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Erkenning 

Hierdie Standaard van Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk (AERP) oor 

Gekonsolideerde Finansiële State berus hoofsaaklik op die International Public 

Sector Accounting Standard (IPSAS) 35 oor Separate Financial Statements 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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Gekonsolideerde Finansiële State   

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 Gekonsolideerde Finansiële State word in paragraaf .01 tot 

.68 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 die aanbieding en 
opstel van gekonsolideerde finansiële state wanneer 'n entiteit een of meer ander 
entiteite beheer. 

.02 Om aan die oogmerk in paragraaf .01 te voldoen:  

(a) vereis hierdie Standaard dat 'n entiteit (die beherende entiteit) wat een of meer 

ander entiteite beheer (beheerde entiteite) gekonsolideerde finansiële state 

aanbied;  

(b) omskryf hierdie Standaard die beginsel van beheer, en vestig dit beheer as die 

grondslag van konsolidasie.  

(c) sit hierdie Standaard uiteen hoe om die beginsel van beheer toe te pas om te 

identifiseer of 'n entiteit 'n ander entiteit beheer en dus daardie entiteit moet 

konsolideer;  

(d) sit hierdie Standaard die rekeningkundige vereistes vir die opstel van 

gekonsolideerde finansiële state uiteen; en  

(e) omskryf hierdie Standaard 'n beleggingsentiteit en sit 'n uitsondering op die 

konsolidering van spesifieke beheerde entiteite van 'n beleggingsentiteit uiteen. 

Omvang 

.03 'n Entiteit wat finansiële state ingevolge die toevallingsgrondslag van 
rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard by die opstel en 
aanbieding van gekonsolideerde finansiële state vir die ekonomiese entiteit 
toepas. 

Oordrag van funksies en samesmeltings 

.04 Hierdie Standaard handel nie met die rekeningkundige vereistes vir oordrag van 
funksies of samesmeltings en die uitwerking daarvan op konsolidasie nie (kyk die 
Standaarde van AERP oor Oordrag van Funksies tussen Entiteite onder 
Gemeenskaplike Beheer (AERP 105), die Oordrag van Funksies tussen Entiteite nie 
onder Gemeenskaplike Beheer nie (AERP 106) of Samesmeltings (AERP 107)). 

Aanbieding van gekonsolideerde finansiële state  
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.05 'n Entiteit wat is 'n beherende entiteit is, moet gekonsolideerde finansiële state 

aanbied.  Hierdie Standaard is van toepassing op alle entiteite, behalwe dat 'n 

beherende entiteit nie gekonsolideerde finansiële state hoef aan te bied indien 

dit aan al die volgende voorwaardes voldoen nie:  

(a) dit self 'n beheerde volbesitentiteit is en daar deur die beherende entiteit 

se gekonsolideerde finansiële state aan die inligtingsbehoeftes van 

gebruikers voldoen word en, in die geval van 'n beheerde deelbesitentiteit, 

al sy eienaars, met inbegrip van diegene wat nie andersins stemgeregtig is 

nie, daaroor ingelig is, en nie daarteen maak beswaar maak, dat die entiteit 

nie gekonsolideerde finansiële state aanbied nie;  

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

verhandel word nie ('n binnelandse of buitelandse sekuriteitebeurs of 'n 

oor-die-toonbank-mark, met inbegrip van plaaslike en streeksmarkte);  

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

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

dien, met die doel om enige klas instrumente op 'n openbare mark uit gee 

nie; en  

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

gekonsolideerde finansiële state produseer wat vir openbare gebruik 

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

entiteite gekonsolideer is of teen billike waarde ooreenkomstig hierdie 

Standaard gemeet word. 

.06 Hierdie Standaard is nie van toepassing op na-aftredevoordeelplanne of ander 

langtermyn-werknemersvoordeelplanne  waarop die Standaard van AERP oor 

Werknemersvoordele van toepassing is nie.  

.07 'n Beherende entiteit wat 'n beleggingsentiteit is, moet nie gekonsolideerde 

finansiële state aanbied indien daar ooreenkomstig paragraaf .57 van hierdie 

Standaard van hom vereis word om al sy beheerde entiteite teen billike waarde 

te meet nie. 

.08 'n Beheerde entiteit is nie uitgesluit van konsolidasie omdat sy aktiwiteite verskillend 

is van dié van die ander entiteite binne die ekonomiese entiteit nie, byvoorbeeld die 

konsolidasie van Staatsakeondernemings (SSO's) met ander 

openbaresektorentiteite. Toepaslike inligting word gegee deur sodanige beheerde 
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entiteite te konsolideer en bykomende inligting in die gekonsolideerde finansiële 

state oor die verskillende aktiwiteite van beheerde entiteite openbaar te maak. Die 

openbaarmakings wat byvoorbeeld deur die Standaard van AERP oor 

Segmentverslagdoening vereis word, help om die beduidendheid van verskillende 

aktiwiteite binne die ekonomiese entiteit te verduidelik. 

.09 Die vrystelling van die opstel van gekonsolideerde finansiële state in paragraaf .05 is 
nie van toepassing waar daar nie deur die gekonsolideerde finansiële state van sy 
beherende entiteit aan die inligtingsbehoeftes van 'n beheerde entiteit se gebruikers 
voldoen sal word nie. Talle beherende entiteite wat hetsy in vol- of deelbesit is, 
verteenwoordig sleutelsektore of -aktiwiteite van die regering, en die doel van hierdie 
Standaard is nie om sodanige entiteite van die opstel van gekonsolideerde finansiële 
state te onthef nie. In hierdie situasie kan daar moontlik nie deur die gekonsolideerde 
finansiële state van die beherende entiteit aan die inligtingsbehoeftes van sekere 
gebruikers voldoen word nie. 

.10 Daar kan byvoorbeeld van 'n entiteit vereis word (byvoorbeeld deur wetgewing of 
deur eksterne gebruikers) om saamgevoegde finansiële state op te stel wat vir 'n 
ander ekonomiese entiteit is as dié wat deur hierdie Standaard vereis word. Hoewel 
hierdie finansiële state buite die omvang van hierdie Standaard val en nie aan die 
vereistes in hierdie Standaard sal voldoen nie, kan 'n entiteit die leiding in hierdie 
Standaard by die opstel van sodanige saamgevoegde finansiële state volg.  

Woordomskrywings 

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

Standaard gebruik:  

 Voordele is die gewin wat 'n entiteit uit sy betrokkenheid by 'n ander entiteit 

verkry. Voordele kan finansieel of niefinansieel wees. Die werklike impak van 'n 

entiteit se betrokkenheid by 'n ander entiteit kan positiewe of negatiewe 

aspekte hê. 

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

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

regte uit kontrakte of ander wetlike regte in. 

Gekonsolideerde finansiële state is die finansiële state van 'n ekonomiese 

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

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

ekonomiese entiteit aangebied word.  
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Beheer   'n Entiteit beheer 'n ander entiteit indien die entiteit blootgestel is aan, 

of regte het in, veranderlike voordele uit sy betrokkenheid by die ander entiteit 

en oor die vermoë beskik om die aard of hoeveelheid van daardie voordele te 

beïnvloed deur sy bevoegdheid oor die ander entiteit.  

'n Beheerde entiteit is 'n entiteit wat deur 'n ander entiteit beheer word.  

'n Beherende entiteit is 'n entiteit wat een of meer entiteite beheer.  

'n Besluitnemer is 'n entiteit met besluitnemingsregte wat hetsy 'n prinsipaal of 

'n agent vir ander partye is.  

'n Ekonomiese entiteit is 'n beherende entiteit en sy beheerde entiteite.  

'n Beleggersentiteit is 'n entiteit wat:  

(a) fondse van een of meer beleggers verkry met die doel om daardie 

belegger(s) van beleggingsbestuursdienste te voorsien;  

(b) die doel het om fondse uitsluitlik vir opbrengste op kapitaalappresiasie, 

beleggingsinkomste of albei te belê; en  

(c) meet en evalueer die prestasie van wesenlik al sy beleggings op 'n 

billikewaardegrondslag.  

Die niebeherende belang in die netto bates in 'n beheerde entiteit wat nie, 

regstreeks of onregstreeks, aan 'n beherende entiteit toeskryfbaar is nie.  

Bevoegdheid bestaan uit bestaande regte wat die huidige vermoë verleen om 

die toepaslike aktiwiteite van 'n ander entiteit te beheer.  

Beskermende regte is regte wat bedoel is om die belang te beskerm van die 

party wat daardie regte hou sonder om aan daardie party bevoegdheid te 

verleen oor die entiteit op wie daardie regte betrekking het.  

Toepaslike aktiwiteite (vir die doel van hierdie Standaard) is aktiwiteite van die 

potensieel beheerde entiteit wat die aard of hoeveelheid van die voordele wat 

'n entiteit uit sy betrokkenheid by daardie ander entiteit ontvang beduidend 

beïnvloed.  

Verwyderingsregte is regte om die besluitnemer van sy 

besluitnemingsbevoegdheid te ontneem.  

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

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

Bindende reëling 

.12 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.   

