van voordele 

vir die ander entiteit, maar stel nie tipies die verslagdoeningsentiteit aan 

veranderlikheid van voordele uit die prestasie van die ander entiteit bloot nie. 

Veronderstel byvoorbeeld 'n gestruktureerde entiteit word tot stand gebring om 
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beleggingsgeleenthede te verskaf vir beleggers wat blootstelling aan entiteit Z se 

kredietrisiko wil hê (entiteit Z is onverwant aan enige party wat by die reëling 

betrokke is).  Die gestruktureerde entiteit verkry befondsing deur aan daardie 

beleggers effekte uit te reik wat aan Entiteit Z se kredietrisiko gekoppel is 

(kredietgekoppelde effekte) en gebruik die opbrengs om in 'n portefeulje van 

risikovrye finansiële bates te belê. Die gestruktureerde entiteit verkry blootstelling 

aan entiteit Z se kredietrisiko deur 'n kredietwanbetalingsruiling (KWR) met 'n 

ruilingsteëparty aan te gaan. Die KWR dra Entiteit Z se kredietrisiko aan die 

gestruktureerde entiteit oor in ruil vir 'n tarief wat deur die ruilingsteëparty betaal 

word. Die beleggers in die gestruktureerde entiteit ontvang hoër voordele wat die 

gestruktureerde entiteit se opbrengs op sy bateportefeulje sowel as die KWR-tarief 

weerspieël. Die ruilingteëparty is nie betrokke by die gestruktureerde entiteit wat 

hom blootstel aan die veranderlikheid van die voordele uit die prestasie van die 

gestruktureerde entiteit nie omdat die KWR veranderlikheid aan die gestruktureerde 

entiteit oordra, eerder as om die veranderlikheid van voordele van die 

gestruktureerde entiteit te absorbeer.  

Opgesomde finansiële inligting vir beheerde entiteite, gesamentlike 

ondernemings en geassosieerdes (paragraaf .17 en .34) 

TR10. Vir elke beheerde entiteit wat niebeherende belange het wat wesenlik vir die 

verslagdoenende entiteit is, moet 'n entiteit die volgende openbaar maak:  

(a) dividende of soortgelyke uitkerings betaal aan niebeherende belange; en  

(b) opgesomde finansiële inligting oor die bates, laste, surplus of tekort en 

kontantvloei van die beheerde entiteite wat gebruikers in staat stel om die 

belang te verstaan wat niebeherende belange in die ekonomiese entiteit se 

bedrywighede en kontantvloei het. Daardie inligting kan insluit, maar is nie 

beperk nie tot, byvoorbeeld, bedryfsbates, niebedryfsbates, bedryfslaste, 

niebedryfslaste, inkomste en surplus of tekort.  

TR11. Die opgesomde finansiële inligting wat deur paragraaf TR10(b) vereis word, moet 
die bedrae voor inter-entiteituitskakelings wees. 

TR12. Vir elke gesamentlike onderneming en geassosieerde wat wesenlik vir die 

verslagdoenende entiteit is, moet die entiteit die volgende openbaar maak:   

(a) dividende of soortgelyke uitkerings wat van die gesamentlike onderneming of 
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geassosieerde ontvang is; en  

(b) opgesomde finansiële inligting vir die gesamentlike onderneming of 

geassosieerde (kyk paragraaf TR14 en TR15), met inbegrip van, maar nie 

noodwendig beperk nie tot:  

(i) bedryfsbates;  

(ii) niebedryfsbates;  

(iii) bedryfslaste;  

(iv) niebedryfslaste;  

(v) inkomste;  

(vi) belastinguitgawes (indien toepaslik);  

(vii) voorbelaste wins of verlies erken by die vervreemding van bates of 

vereffening van laste wat aan gestaakte bedrywighede toeskryfbaar is; en  

(viii) surplus of tekort. 

TR13. Benewens die opgesomde finansiële inligting wat deur paragraaf TR12 vereis 

word, moet 'n entiteit vir elke gesamentlike onderneming wat vir die 

verslagdoenende entiteit wesenlik is die volgende bedrae openbaar maak:  

(a) kontant en kontantekwivalente ingesluit in paragraaf TR12(b)(i);  

(b) finansiële bedryfslaste (uitgesonderd belasting en oordragte betaalbaar, 

krediteure ooreenkomstig valutatransaksies en voorsienings) wat in paragraaf 

TR12(b)(iii) ingesluit is;  

(c) finansiële nierbedryfslaste (uitgesonderd belasting en oordragte betaalbaar, 

krediteure ooreenkomstig valutatransaksies en voorsienings) wat in paragraaf 

TR12(b)(iv) ingesluit is;  

(d) depresiasie en amortisasie;  

(e) renteinkomste;  

(f) renteuitgawes; en  

(d) inkomstebelastinguitgawe (indien toepaslik). 