Ekonomiese entiteit 

.13 Die term ekonomiese entiteit word in hierdie Standaard gebruik om, vir doeleindes 

van finansiële verslagdoening, 'n groep entiteite te omskryf wat uit die beherende 

entiteit en enige beheerde entiteite bestaan. Ander terme wat soms gebruik word om 

na 'n ekonomiese entiteit te verwys sluit die terme administratiewe entiteit, finansiële 

entiteit, gekonsolideerde entiteit en groep in. 'n Ekonomiese entiteit kan entiteite met 

beide maatskaplike beleid en kommersiële doelstellings insluit. 

.14 Die bepaling van die ekonomiese entiteit sal moet gedoen word met inagneming van 

die grondwetlike reëlings wat in plek is, in die besonder die maniere waarop 

regeringsbevoegdheid beperk en toegeken word, en hoe die regeringstelsel opgestel 

is en bedryf word. 'n Uitvoerende, wetgewende en regsprekende gesag kan 

byvoorbeeld gesamentlik 'n ekonomiese entiteit vorm ten opsigte waarvan daar 'n 

gebruikersbehoefte aan gekonsolideerde finansiële state is.  

 Beheer (kyk paragraaf TR2 tot TR87) 

.15 'n Entiteit, ongeag die aard van sy betrokkenheid by 'n ander entiteit, moet 

vasstel of dit 'n beherende entiteit is deur te evalueer of dit die ander entiteit 

beheer.  

.16 'n Entiteit beheer 'n ander entiteit indien dit blootgestel is aan, of regte het in, 

veranderlike voordele uit die entiteit se betrokkenheid by die ander entiteit en 
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oor die vermoë beskik om die aard en hoeveelheid van daardie voordele te 

beïnvloed deur sy bevoegdheid oor die ander entiteit. 

.17 Dus beheer 'n entiteit 'n ander entiteit indien en slegs indien die entiteit oor al 

die volgende beskik:   

(a) bevoegdheid oor die ander entiteit (kyk paragraaf .20 tot .27);  

(b) blootstelling aan of regte op veranderlike voordele uit sy betrokkenheid by 

die ander entiteit (kyk paragraaf .28 tot .32); en  

(c) die vermoë om sy bevoegdheid oor die ander entiteit te gebruik om die 

aard en hoeveelheid van die voordele uit sy betrokkenheid by die ander 

entiteit te beïnvloed (kyk paragraaf .33 tot .38).  

.18 'n Entiteit moet alle feite en omstandighede in aanmerking neem wanneer daar 

evalueer word of dit 'n ander entiteit beheer. Die entiteit moet herevalueer of dit 

'n ander entiteit beheer indien feite en omstandighede daarop dui dat daar 

veranderinge is aan een of meer van die drie elemente van beheer wat in 

paragraaf .17 gelys word (kyk paragraaf TR82 tot TR87).   

.19 Twee of meer entiteite beheer 'n ander entiteit gesamentlik indien hulle saam moet 

optree om die toepaslike aktiwiteite te beheer. In sulke gevalle beheer geen enkele 

entiteit die ander entiteit nie, want geen enkele entiteit kan sonder die samewerking 

van die ander die aktiwiteite beheer nie. Elke entiteit sal sy belang in die ander 

entiteit rekeningkundig verantwoord ooreenkomstig die toepaslike Standaard van 

AERP, soos die Standaarde van AERP oor Beleggings in Geassosieerdes en 

Gesamentlike Ondernemings (AERP 36), Gesamentlike Reëlings (AERP 37) of 

Finansiële Instrumente (AERP 104). 

Bevoegdheid 

.20 'n Entiteit het bevoegdheid oor 'n ander entiteit indien die entiteit bestaande regte het 

wat aan hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite te beheer, 

d.w.s. die aktiwiteite wat die aard of hoeveelheid van die voordele uit sy 

betrokkenheid by die ander entiteit beduidend beïnvloed. Die reg om die finansiële 

en bedryfsbeleid van 'n ander entiteit te beheer, dui daarop dat 'n entiteit die vermoë 

het om die toepaslike aktiwiteite van 'n ander entiteit te beheer en is dikwels die 

wyse waarop bevoegdheid in die openbare sektor gedemonstreer word. 
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.21 Bevoegdheid ontstaan uit regte. In sommige gevalle is die bepaling van mag 

eenvoudig, soos wanneer mag oor 'n ander entiteit regstreeks en uitsluitlik uit die 

stemreg verkry word wat deur ekwiteitsinstrumente soos aandele verleen word, wat 

kan evalueer word deur die stemreg van daardie aandeelhoudings te oorweeg. 

Dikwels egter verkry openbaresektorentiteite mag oor 'n ander entiteit uit ander regte 

as stemreg.  Hulle kan ook mag oor 'n ander entiteit verkry sonder om 'n 

ekwiteitsinstrument te hê wat bewys van 'n finansiële belegging voorsien. 'n Entiteit 

kan regte hê wat deur ander bindende reëlings toegeken word. Hierdie regte kan aan 

'n entiteit bevoegdheid verleen om van die ander entiteit te vereis om bates te 

ontplooi of laste aan te gaan op 'n wyse wat die aard of bedrag beïnvloed van 

voordele wat deur die eersgenoemde entiteit ontvang word. Die bepaling daarvan of 

sodanige regte aanleiding gee tot bevoegdheid oor 'n ander entiteit kan kompleks 

raak en vereis dat meer as een faktor in aanmerking geneem word.  

.22 'n Entiteit kan bevoegdheid oor 'n ander entiteit hê selfs indien dit nie 

verantwoordelikheid vir die daaglikse bedryf van die ander entiteit het of vir die wyse 

waarop voorgeskrewe funksies deur daardie ander entiteit uitgevoer word nie. 

Wetgewing kan aan statutêre liggame of statutêre beamptes bevoegdhede verleen 

om hul funksies onafhanklik van die regering uit te voer.  Die Ouditeur-generaal en 

Statistieke Suid-Afrika het byvoorbeeld gewoonlik statutêre bevoegdhede om 

inligting te verkry en verslae te publiseer sonder om hulle na die regering te wend, en 

die regbank het dikwels spesiale bevoegdhede om uitvoering aan die konsep van 

regterlike onafhanklikheid te gee. Wetgewing kan ook die breë parameters uiteensit 

waarbinne die statutêre liggaam vereis word om te werk, en kan tot gevolg hê dat die 

statutêre liggaam funksioneer op 'n wyse wat versoenbaar is met die doelstellings 

wat deur die Parlement of 'n soortgelyke liggaam gestel word. Die bestaan van 

statutêre magte om onafhanklik te werk sluit op sigself nie 'n entiteit daarvan uit om 

oor die vermoë te beskik om die bedryfs- en finansiële beleid van 'n ander entiteit 

met statutêre magte te beheer ten einde voordele te verkry nie. Die onafhanklikheid 

van die Suid-Afrikaanse Reserwebank ten opsigte van monetêre beleid sluit 

byvoorbeeld nie die moontlikheid uit dat die Suid-Afrikaanse Reserwebank beheer 

word nie. Alle feite en omstandighede sou steeds oorweeg moet word. 

.23 Ingevolge die Grondwet het nasionale, provinsiale en plaaslike regerings 

grondwetlike onafhanklikheid. In sekere omstandighede kan 'n entiteit egter in een 

regeringsfeer byvoorbeeld, deur nasionale wetgewing, in die administrasie van 'n 

entiteit in 'n ander regeringsfeer ingryp indien daardie ander entiteit nie sy 

uitvoerende verpligting vervul en kan vervul nie. 'n Entiteit in die provinsiale 
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regeringsfeer kan byvoorbeeld in die administrasie van 'n munisipaliteit ingryp indien 

daardie munisipaliteit nie in staat is om sy grondwetlike of wetgewende mandaat te 

vervul nie.  Gedurende hierdie tydperk moet omstandighede geëvalueer word om 

vas te stel of die provinsiale regeringsfeer bevoegdheid oor die munisipaliteit het in 

die vorm van bestaande regte wat aan hom die vermoë verleen om die munisipaliteit 

se toepaslike aktiwiteite vir konsolidasiedoeleindes ooreenkomstig hierdie Standaard 

te beheer.  

.24 Die bestaan van regte oor 'n ander entiteit gee nie noodwendig aanleiding tot 

bevoegdheid vir die doeleindes van hierdie Standaard nie. 'n Entiteit het nie 

bevoegdheid oor 'n ander entiteit uitsluitlik as gevolg van die bestaan van die 

volgende nie:  

(a) regulerende  beheer (kyk paragraaf TR12); of  

(b) ekonomiese onafhanklikheid (kyk paragraaf TR41 tot TR42)  

.25 'n Entiteit met die huidige vermoë om die toepaslike aktiwiteite te beheer het 

bevoegdheid selfs indien die entiteit se regte om te beheer nog uitgeoefen moet 

word. Bewyse dat die entiteit die toepaslike aktiwiteite beheer van die entiteit wat vir 

beheer geëvalueer word, kan help om vas te stel of die entiteit bevoegdheid het, 

maar sodanige getuienis is nie, op sigself, deurslaggewend om vas te stel of die 

entiteit bevoegdheid het oor die entiteit wat vir beheer geëvalueer word nie. In die 

geval van 'n entiteit wat met vooraf bepaalde aktiwiteite tot stand gebring is, kan die 

reg om die toepaslike aktiwiteite te beheer moontlik uitgeoefen gewees het op die 

tydstip toe die entiteit tot stand gebring is.  

.26 Indien twee of meer entiteite bestaande regte het wat aan hulle die eensydige 

vermoë verleen om verskillende toepaslike aktiwiteite te beheer, het die entiteit wat 

oor die huidige vermoë beskik om die aktiwiteite te beheer wat die mees beduidende 

uitwerking op die aard of hoeveelheid voordele vanaf daardie entiteit het, die mag 

oor daardie ander entiteit. 

.27 'n Entiteit kan bevoegdheid hê oor 'n entiteit wat vir beheer geëvalueer word selfs 

indien ander entiteite bestaande regte het wat aan hulle die huidige vermoë verleen 

om deel te neem aan die rigting van die toepaslike aktiwiteite, byvoorbeeld wanneer 

'n ander entiteit beduidende invloed het. 'n Entiteit wat slegs beskermende regte hou, 

het nie bevoegdheid oor 'n ander entiteit nie (kyk paragraaf AG29 tot AG31), en 

beheer gevolglik nie die ander entiteit nie. 
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Voordele 

.28 'n Entiteit is blootgestel aan, of het regte in, wisselende voordele uit sy betrokkenheid 

by 'n ander entiteit wat vir beheer geëvalueer word indien die voordele wat hy wil 

verkry uit sy betrokkenheid die potensiaal het om te wissel as gevolg van die ander 

entiteit se prestasie. Entiteite raak betrokke by ander entiteite met die verwagting van 

positiewe finansiële en niefinansiële voordele met verloop van tyd. In 'n bepaalde 

verslagdoeningstydperk is die werklike impak van 'n entiteit se betrokkenheid by die 

entiteit wat vir beheer geëvalueer word, kan slegs positief, slegs negatief of 'n 

kombinasie van beide positief en negatief wees. 

.29 Die entiteit se voordele uit sy betrokkenheid by die entiteit wat vir beheer geëvalueer 

word, kan slegs finansieel, slegs niefinansieel of beide finansieel en niefinansieel 

wees. Finansiële voordele sluit in opbrengs op beleggings soos dividende of 

soortgelyke uitkerings en word soms "opbrengste" genoem.  Niefinansiële voordele 

sluit in die voordele voortspruitend uit skaars hulpbronne wat nie in finansiële terme 

gemeet word nie en ekonomiese voordele wat direk deur diensontvangers van die 

entiteit ontvang word. Niefinansiële voordele kan voorkom wanneer die 

aktiwiteite van 'n ander entiteit aan die doelwitte van die entiteit gelykvormig is 

(d.w.s. daarmee in ooreenstemming is) en die entiteit in die bereiking van sy 

doelstellings ondersteun. 'n Entiteit kan byvoorbeeld voordele verkry wanneer 'n 

ander entiteit met gelykvormige aktiwiteite dienste verskaf wat die eerste entiteit 

andersins verplig sou gewees het om te lewer. Gelykvormige aktiwiteite kan vrywillig 

onderneem word of die entiteit kan die bevoegdheid hê om die ander entiteit opdrag 

te gee om daardie aktiwiteite te onderneem.  Niefinansiële voordele kan ook 

voorkom wanneer die twee entiteite komplementerende doelstellings het (d.w.s. die 

doelstellings van een entiteit voeg by tot  die doelstellings van die ander entiteit en 

maak dit vollediger).  

.30 Die volgende voorbeelde illustreer die finansiële voordele wat 'n entiteit uit sy 

betrokkenheid by 'n ander entiteit ontvang:  

(a) dividende, veranderlike rente op skuldsekuriteite, ander uitkerings van 

ekonomiese voordele;  

(b) blootstelling aan stygings of dalings in die waarde van 'n belegging in 'n ander 

entiteit;  

(c) blootstelling aan verlies uit ooreenkomste om finansiële steun te verleen, met 
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inbegrip van finansiële steun vir groot projekte;  

(d) kostebesparings (indien 'n entiteit byvoorbeeld skaalekonomieë of sinergieë sou 

bereik deur die bedrywighede of bates van die ander entiteit met sy eie 

bedrywighede of bates te kombineer);  

(e) oorblywende belange in die ander entiteit se bates en laste by likwidasie van 

daardie ander entiteit; of 

(f)   ander blootstellings aan veranderlike voordele wat nie vir ander entiteite 

beskikbaar is nie. 

.31 Voorbeelde van hierdie niefinansiële voordele sluit in:  

(a) die gespesialiseerde kennis van 'n ander entiteit;  

(b) die waarde vir die entiteit van die ander entiteit wat aktiwiteite onderneem wat 

die entiteit bystaan met die bereiking van sy doelstellings;   

(c) verbeterde uitkomste:  

(d) meer doeltreffende lewering van uitkomste;  

(e) meer doeltreffende en effektiewe produksie en aflewering van goedere en 

dienste;  

(f) om 'n bate en verwante dienste vroeër as wat andersins die geval sou wees 

beskikbaar te hê; of  

(g) om 'n hoër vlak van diensgehalte te hê as wat andersins die geval sou wees.  

.32 
Hoewel slegs een entiteit 'n ander entiteit kan beheer, kan meer as een party in die 
voordele van daardie ander entiteit deel. Houers van niebeherende belange kan 
byvoorbeeld deel in die finansiële voordele soos surplusse of uitkerings deur 'n 
entiteit, of in die niefinansiële voordele soos gelykvormige aktiwiteite met gewenste 
uitkomste.  

Verband tussen bevoegdhede en voordele 

.33 'n Entiteit beheer 'n ander entiteit indien die entiteit nie slegs bevoegdheid oor die 

entiteit het wat vir beheer geëvalueer word, en blootstelling het aan of regte het in 

veranderlike voordele uit sy betrokkenheid by die ander entiteit nie, maar ook oor die 

vermoë beskik om die aard of hoeveelheid van die voordele afkomstig uit sy 

betrokkenheid by die entiteit wat vir beheer geëvalueer word, te beïnvloed.  
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.34 Die bestaan van gelykvormige doelstellings alleen is onvoldoende vir 'n entiteit om 

tot die slotsom te kom dat dit 'n ander entiteit beheer. Ten einde beheer te hê, sal die 

entiteit ook oor die vermoë moet beskik om sy bevoegdheid oor die entiteit wat vir 

beheer geëvalueer word te gebruik om aan daardie ander entiteit opdrag te gee om 

met hom saam te werk om sy doelstellings te bevorder.  

.35 'n Entiteit met besluitnemingsregte moet vasstel of dit 'n prinsipaal of 'n agent 

is wanneer transaksies met derde partye onderneem word. 'n Entiteit moet ook 

vasstel of 'n ander entiteit met besluitnemingsregte 'n prinsipaal as 'n agent vir 

die entiteit optree. 'n Agent is 'n party wat hoofsaaklik betrokke is by die 

onderneem van transaksies met derde partye namens en tot die voordeel van 

'n ander party of partye (die prinsipaal(prinsipale)) en dus nie die ander entiteit 

beheer wanneer hy sy besluitnemingbevoegdheid uitoefen nie.  Dus kan 'n 

prinsipaal se bevoegdheid deur 'n agent gehou word en uitoefenbaar wees, 

maar namens die prinsipaal.  

.36 Wanneer 'n entiteit besluitnemingsregte het, moet die entiteit evalueer of hy 'n ander 

entiteit beheer op rond van sy blootstelling aan, of regte in, veranderlike voordele uit 

sy betrokkenheid by die ander entiteit waaroor hy besluitnemingsregte uitoefen.    

.37 Indien 'n entiteit sy besluitnemingsregte gedelegeer het, is dit vir die entiteit nodig om 

die beginsels in die Standaard van AERP oor Rekeningkundige Verantwoording deur 

Prinsipale en Agente (AERP 109) toe te pas om te evalueer of hy 'n party by 'n 

prinsipaal-agent-reëling is alvorens die beginsels in hierdie Standaard toegepas 

word om beheer te evalueer. 'n Prinsipaal-agent-reëling is die gevolg van 'n 

bindende reëling waarin een entiteit ('n agent) transaksies met derde partye namens, 

en tot die voordeel van, 'n ander entiteit (die prinsipaal) onderneem.  

.38 Hierdie Standaard vereis dat 'n entiteit wat sy besluitnemingsbevoegdheid 

betreffende spesifieke kwessies of spesifieke aktiwiteite aan 'n ander entiteit (d.w.s. 

'n agent) delegeer, moet evalueer of dit 'n entiteit beheer deur die 

besluitnemingsbevoegdhede wat aan die agent gedelegeer word te behandel asof dit 

regstreeks deur hom gehou word.  Ooreenkomstig AERP 109 is 'n entiteit 'n agent 

indien, wat betref transaksies met derde partye, al drie die volgende maatstawwe 

teenwoordig is:  

(a) Hy nie die bevoegdheid het om die wesenlike bepalings en voorwaardes 
van die transaksie te bepaal nie.  