TR14. Die opgesomde finansiële inligting wat ooreenkomstig paragraaf TR12 en TR13 

aangebied word, moet die bedrae wees wat ingesluit is in die finansiële state wat 
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opgestel is ooreenkomstig die Standaarde van AERP vir die gesamentlike 

onderneming of die geassosieerde (en nie die entiteit se deel van daardie bedrae 

nie).  Indien die entiteit sy belang in die gesamentlike onderneming of 

geassosieerde met gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening bring:  

(a) moet die bedrae wat ingesluit is in die finansiële state wat ooreenkomstig die 

Standaarde van AERP vir die gesamentlike onderneming of geassosieerde 

opgestel is, aangepas word om aansuiwerings te weerspieël wat deur die 

entiteit gemaak is toe die ekwiteitsmetode gevolg is, soos billikewaarde-

aansuiwerings wat ten tyde van verkryging gemaak is en aansuiwerings vir 

verskille in rekeningkundige beleid; en  

(b) die entiteit moet 'n rekonsiliasie voorsien van die opgesomde finansiële 
inligting wat as die drabedrag van sy belang in die gesamentlike onderneming 
of geassosieerde aangebied word. 

TR15. 'n Entiteit kan die opgesomde finansiële inligting wat deur paragraaf TR12 en TR13 

vereis word op die basis van die gesamentlike onderneming of geassosieerde se 

finansiële state aanbied indien:  

(a) indien die entiteit sy belang in die gesamentlike onderneming of geassosieerde 

teen billike waarde ooreenkomstig AERP 36 meet; en  

(b) die gesamentlike onderneming of geassosieerde nie finansiële state 

ooreenkomstig die Standaarde van AERP opstel nie, en opstelling op daardie 

grondslag nie prakties uitvoerbaar sou wees nie of onnodige koste sou 

veroorsaak.  

In daardie geval moet die entiteit die grondslag openbaar maak waarop die 

opgesomde finansiële inligting opgestel is.  

TR16. 'n Entiteit moet die totale drabedrag openbaar maak van sy belange in alle 

individueel niewesenlike gesamentlike ondernemings of geassosieerdes wat met 

gebruik van die ekwiteitsmetode in rekening gebring word. 'n Entiteit moet ook 

afsonderlik die totale bedrag openbaar maak van sy deel van daardie gesamentlike 

ondernemings of geassosieerdes se:  

(a) Inkomste.  

(b) Belastinguitgawes (indien toepaslik).  

(c) Voorbelaste wins of verlies erken op die vervreemding van bates of 
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vereffening van laste wat aan gestaakte bedrywighede toeskryfbaar is.  

(d) Surplus of tekort.  

'n Entiteit voorsien die openbaarmakings afsonderlik vir gesamentlike 
ondernemings en geassosieerdes. 

Kontraktuele verpligtinge vir gesamentlike ondernemings (paragraaf .37(a)) 

TR17. 'n Entiteit moet die totale kontraktuele verpligtinge op die verslagdoeningsdatum 
wat hy aangegaan maar nie erken het nie, openbaar maak (met inbegrip van sy 
deel van verpligtinge wat gesamentlik met ander beleggers met gesamentlike 
beheer van 'n gesamentlike onderneming aangegaan is) met betrekking tot sy 
belange in gesamentlike ondernemings. Kontraktuele verpligtinge is dié wat kan lei 
tot 'n toekomstige uitvloei van kontant of ander hulpbronne. 

TR18. Onerkende kontraktuele verpligtinge wat kan lei tot 'n toekomstige uitvloei van 

kontant of ander hulpbronne sluit in:  

(a) onerkende kontraktuele verpligtinge om befondsing of hulpbronne by te dra as 

gevolg van, byvoorbeeld:  

(i) die stigtingsdokumente of verkrygingsooreenkomste van 'n gesamentlike 

onderneming (wat, byvoorbeeld, van 'n entiteit vereis om fondse oor 'n 

spesifieke tydperk by te dra);  

(ii)  kapitaalintensiewe projekte wat deur 'n gesamentlike onderneming 

onderneem is;  

(iii) onvoorwaardelik aankoopverpligtinge, wat bestaan uit verkryging van 

toerusting, voorraad of dienste waartoe 'n entiteit verbind is om dit aan 

te koop van, of namens, 'n gesamentlike onderneming;  

(v) onerkende kontraktuele verpligtinge om lenings of ander finansiële 

steun aan 'n gesamentlike onderneming te voorsien;  

(vi) onerkende kontraktuele verpligtinge om by te dra tot hulpbronne aan 'n 

gesamentlike onderneming, soos bates of dienste; 

(vii)  ander niekanselleerbare onerkende kontraktuele verpligtinge met 

betrekking tot 'n gesamentlike onderneming; en 

(b) onerkende kontraktuele verpligtinge om 'n ander party se eienaarsbelang (of 'n 

gedeelte van daardie eienaarsbelang) in 'n gesamentlike onderneming te 

verkry indien 'n bepaalde gebeurtenis in die toekoms voorkom of nie voorkom 
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nie.   