(b) Hy nie die vermoë het om alle, of wesenlik alle, hulpbronne wat uit die 
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transaksie voortspruit, tot sy eie voordeel te gebruik nie. 

(c) Hy nie aan veranderlikheid in die resultate van die transaksie blootgestel is nie. 

Die entiteit moet alle feite en omstandighede in aanmerking neem om te evalueer of 

dit daardie entiteit beheer.    

Rekeningkundige vereistes 

.39 'n Beherende entiteit moet gekonsolideerde finansiële state opstel met gebruik  

van eenvormige rekeningkundige beleide vir soortgelyke transaksies en ander 

gebeure in soortgelyke omstandighede. 

.40 Konsolidasie van 'n beheerde entiteit moet begin op die datum waarop die 

entiteit beheer van die ander entiteit verkry en eindig wanneer die entiteit 

beheer van die ander entiteit verloor. 

Konsolidasieprosedures 

.41 Gekonsolideerde finansiële state:  

(a) Kombineer soortgelyke items van bates, laste, netto bates, inkomste, uitgawes 

en kontantvloei van die beherende entiteit met dié van die beheerde entiteite 

daarvan. 

(b) Verreken (doen uitskakeling van) die drabedrag van die beherende entiteit se 
belegging in elke beheerde entiteit en die beherende entiteit se gedeelte van die 
netto bates van elke beheerde entiteit (kyk AERP 105 en AERP 106, wat riglyne 
gee oor die behandeling van die verskil tussen die teenprestasie wat betaal is 
(indien daar is) en die bates wat verkry en verpligtinge wat aanvaar is).   

(c) Skakel intra-ekonomiese-entiteitbates, -laste, netto bates, -inkomste, -uitgawes 
en -kontantvloei t.o.v. transaksies tussen entiteite van die ekonomiese entiteit 
ten volle uit (surplusse of tekorte voortspruitend uit intra-
ekonomiese-entiteittransaksies wat in bates erken word, soos voorraad en vaste 
bates, word ten volle uitgeskakel). Intra-ekonomiese-entiteitverliese kan op 'n 
waardedaling dui wat erkenning in die gekonsolideerde finansiële state verg. 

Eenvormige rekeningkundige beleide 

.42 Indien 'n lid van die ekonomiese entiteit rekeningkundige beleide gebruik buiten dié 

wat in die gekonsolideerde finansiële state vir soortgelyke transaksies en gebeure in 

soortgelyke omstandighede aanvaar is, word toepaslike aanpassings aan daardie lid 
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se finansiële state by die opstel van die gekonsolideerde finansiële state gemaak ten 

einde voldoening aan die ekonomiese entiteit se rekeningkundige beleide te 

verseker.  

Meting 

.43 'n Entiteit sluit die inkomste en uitgawes van 'n beheerde entiteit in die 

gekonsolideerde finansiële state in vanaf die datum waarop dit beheer verkry tot die 

datum waarop die entiteit ophou om die beheerde entiteit te beheer. Inkomste en 

uitgawes van die beheerde entiteite word gegrond op die bedrae van die bates en 

laste wat op die datum van verkryging in die gekonsolideerde finansiële state erken 

word. Depresiasiekoste wat byvoorbeeld ná die verkryging in die gekonsolideerde 

staat van finansiële prestasie erken word, word gegrond op die waardes van die 

verwante depresieerbare bates wat op die datum van verkryging in die 

gekonsolideerde finansiële state erken word.  

Potensiële stemreg 

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

potensiële stemreg omvat, word die verhouding van surplus of tekort en 

veranderinge in netto bates wat aan die beherende entiteit toegedeel word asook 

niebeherende belange by die opstel van gekonsolideerde finansiële state slegs op 

grond van bestaande eienaarsbelange vasgestel en weerspieël dit nie die moontlike 

uitoefening of omskakeling van potensiële stemreg en ander afgeleide instrumente 

nie, tensy paragraaf .45 van toepassing is. 

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

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

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

gedeelte wat aan die beherende entiteit toegedeel word en niebeherende belange by 

die opstel van gekonsolideerde finansiële state bepaal deur inagneming van die 

uiteindelike uitoefening van daardie potensiële stemreg en ander afgeleide 

instrumente wat tans aan die entiteit toegang tot die voordele verleen.  

.46 AERP 104 is nie van toepassing op belange in beheerde entiteite wat gekonsolideer 

is nie. Indien instrumente wat potensiële stemreg omvat in wese tans toegang 

verleen tot die voordele wat met 'n eienaarskapsbelang in 'n beheerde entiteit 

verband hou, is die instrumente nie aan die vereistes van AERP 104 onderhewig nie. 

In alle ander gevalle word instrumente wat potensiële stemreg in 'n beheerde entiteit 
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omvat ooreenkomstig AERP 104 in rekening gebring word. 

 

Verslagdoeningsdatums 

.47 Die finansiële state van die beherende entiteit en sy beheerde entiteite wat by 

die opstel van die gekonsolideerde finansiële state gebruik word, moet  

opgestel word soos op dieselfde verslagdoeningsdatum. Indien die einde van 

die verslagdoeningstydperk van die beherende entiteit van dié van 'n beheerde 

entiteit verskil, moet die beherende entiteit hetsy:  

(a) vir konsolidasiedoeleindes bykomende finansiële inligting verkry soos op 

dieselfde datum as die finansiële state van die beherende entiteit; of  

(b) moet die entiteit die mees onlangse finansiële state van die beheerde 

entiteite op die tydstip van die opstel van die konsolidasie gebruik, 

aangesuiwer vir die uitwerking van beduidende transaksies of gebeure 

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

van die gekonsolideerde finansiële state. 

Nie-beherende belange 

.48 'n Beherende entiteit moet niebeherende belange in die gekonsolideerde staat 

van finansiële stand binne netto bates aanbied, afsonderlik van die netto bates 

van die eienaars van die beherende entiteit. 

.49 Veranderinge in 'n beherende entiteit se belang in 'n beheerde entiteit wat nie 

daartoe lei dat die beherende entiteit beheer oor die beheerde entiteit verloor nie, is 

transaksies met eienaars in hul hoedanigheid as eienaars. 

.50 'n Entiteit moet die surplus of tekort en elke wins of verlies wat regstreeks in 

netto bates erken word aan die eienaars van die beherende entiteit en aan die 

niebeherende belange toeskryf. 'n Entiteit moet ook die totale bedrag wat in die 

staat van veranderinge in netto bates erken word aan die eienaars van die 

beherende entiteit en aan die niebeherende belange toeskryf, selfs al het dit tot 

gevolg dat die niebeherende belange 'n tekortsaldo het. 

.51 Indien 'n beheerde entiteit uitstaande kumulatiewe voorkeuraandele het wat as 

ekwiteitsinstrumente geklassifiseer word en deur niebeherende belange gehou 

word, moet die entiteit sy deel van die surplus of tekort ná aansuiwering vir die 
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dividende op sodanige aandele bereken, ongeag of sodanige dividende 

verklaar is al dan nie. 

 

Veranderinge in die deel wat deur niebeherende belange gehou word 

.52 Indien die deel van die netto bates wat deur niebeherende belange gehou 
word, verander, moet 'n entiteit die drabedrae van die beherende en 
niebeherende belange aansuiwer om die veranderinge in hul relatiewe belange 
in die beheerde entiteit te weerspieël. Die entiteit moet enige verskil tussen die 
bedrag waarmee die niebeherende belange aangesuiwer word en die billike 
waarde van die teenprestasie wat betaal of ontvang is regstreeks in netto bates 
erken, en dit aan die eienaars van die beherende entiteit toeskryf.  

Verlies aan beheer 

.53 Indien 'n beherende entiteit beheer van 'n beheerde entiteit verloor, moet die 
beherende entiteit:  

(a) die bates en laste van die voormalige beheerde entiteit uit die 
gekonsolideerde staat van finansiële stand onterken;  

(b) enige belegging erken wat in die voormalige beheerde entiteit behou word 
en dit asook enige bedrae wat deur of aan die voormalige beheerde entiteit 
verskuldig is ooreenkomstig die toepaslike standaarde van AERP in 
rekening bring. Daardie billike waarde moet beskou word as die billike 
waarde by aanvanklike erkenning van 'n finansiële bate ooreenkomstig 
AERP 104 of die kosprys by aanvanklike erkenning van 'n belegging in 'n 
geassosieerde of gesamentlike onderneming; en  

(c) die wins of verlies erken (ooreenkomstig AERP 105 en AERP 106) wat 
verband hou met die verlies van beheer wat aan die voormalige beherende 
belang toeskryfbaar is.  

.54 'n Beherende entiteit kan in twee of meer reëlings (transaksies) beheer van 'n 
beheerde entiteit verloor: Soms dui omstandighede egter daarop dat die 
meervuldige reëlings as 'n enkele transaksie in rekening gebring moet word: 
Om te bepaal of die reëlings as 'n enkele transaksie in rekening gebring moet 
word, moet 'n beherende entiteit al die bepalings en voorwaardes van die 
reëlings en die ekonomiese gevolge daarvan in aanmerking neem.  Een of 
meer van die volgende dui daarop dat die beherende entiteit die meervuldige 
reëlings as 'n enkele transaksie in rekening moet bring:  

(a) Dit op dieselfde tydstip aangegaan word, of met inagneming van mekaar;  
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(b) Dit 'n enkele transaksie vorm wat bedoel is om 'n oorkoepelende 
ekonomiese effek te bereik. 

(c) Die plaasvind van die een reëling daarvan afhanklik is dat minstens een 
ander reëling plaasvind.  

(d) Een reëling wat op sy eie beskou word nie ekonomies geregverdig is nie, 
maar dit is ekonomies geregverdig indien dit saam met ander reëlings 
beskou word.  'n Voorbeeld is wanneer 'n vervreemding van 'n belegging 
teen onder die markwaarde plaasvind en voor vergoed word deur 'n 
daaropvolgende vervreemding wat teen bo die markwaarde plaasvind.  

.55 Indien 'n beherende entiteit beheer van 'n beheerde entiteit verloor, moet die 
beherende entiteit:  

(a) Die volgende onterken:  

(i) die bates en laste van die beheerde entiteit teen hulle drabedrae op die 
datum waarop beheer verloor is; en  

(ii) die drabedrag van enige niebeherende belange in die voormalige 
beheerde entiteit op die datum waarop beheer verloor is (met inbegrip 
van enige wins of verlies wat regstreeks erken is in netto bates wat 
aan hulle toeskryfbaar is).  

(b) Die volgende erken:  

(i) die billike waarde van die teenprestasie wat ontvang is, indien daar is, 
uit die transaksie, gebeurtenis of omstandighede wat tot die verlies 
van beheer gelei het;  

(ii)  indien die transaksie, gebeurtenis of omstandighede wat tot die 
verlies van beheer gelei het 'n uitkering van aandele van die beheerde 
entiteit aan eienaars in hul hoedanigheid as eienaars behels, daardie 
uitkering; en  

(iii) enige belegging wat in die voormalige beheerde entiteit behou is teen 
die billike waarde daarvan op die datum waarop beheer verloor is.  

(c) Die bedrae met betrekking tot die beheerde entiteit wat regstreeks in netto 
bates erken is, op die grondslag wat in paragraaf .56 beskryf word 
regstreeks na opgelope surplus/tekort oordra, indien dit deur ander 
standaarde van AERP vereis word.  

(d) Enige gevolglike verskil as 'n wins of verlies in surplus of tekort erken 
(kyk AERP 106), of in opgehoopte surplus of tekort (kyk AERP 105) wat 
aan die beherende entiteit toeskryfbaar is.  

.56 Indien 'n beherende entiteit beheer van 'n beheerde entiteit verloor, moet die 
beherende entiteit alle bedrae wat voorheen regstreeks in netto bates met 
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betrekking tot daardie beheerde entiteit erken is, in rekening bring op dieselfde 
grondslag as wat vereis sou word indien die beherende entiteit die betrokke 
bates of laste regstreeks sou vervreem het. Indien 'n herwaardasiesurplus wat 
voorheen regstreeks in netto bates erken is by vervreemding van die bate 
regstreeks na opgehoopte surplus of tekort oorgedra sou word, moet die 
beherende entiteit die herwaardasiesurplus regstreeks na opgehoopte surplus 
of tekort oordra wanneer die beherende entiteit beheer van die beheerde 
entiteit verloor.  

Beleggingsentiteite: Billikewaardevereiste 

.57 Behalwe soos in paragraaf .58 beskryf word, moet 'n beleggingsentiteit nie sy 

beheerde entiteite konsolideer nie. In plaas daarvan moet 'n beleggingsentiteit 

'n belegging in 'n beheerde entiteit teen billike waarde ooreenkomstig AERP 

104 meet. 

.58 Indien 'n beleggingsentiteit 'n beheerde entiteit het wat nie self 'n 
beleggingsentiteit is nie en wie se hoofdoel en -aktiwiteite die verskaffing van 
dienste is wat met die beleggingsentiteit se beleggingsaktiwiteite verband hou 
(kyk paragraaf TR98 tot TR100), moet die beleggingsentiteit, nieteenstaande 
die vereiste in paragraaf .57, daardie beheerde entiteit ooreenkomstig 
paragraaf .39 tot .56 van hierdie Standaard konsolideer. 

.59 'n Beherende entiteit van 'n beleggingsentiteit wat nie self 'n beleggingsentiteit 

is nie, moet gekonsolideerde finansiële state aanbied waarin hy (i) die 

beleggings van 'n beheerde beleggingsentiteit teen billike waarde 

ooreenkomstig AERP 104 meet, en (ii) die ander bates en laste asook inkomste 

en uitgawes van die beheerde beleggingsentiteit ooreenkomstig paragraaf .39 

tot .56 van hierdie Standaard konsolideer. 

Bepaling of 'n entiteit 'n beleggingsentiteit is 

.60 'n Entiteit moet alle feite en omstandighede in aanmerking neem wanneer daar 
evalueer word of dit 'n beleggingsentiteit is, met inbegrip van die doel en 
ontwerp daarvan. Paragraaf TR88 tot TR106 beskryf aspekte van die 
woordomskrywing van 'n beleggingsentiteit in meer besonderhede. Indien 
indien feite en omstandighede daarop dui dat daar veranderings is aan een of 
meer van die drie elemente wat die omskrywing van 'n beleggingsentiteit 
uitmaak, moet 'n beherende entiteit weer evalueer of dit 'n beleggingsentiteit 
is.   

.61 'n Beherende entiteit wat hetsy ophou om 'n beleggingsentiteit te wees of 'n 
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beleggingsentiteit word, moet die verandering in sy status vooruitwerkend in 

rekening bring vanaf die datum waarop die verandering in status voorgekom 

het (kyk paragraaf .64 tot .65). 

Oordele en aannames 

.62 'n Beleggingsentiteit moet die inligting openbaar maak wat deur paragraaf .11 
van die Standaard van AERP oor Openbaarmaking van Belange in Ander 
Entiteite vereis word wat betref beduidende oordele en aannames wat gemaak 
is om vas te stel of dit is 'n beleggingsentiteit is, tensy dit oor al die volgende 
eienskappe beskik:  

(a) dit fondse van meer as een belegger verkry het (kyk paragraaf TL89 tot 
TL90);  

(b) dit eienaarsbelange in die vorm van ekwiteit of soortgelyke belange het 
(kyk paragraaf TR91 tot TR92); en  

(c) dit meer as een belegging het (kyk paragraaf TR96 tot TR97);  

.63 Die afwesigheid van enige van hierdie kenmerke diskwalifiseer nie noodwendig 'n 
entiteit om as 'n beleggingsentiteit geklassifiseer te word nie. Die afwesigheid van 
enige van hierdie eienskappe beteken dat daar van 'n entiteit vereis word om 
inligting openbaar te maak wat betref die beduidende oordele en aannames wat 
gemaak is om te bepaal of dit is 'n beleggingsentiteit is.  

Rekeningkundige verantwoording vir beleggingsentiteitstatus 

.64 Indien 'n entiteit ophou om 'n beleggingsentiteit te wees, moet hy AERP 105, 
AERP 106 of AERP 107 toepas op enige beheerde entiteit wat voorheen teen 
billike waarde ooreenkomstig paragraaf .57 gemeet is. Die datum van die 
statusverandering is die geoordeelde verkrygingsdatum. Die billike waarde van 
die beheerde entiteit op die geoordeelde verkrygingsdatum verteenwoordig die 
oorgedraagde geoordeelde teenprestasie wanneer die verskil bereken word 
tussen die teenprestasie wat betaal is (indien daar is) en die bates wat verkry 
en die laste wat aangeneem is en uit die geoordeelde verkryging ontstaan. Alle 
beheerde entiteite moet vanaf die datum van die verandering van status 
ooreenkomstig paragraaf .39 tot .52 van hierdie Standaard gekonsolideer word.  

.65 Indien 'n entiteit 'n beleggingsentiteit word, moet hy op die datum van die 
verandering in status ophou om sy beheerde entiteite te konsolideer, behalwe 
vir enige beheerde entiteit wat steeds ooreenkomstig paragraaf .58 
gekonsolideer moet word. Die beleggingsentiteit moet die vereistes van 
paragraaf .53 en .54 toepas op daardie beheerde entiteite wat hy ophou om te 
konsolideer asof die beleggingsentiteit op daardie datum  beheer van daardie 
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beheerde entiteite verloor het. 

Oorgangsbepalings 

.66 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 

.67 '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 Standaard van AERP oor Afsonderlike 
Finansiële State en die Vertolking van die Standaard van 
AERP oor Konsolidasie – Spesialedoelentiteite 

.68 Hierdie Standaard word gelyktydig met die Standaard van AERP oor Afsonderlike 
Finansiële State uitgegee. Gesamentlik vervang die twee Standaarde die Standaard 
van AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State en die Vertolking 
van die Standaard van AERP oor Konsolidasie – Spesialedoelentiteite. 
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Toepassingsleiding 

Hierdie aanhangsel is 'n integrerende deel van die Standaard van AERP oor 
Gekonsolideerde Finansiële State (AERP 35). 