TR19. Die vereistes en voorbeelde in paragraaf TR17 en TR18 illustreer sommige van die 
tipes verklarings wat deur paragraaf .27 en .28 van die Standaard van AERP oor 
Verwantepartyopenbaarmakings vereis word. 

Belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie 

(paragraaf .38 tot .46)  

Gestruktureerde entiteite 

TR20. 'n Gestruktureerde entiteit is 'n entiteit wat ontwerp is sodat die konvensionele 
maniere waarop 'n entiteit beheer word, nie die oorheersende faktore is in die 
besluit oor wie die entiteit beheer nie. In die geval van entiteite soos departemente 
of ministeries waar wetgewing dikwels die oorheersende faktor is in die besluit oor 
wie in beheer van 'n entiteit is, is 'n gestruktureerde entiteit 'n entiteit wat is ontwerp 
sodat wetgewing nie die oorheersende faktor is in die besluit oor wie die entiteit 
beheer nie. In die geval van entiteite waar stemreg of soortgelyke regte 
normaalweg die oorheersende faktor is in die besluit oor wie in beheer van 'n 
entiteit is (wat moontlik die geval vir sekere entiteite met winsoogmerke kan wees), 
is 'n gestruktureerde entiteit 'n entiteit wat ontwerp is sodat stemreg of soortgelyke 
regte nie die oorheersende faktor is in die besluit oor wie in beheer van die entiteit 
is nie. Hoewel bindende reëlings dikwels tussen entiteite voorkom, is bindende 
reëlings in die meeste gevalle nie die oorheersende faktor in die bepaling van wie 
'n entiteit beheer nie. Daarom kan die gebruik van bindende reëlings om die 
toepaslike aktiwiteite van 'n entiteit te bepaal, op die bestaan van 'n 
gestruktureerde entiteit dui. Na gelang van die konteks kan 'n gestruktureerde 
entiteit die volgende wees: (i) 'n entiteit wat die meeste van die aktiwiteite vooraf 
bepaal is, met die toepaslike aktiwiteite wat beperk is in omvang, maar deur 
bindende reëlings gerig word; of (ii) 'n entiteit vir wie enige stemreg slegs met 
administratiewe take verband hou en die betrokke aktiwiteite deur middel van 
bindende reëlings gerig word. 

TR21. 'n Gestruktureerde entiteit het dikwels sommige van of al die volgende eienskappe 

of kenmerke:  

(a) Beperkte aktiwiteite.  

(b) 'n Eng en goed omskrewe oogmerk, soos om navorsings- en 

ontwikkelingsaktiwiteite uit te voer, 'n bron van kapitaal of befondsing aan 'n 

entiteit te voorsien of beleggingsgeleenthede vir beleggers te verskaf deur 

risiko's en belonings wat met die bates van die gestruktureerde entiteit 

verband hou aan beleggers oor te dra.  
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(c) Ontoereikende netto bates om die gestruktureerde entiteit toe te laat om sy 

werksaamhede sonder ondergeskikte finansiële steun te finansier.  

(d) Finansiering in die vorm van veelvuldige kontraktueel gekoppelde 
instrumente aan beleggers van konsentrasies van krediet of ander risiko's 
skep (in gedeeltes). 

TR22. Voorbeelde van entiteite wat beskou word as 'n gestruktureerde entiteite sluit die 

volgende in, maar is nie daartoe beperk nie:  

(a) 'n vennootskap tussen die regerings- en 'n privaatsektorentiteit wat nie 'n 

gesamentlike onderneming is nie, maar 'n vennootskap wat tot stand gebring 

is en gerig word deur bindende reëlings;  

(b) sekuriteringvoertuie;   

(c) bategerugsteunde finansiering; of  

(d) 'n mate van beleggingsfondse.  

TR23. Die blote feit dat 'n regering befondsing aan 'n ander entiteit voorsien, maak nie 
van daardie entiteit 'n gestruktureerde entiteit nie. 'n Entiteit wat deur stemreg 
beheer word, is ook nie 'n gestruktureerde entiteit bloot omdat dit byvoorbeeld ná 'n 
herstrukturering befondsing van derde partye ontvang nie. 
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Aard van risiko's verbonde aan belange in gestruktureerde entiteite wat nie 

gekonsolideer word nie (paragraaf .44 tot .46) 

TR24. Benewens die inligting wat deur paragraaf .44 tot .46 vereis word, moet 'n entiteit 
bykomende inligting openbaar maak wat nodig is om die 
openbaarmakingsoogmerk daarvan in paragraaf .38(b) te bereik. 