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 AERP 35 toegepas word. 

Evaluering van beheer 

TR2. Om te bepaal of 'n entiteit 'n ander entiteit beheer, sal 'n entiteit evalueer of dit oor 
al die volgende beskik:   

(a) bevoegdheid oor die entiteit;  

(b) blootstelling aan of regte op veranderlike voordele uit sy betrokkenheid by die 
ander entiteit; en  

(c) die vermoë om sy bevoegdheid oor die ander entiteit te gebruik om die aard 
en hoeveelheid van die voordele uit sy betrokkenheid by die ander entiteit te 
beïnvloed.  

TR3. Oorweging van die volgende faktore kan help om daardie bepaling te maak:  

(a) die doel en ontwerp van die ander entiteit (kyk paragraaf TR5 tot TR8);  

(b) wat die toepaslike aktiwiteite is en hoe besluite oor daardie aktiwiteite 
geneem word (kyk paragraaf AG13 tot AG15);  

(c) of die bevoegdhede van die entiteit aan hom die huidige vermoë verleen om 
die toepaslike aktiwiteite van die ander entiteit te beheer (kyk paragraaf 
TR16 tot TR56);  

(d) of die entiteit blootgestel is aan of regte het op veranderlike voordele uit sy 
betrokkenheid by die ander entiteit (kyk paragraaf TR57 tot TR58); en  

(e) of die entiteit die vermoë het om sy bevoegdheid oor die ander entiteit te 
gebruik om die aard en hoeveelheid van die voordele uit sy betrokkenheid 
by die ander entiteit te beïnvloed (kyk paragraaf TR60 tot TR74).  

TR4. Wanneer 'n entiteit evalueer of dit in 'n ander entiteit beheer, moet die entiteit die 
aard van sy verhouding met ander partye oorweeg (kyk paragraaf TR75 tot 
TR77). 
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Doel en ontwerp van 'n ander entiteit 

TR5. 'n Entiteit moet die doel en ontwerp van die entiteit wat vir beheer geëvalueer 

word, oorweeg ten einde die toepaslike aktiwiteite, hoe besluite oor die toepaslike 

aktiwiteite gemaak word, wie die huidige vermoë het om daardie aktiwiteite te 

beheer en wie deur daardie aktiwiteite bevoordeel word te identifiseer.  

TR6. Wanneer die doel en ontwerp oorweeg word van die entiteit wat vir beheer 

geëvalueer word, kan dit dalk duidelik wees dat die entiteit wat vir beheer 

geëvalueer word deur middel van ekwiteitsinstrumente beheer word wat aan die 

houer proporsionele stemreg verleen, soos gewone aandele. In hierdie geval, in 

die afwesigheid van enige addisionele reëlings wat besluitneming verander, fokus 

die evaluering van beheer op watter party, indien daar een is, in staat is om 

genoegsame stemreg uit te oefen om die bedryfs- en finansieringsbeleid te 

beheer van die entiteit wat vir beheer geëvalueer word (kyk paragraaf TR32 tot 

TR52). In die eenvoudigste geval beheer die entiteit wat 'n meerderheid van van 

daardie stemreg hou, in die afwesigheid van enige ander faktore, die ander 

entiteit.  

TR7. Om te vas te stel of 'n entiteit 'n ander entiteit in meer komplekse gevalle beheer, 

kan dit nodig wees om sommige van of al die ander faktore in paragraaf TR3 te 

oorweeg.  

TR8. Stemreg kan moontlik nie die oorheersende faktor wees in die besluit wie die 
entiteit beheer wat vir beheer geëvalueer word nie. Indien daar stemreg is, kan 
hulle in omvang beperk wees. Die toepaslike aktiwiteite van die entiteit wat vir 
beheer geëvalueer word, kan deur middel van bindende reëlings of bepalings in 
stigtingsdokumente beheer word. In sulke gevalle moet 'n entiteit se oorweging 
van die doel en ontwerp van die entiteit wat vir beheer geëvalueer word ook 
oorweging insluit van die risiko's waaraan die ander entiteit ontwerp is om 
blootgestel te word, die risiko's wat dit ontwerp is om oor te dra aan die partye wat 
betrokke is en of die entiteit aan sommige of al hierdie risiko's blootgestel is. 
Oorweging van die risiko's sluit nie net negatiewe sy van risiko in nie, maar ook 
die potensiële positiewe sy. 

Bevoegdheid 

AG9. Om bevoegdheid oor 'n ander party te hê, moet 'n entiteit bestaande regte hê wat 
aan hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite te beheer. Vir 
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die doel van die assessering van bevoegdheid, moet slegs substantiewe regte en 
regte wat nie beskermend is nie, in aanmerking geneem word (kyk paragraaf 
TR25 tot TR31). 

TR10. Die bepaling of 'n entiteit bevoegdheid het, hang af van die toepaslike aktiwiteite, 

die wyse waarop besluite oor die toepaslike aktiwiteite geneem word en die regte 

van die entiteit en ander entiteite met betrekking tot die potensieel beheerde 

entiteit.  

TR11. 'n Entiteit sal normaalweg bevoegdheid hê oor 'n entiteit wat hy tot stand 

gebring het indien die stigtingsdokument of instaatstellende wetgewing die 

bedryfs- en finansieringsaktiwiteite spesifiseer wat deur daardie entiteit uitgevoer 

moet word. Die impak van die stigtingsdokument of wetgewing word geëvalueer in 

die lig van ander heersende omstandighede, aangesien alle feite en 

omstandighede in aanmerking geneem moet word by die bepaling of 'n entiteit 

bevoegdheid oor 'n ander entiteit het. 'n Regering kan byvoorbeeld nie 

bevoegdheid hê nie oor 'n navorsings- en ontwikkelingskorporasie wat 

ooreenkomstig 'n mandaat funksioneer wat deur wetgewing tot stand gebring is 

en beperk word indien daardie of ander wetgewing die bevoegdheid om die 

toepaslike aktiwiteite te beheer aan ander entiteite verleen wat nie deur die 

regering beheer word nie.  

Regulerende beheer 

TR12. Regulerende beheer gee nie gewoonlik aanleiding tot bevoegdheid oor 'n ander 
entiteit vir die doeleindes van hierdie Standaard nie. Openbaresektorentiteite kan 
wye bevoegdhede hê om die regulatoriese raamwerk tot stand te bring waarbinne 
entiteite werksaam is, om voorwaardes of sanksies aan hul bedrywighede op te lê 
en om sodanige voorwaardes of sanksies af te dwing. Regerings en ander 
openbaresektorliggame kan byvoorbeeld regulasies uitvaardig om die gesondheid 
en veiligheid van die gemeenskap te beskerm, die verkoop of gebruik van 
gevaarlike goedere te beperk of die prysbepalingsbeleide van monopolieë te 
spesifiseer. indien regulering egter so streng is dat dit in wese aan die entiteit 
dikteer hoe om sy werksaamhede uit te voer, kan dit nodig wees om te oorweeg 
of die doel en ontwerp van die entiteit sodanig is dat dit deur die regulerende 
entiteit beheer word. 

Toepaslike aktiwiteite en beheer van toepaslike aktiwiteite 

TR13. Vir baie entiteite is daar 'n reeks bedryfs- en finansieringsaktiwiteite wat 'n 
beduidende invloed het op die voordele wat hulle genereer. Enige aktiwiteit wat 
behulpsaam is met die bereiking of bevordering van die doelstellings van 'n 
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beheerde entiteit kan 'n invloed op die voordele vir die beherende entiteit hê. 
Voorbeelde van aktiwiteite wat, na gelang van die omstandighede, toepaslike 
aktiwiteite kan wees, sluit die volgende in, maar is nie daartoe beperk nie:  

(a) gebruik van bates en aangaan van verpligtinge om dienste aan 
diensontvangers te verskaf;  

(b) verdeling van fondse aan gespesifiseerde individue of groepe;  

(c) invordering van inkomste deur nie-uitruiltransaksies;  

(d) verkoop en aankoop van goedere en dienste:;  

(e) bestuur van fisiese bates;  

(f) bestuur van finansiële bates gedurende hulle leeftyd (ook indien dit by 
verstek gebeur);  

(g) keuring, verkryging of vervreemding van bates;  

(h) bestuur van 'n portefeulje van laste;  

(i) navorsing en ontwikkeling van nuwe dienste of prosesse; en 

(j) bepaling van 'n befondsingstruktuur of verkryging van fondse.  

TR14. Voorbeelde van besluite oor toepaslike aktiwiteite sluit die volgende in, maar is 
nie daartoe beperk nie:  

(a) voorbeelde van bedryfs- en kapitaalbesluite van 'n entiteit, met inbegrip van 
begrotings; en  

(b) aanstelling en vergoeding 'n entiteit se sleutelbestuurspersoneel of 
diensverskaffers en die beëindiging van hul dienste of indiensneming.  