TR25. Voorbeelde van bykomende inligting wat, na gelang van omstandighede, moontlik 

toepaslik kan wees vir 'n evaluering van die risiko's waaraan 'n entiteit blootgestel 

word wanneer dit 'n belang in 'n gestruktureerde entiteit het wat nie gekonsolideer 

word nie, is:  

(a) Die bepalings van 'n reëling wat kan vereis dat die entiteit finansiële steun aan 

'n gestruktureerde entiteit verleen wat nie gekonsolideer is nie (bv. 

likiditeitsreëlings of kredietgraderingsoorsake wat verband hou met 

verpligtinge om bates van die gestruktureerde entiteit aan te koop of finansiële 

steun te verleen), met inbegrip van:  

(i) 'n Beskrywing van gebeure of omstandighede wat die verslagdoenende 

entiteit aan 'n verlies kan blootstel.  

(ii) Of daar enige bepalings is wat die verpligting sou beperk. 

(iii) Of daar enige ander partye is wat finansiële steun verleen en, indien wel, 

hoe die verslagdoenende entiteit se verpligting met dié van ander partye 

vergelyk.  

(b) Die verliese wat gedurende die verslagdoeningstydperk deur die entiteit gely is 

met betrekking tot sy belange in gestruktureerde entiteite wat nie 

gekonsolideer word nie.  

(c) Die tipes inkomste wat die entiteit gedurende die verslagdoeningstydperk 

ontvang het uit sy belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer 

word nie.  

(d) Of daar van die entiteit vereis word om verliese van 'n gestruktureerde entiteit 

wat nie gekonsolideerd word nie voor ander partye te absorbeer, die 

maksimum limiet van sulke verliese vir die entiteit, en (indien toepaslik) die 

rangorde en bedrae van potensiële verliese wat gedra word deur partye wie se 

belange laer op die rangorde is as die entiteit se belang in die gestruktureerde 
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entiteit wat nie gekonsolideer word nie.  

(e) Inligting oor enige likiditeitsreëlings, waarborge of ander verpligtinge met derde 

partye wat 'n invloed kan hê op die billike waarde of risiko van die entiteit se 

belange in gestruktureerde entiteite wat nie gekonsolideer word nie;  

(f) Enige probleme wat 'n gestruktureerde entiteit wat nie gekonsolideer word  nie 

gedurende die verslagdoeningstydperk in die finansiering van sy 

bedrywighede ervaar het.  

(g) Wat betref die befondsing van 'n gestruktureerde entiteit wat nie gekonsolideer 
word nie, die vorm van befondsing (bv. handelspapier of 
mediumtermyneffekte) en die geweegde gemiddelde lewensduur daarvan. 
Hierdie inligting kan vervalontledings van die bates en befondsing van 'n 
gestruktureerde entiteit insluit indien die gestruktureerde entiteit 
langertermynbates het wat deur kortertermynbefondsing gefinansier word. 
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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 38.  

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 

eienaarskapsbelang nie beheer uitmaak nie, ten opsigte van 'n beleggingnemer 
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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 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 

Openbaarmaking van Belange in Ander Entiteite 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. 
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Vergelyking met die International Public Sector Accounting 

Standard oor Disclosure of Interests in Other Entities 

(Januarie 2015) 

AERP 38 kom hoofsaaklik uit die International Public Sector Accounting Standard oor 

Disclosure of Interests in Other Entities (IPSAS 38).  Die belangrikste verskille tussen AERP 

38 en IPSAS 38 is soos volg: 

 IPSAS 38 beskryf die restant van totale bates ná aftrekking van totale laste as “netto 

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

 Hierdie Standaard vereis dat die openbaarmakings wat oor betekenisvolle uitsprake en 

aannames aangebied word, slegs in die finansiële state openbaar gemaak moet word. 

IPSAS 38 maak ook voorsiening vir 'n entiteit om hierdie openbaarmakings in ander 

state te voorsien, waarheen 'n kruisverwysing dan in die finansiële state ingesluit word. 

 Hierdie Standaard stel slegs openbaarmakingvereistes met betrekking tot kontraktuele 

verpligtinge, terwyl IPSAS 38 die openbaarmaking van alle verpligtinge vereis.  

 Bykomende leiding is ingesluit om ingryping in die administrasie van een regeringsfeer 

deur 'n ander sfeer te verduidelik. 

 