TR15. In sommige situasies kan aktiwiteite, vóór sowel as ná 'n spesifieke stel 
omstandighede ontstaan of 'n gebeurtenis voorkom, toepaslike aktiwiteite wees.  
indien twee of meer persone die huidige vermoë het om toepaslike aktiwiteite te 
beheer en daardie aktiwiteite op verskillende tye plaasvind, moet daardie entiteite 
bepaal watter entiteit in staat is om die aktiwiteite te beheer wat konsekwent die 
mees beduidende invloed op die behandeling van gelyktydige 
besluitnemingsregte het (kyk paragraaf .26). Die betrokke entiteite moet hierdie 
evaluering met verloop van tyd heroorweeg indien toepaslike relevante feite of 
omstandighede verander.  

Regte wat aan 'n entiteit bevoegdheid oor 'n ander entiteit verleen 

TR16. Bevoegdheid ontstaan uit regte. Om bevoegdheid oor 'n ander entiteit te hê, moet 
'n entiteit bestaande regte hê wat aan hom die huidige vermoë verleen om die 
toepaslike aktiwiteite van die ander entiteit te beheer. Die regte wat aan 'n entiteit 
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bevoegdheid verleen, kan verskil.  

TR17. Voorbeelde van regte wat, hetsy individueel of in kombinasie, aan 'n entiteit 
bevoegdheid kan verleen, sluit die volgende in maar is nie daartoe beperk nie:  

(a) regte om beleidsopdragte aan die direksie of soortgelyke beheerliggaam van 
'n ander entiteit te gee wat aan die houer die vermoë gee om die toepaslike 
aktiwiteite van die ander entiteit te beheer;  

(b) regte in die vorm van stemreg (of potensiële stemreg) van 'n ander entiteit 
(kyk paragraaf TR32 tot TR52); 

(c) regte tot aanstelling, hertoedeling of verwydering van lede van 'n ander 
entiteit se sleutelbestuurspersoneel wat oor die vermoë beskik om die 
toepaslike aktiwiteite te beheer;  

(d) regte om 'n ander entiteit aan te stel of te verwyder wat die toepaslike 
aktiwiteite beheer;  

(e) regte om bedryfs- en kapitaalbegrotings met betrekking tot die toepaslike 
aktiwiteite van 'n ander entiteit goed te keur of te veto;  

(f) regte om die ander entiteit opdrag te gee om transaksies tot voordeel van die 
entiteit aan te gaan, of enige veranderinge daaraan te veto;  

(g) regte om sleutelveranderinge aan die ander entiteit te veto, soos die verkoop 
van 'n groot bate of van die ander entiteit in die geheel; en  

(h) ander regte (soos besluitnemingsregte wat in 'n bestuurskontrak 
gespesifiseer word) wat aan die houer die vermoë verleen om die toepaslike 
aktiwiteite te beheer.  

TR18. By die oorweging of 'n entiteit bevoegdheid het, sal 'n entiteit moet kyk na die 
bindende reëlings wat in plek is en die meganisme(s) waarvolgens hy 
bevoegdheid verkry het. Wyses waarop 'n entiteit bevoegdheid kan verkry het, 
hetsy individueel of in kombinasie met ander reëlings, sluit in:  

(a) wetgewing of soortgelyke middele;  

(b) kontraktuele reëlings;  

(c) stigtingsdokumente (byvoorbeeld, 'n akte van inkorporasie); en  

(d) stem- of soortgelyke regte.  

TR19. Om te bepaal of 'n entiteit voldoende regte het om aan hom bevoegdheid te 
verleen, moet die entiteit ook die doel en ontwerp van die ander entiteit in 
aanmerking neem (kyk paragraaf TR5 tot TR8) en die vereistes in paragraaf TR53 
TR56 tesame met paragraaf TR20 tot TR22.  
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TR20. In sommige gevalle kan dit moeilik wees om te bepaal of 'n entiteit se regte 
voldoende is om aan hom bevoegdheid oor 'n ander entiteit te verleen. In 
sodanige gevalle, ten einde dit moontlik te maak om die evaluering van 
bevoegdheid te doen, moet die entiteit bewyse daarvan of hy oor die praktiese 
vermoë beskik om die betrokke aktiwiteite eensydig te beheer oorweeg. 
Oorweging word geskenk aan, maar is nie beperk nie tot, die volgende, wat, 
wanneer dit saam met sy regte en die aanwysers in paragraaf TR21 en TR22 
oorweeg word, bewyse kan voorsien dat die entiteit se regte voldoende is om aan 
hom bevoegdheid oor die ander entiteit te verleen:  

(a) die entiteit kan 'n ander entiteit se sleutelbestuurspersoneel wat oor die 
vermoë beskik om die toepaslike aktiwiteite te beheer, aanstel of goedkeur;  

(b) die entiteit kan die ander entiteit opdrag gee om beduidende transaksies tot 
voordeel van die entiteit aan te gaan, of kan enige veranderinge daaraan 
veto;  

(c) Die entiteit kan die nominasieproses vir die verkiesing van lede van die ander 
entiteit se direksie of soortgelyke beheerliggaam of die verkryging van 
volmagte van ander houers van stemreg oorheers;  

(d) die ander entiteit se sleutelbestuurspersoneel is verwante partye van die 
entiteit (byvoorbeeld, die hoof- uitvoerende beampte van die ander entiteit en 
die hoof- uitvoerende beampte van die entiteit is dieselfde persoon); of  

(e) die meerderheid van die lede van die ander entiteit se direksie of soortgelyke 
beheerliggaam is verwante partye van die entiteit.  

TR21. Soms is daar aanduidings dat die entiteit 'n spesiale verhouding met die ander 
entiteit het, wat suggereer dat die entiteit meer as 'n passiewe belangstelling in 
die ander entiteit het.  Die bestaan van enige individuele aanwyser, of 'n 
spesifieke kombinasie van aanwysers, beteken nie noodwendig dat daar aan die 
maatstaf van bevoegdheid voldoen word nie. Indien 'n entiteit meer as 'n 
passiewe belangstelling in 'n ander entiteit het, kan dit daarop dui dat die entiteit 
ander verwante regte het wat voldoende is om aan hom bevoegdheid te verleen 
of kan dit bewys van bestaande bevoegdheid oor 'n ander entiteit voorsien. Die 
volgende suggereer byvoorbeeld dat die entiteit meer as 'n passiewe 
belangstelling in die ander entiteit het en, in kombinasie met ander regte, op 
bevoegdheid kan dui:  

(a) Die verhouding tussen die entiteit en die ander entiteit se bedrywighede is 
een van afhanklikheid, soos in die volgende situasies:  

(i) Die entiteit befonds 'n beduidende gedeelte van die ander entiteit se 
bedrywighede en die ander entiteit is hiervan afhanklik.  

Die entiteit waarborg 'n beduidende gedeelte van die ander entiteit se 
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verpligtinge en die ander entiteit is hiervan afhanklik.  

(iii) Die entiteit verskaf kritieke dienste, tegnologie, voorraad of grondstowwe 
aan die ander entiteit, en die ander entiteit is hiervan afhanklik.  

(iv) Die entiteit beheer bates soos lisensies of handelsmerke wat van kritieke 
belang vir die ander entiteit se bedrywighede is en die ander entiteit is 
hiervan afhanklik.  

(v) Die entiteit voorsien sleutelpersoneel aan die ander entiteit (wanneer die 
entiteit se personeel byvoorbeeld gespesialiseerde kennis van die ander 
entiteit se bedrywighede het) en die ander entiteit is hiervan afhanklik. 

(b) 'n Beduidende gedeelte van die ander entiteit se aktiwiteite betrek, of word 
uitgevoer namens, die entiteit.  

(c) Die entiteit se blootstelling, of regte, op voordele uit sy betrokkenheid by die 
ander entiteit is buite verhouding groter as sy stemreg of ander soortgelyke 
regte.  Daar kan byvoorbeeld 'n situasie wees waarin 'n entiteit geregtig is op, 
of blootgestel is aan, meer as die helfte van die voordele van die ander 
entiteit maar minder as die helfte van die stemreg van die ander entiteit het.  

TR22. Openbaresektorentiteite het dikwels spesiale verhoudings met ander partye as 
gevolg van die aanwysers in paragraaf TR21. Openbaresektorentiteite befonds 
dikwels die aktiwiteite van ander entiteite. Ekonomiese afhanklikheid word in 
paragraaf TR41 tot TR42 bespreek.  

TR23. Hoe groter 'n entiteit se blootstelling aan, of regte op, veranderlikheid van 
voordele uit sy betrokkenheid by 'n ander entiteit, hoe groter is die aansporing vir 
die entiteit om voldoende regte te verkry om aan hom bevoegdheid te verleen.   
Dus is groot blootstelling aan veranderlikheid van voordele 'n aanduiding dat die 
entiteit oor bevoegdheid kan beskik. Die omvang van die entiteit se blootstelling 
bepaal egter nie, op sigself, of 'n entiteit mag oor die ander entiteit het nie.  

TR24. Wanneer die faktore soos uiteengesit in paragraaf TR20 en die aanwysers 
uiteengesit in paragraaf TR21 tot TR23 tesame met 'n entiteit se regte oorweeg 
word, moet groter gewig verleen word aan die bewys van bevoegdheid soos in 
paragraaf TR20 beskryf.  

Substantiewe regte 

TR25. 'n Entiteit oorweeg slegs, in die bepaling van die vraag of dit oor bevoegdheid 
beskik, substantiewe regte met betrekking tot 'n ander entiteit (wat deur die 
entiteit en andere gehou word). Vir 'n reg om substantief te wees, moet die houer 
oor die praktiese vermoë beskik om daardie reg uit te oefen. 
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TR26. Om te bepaal of regte substantief is, verg oordeel, met inagneming van al die feite 

en omstandighede. Faktore om te oorweeg wanneer daardie bepaling gemaak 

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

(a) Of daar enige hindernisse is (ekonomies of andersins) wat verhoed dat die 

houer (of houers) die regte uitoefen.  Voorbeelde van sodanige hindernisse 

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

(i) Finansiële strafmaatreëls en aansporings wat sou voorkom dat die houer 

sy regte uitoefen (of hom daarvan sou weerhou). 

(ii) 'n Uitoefenings- of omskakelingsprys wat 'n finansiële versperring skep 

wat sou voorkom dat die houer sy regte uitoefen (of hom daarvan sou 

weerhou).  

(iii) Bepalings en voorwaardes wat dit onwaarskynlik maak dat die regte 

uitgeoefen sal word, byvoorbeeld, voorwaardes wat 'n noue beperking 

plaas op die tydsberekening van die uitoefening daarvan. 

(iv) Die afwesigheid van 'n uitdruklike, redelike meganisme in die 

stigtingsdokumente van 'n ander entiteit of in toepaslike wette of 

regulasies wat die houer sal toelaat om sy regte uit te oefen. 

(v) Die onvermoë van die houer van die regte om die inligting te verkry wat 

nodig is om sy regte uit te oefen. 

(vi) Bedryfsversperrings of aansporings wat sal voorkom dat die houer sy 

regte uitoefen (of hom daarvan weerhou) (bv. die afwesigheid van ander 

bestuurders wat bereid en in staat is om gespesialiseerde dienste te 

voorsien of die dienste te voorsien en ander belange op te neem wat 

deur die huidige bestuurder gehou word).  

(vii)  Regs- en regulatoriese vereistes wat die wyse beperk waarop regte 

uitgeoefen mag word of wat verhoed dat die houer sy regte uitoefen (bv. 

waar 'n ander entiteit oor statutêre bevoegdhede beskik wat hom toelaat 

om onafhanklik van die regering te funksioneer).  

(b) Indien die uitoefening van regte vereis dat meer as een party daaroor 

ooreenkom, of indien die regte deur meer as een party gehou word, of daar 

'n meganisme in plek is wat aan daardie partye die praktiese vermoë verleen 

om hul regte gesamentlik uit te oefen, indien hulle sou besluit om dit te doen. 

Die gebrek aan so 'n meganisme is 'n aanduiding dat die regte moontlik nie 
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substantief is nie. Hoe meer partye nodig is om in te stem om die regte uit te 

oefen, hoe minder waarskynlik is dit dat daardie regte substantief sal wees.  

'n Direksie of soortgelyke beheerliggaam waarvan die lede onafhanklik is van 

die besluitnemer kan dien as 'n meganisme vir talle entiteite (of ander partye) 

om gesamentlik in die uitoefening van hul regte op te tree. Dit is 

waarskynliker dat verwyderingsregte wat deur 'n onafhanklike direksie of 

soortgelyke beheerliggaam uitoefenbaar is substantief sal wees as wanneer 

dieselfde regte individueel deur 'n groot getal entiteite (of ander partye) 

uitoefenbaar is.  

(c) Of die party of partye wat die regte hou sou baat vind by die uitoefening van 

hierdie regte. Die houer van die potensiële stemreg in 'n ander entiteit (kyk 

paragraaf TR49 tot TR52) moet byvoorbeeld die uitoefenings- of 

omskakelingsprys van die instrument in aanmerking neem. Dit is 

waarskynliker dat die bepalings en voorwaardes van potensiële stemreg 

substantief sal wees indien die instrument in die geld is of die entiteit om 

ander redes baat sal vind (bv. deur die verwesenliking van sinergieë tussen 

die entiteit en die ander entiteit) by die uitoefening of omskakeling van die 

instrument.  

TR27. Om substantief te wees, moet regte ook uitoefenbaar wees wanneer besluite oor 

die rigting van die toepaslike aktiwiteite geneem moet word. Gewoonlik moet die 

regte, om substantief te wees, tans uitoefenbaar wees. Sommige regte kan egter 

substantief wees, selfs al is die regte nie tans uitoefenbaar nie.  

TR28. Substantiewe regte wat deur ander partye uitoefenbaar is, kan verhoed dat 'n 

entiteit die entiteit beheer wat vir beheer geëvalueer word, waarop daardie regte 

van toepassing is. Sulke substantiewe regte vereis nie dat die houers oor die 

vermoë beskik om besluite te inisieer nie.  Solank die regte nie bloot beskermend 

is nie (kyk paragraaf TR29 tot TR31), kan substantiewe regte wat deur ander 

partye gehou word, verhoed dat die entiteit beheer het oor die entiteit wat vir 

beheer geëvalueer word, selfs indien die regte aan die houers slegs die huidige 

vermoë verleen om besluite wat met die toepaslike aktiwiteite verband hou, te 

bevestig of te verhinder.  

Beskermende regte 

TR29. In die evaluering of regte aan 'n entiteit bevoegdheid oor 'n ander entiteit verleen, 
moet die entiteit evalueer of sy regte, en regte wat deur ander gehou word, 
beskermende regte is. Beskermende regte hou verband met fundamentele 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 37                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

veranderinge aan die aktiwiteite van 'n ander entiteit, of geld in uitsonderlike 
omstandighede. Nie alle regte wat in buitengewone omstandighede van 
toepassing is of voorwaardelik afhanklik van gebeure is, is beskermende regte nie 
(kyk paragraaf TR15 en TR55). 

TR30. Omdat beskermende regte daarop gemik is om die belange van die houer 

daarvan te beskerm sonder om aan daardie party bevoegdheid te verleen oor die 

entiteit waarop daardie regte van toepassing is, kan 'n entiteit wat slegs 

beskermende regte het nie bevoegdheid hê oor of 'n ander party verhoed om 

bevoegdheid te hê oor die entiteit waarop daardie regte van toepassing is nie (kyk 

paragraaf .27).  

TR31. Voorbeelde van beskermende regte sluit die volgende in, maar is nie daartoe 

beperk nie:  

(a) 'n Uitlener se reg om 'n lener te beperk om aktiwiteite te onderneem wat die 

kredietrisiko van die lener tot die nadeel van die uitlener kan verander.  

(b) Die reg van 'n party wat 'n niebeherende belang in 'n entiteit hou om 

kapitaaluitgawes goed te keur wat groter is as wat in die gewone verloop van 

bedrywighede nodig is, of om die uitreiking van ekwiteits- of skuldinstrumente 

goed te keur.  

(c) Die reg van 'n uitlener om beslag te lê op die bates van 'n lener indien die 

lener versuim om aan die gespesifiseerde terugbetalingvoorwaardes van die 

lening te voldoen.  

(d) Die reg van 'n reguleerder om die bedrywighede in te kort of te sluit van 

entiteite wat nie aan regulasies of ander vereistes voldoen nie. 'n 

Besoedelingsbeheerowerheid kan byvoorbeeld in staat wees om die 

aktiwiteite te sluit van 'n entiteit wat omgewingsregulasies oortree het.  

(e) Die reg om lede van die direksie of soortgelyke beheerliggaam van 'n ander 

entiteit in sekere beperkte omstandighede te verwyder. 'n Provinsiale 

regering kan byvoorbeeld as 'n administrateur aangestel word indien die 

munisipaliteit nie in staat is om tydige besluite oor sleutelbeleid te neem nie. 

(f) Die reg van 'n likwidateur of soortgelyke persoon wanneer beslag gelê word 

op die bates van 'n entiteit wat gelikwideer gaan word.  

(g) Die reg van 'n entiteit wat hulpbronne aan 'n openbarevoordeelorganisasie 

voorsien om te vereis dat, indien die openbarevoordeelorganisasie 
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gelikwideer sou word, die netto bates van die openbarevoordeelorganisasie 

uitgekeer moes word aan 'n organisasie wat soortgelyke aktiwiteite 

onderneem. Indien die entiteit egter die mag het om spesifiek te bepaal 

waarheen die openbarevoordeelorganisasie se netto bates by likwidasie 

uitgekeer moes word, sou die entiteit substantiewe regte met betrekking tot 

die openbarevoordeelorganisasie hê.  

Stemreg 

TR32. indien 'n entiteit stem- of soortgelyke regte ten opsigte van 'n ander entiteit het, 

moet 'n entiteit oorweeg of daardie regte aan hom die vermoë gee om die 

toepaslike aktiwiteite van die ander entiteit te beheer. 'n Entiteit oorweeg die 

vereistes in hierdie afdeling (paragraaf TR33 tot TR52) om daardie evaluering te 

doen.  

Bevoegdheid met 'n meerderheid van die stemreg 

TR33. 'n Entiteit wat meer as die helfte van die stemreg in 'n ander entiteit hou, het 

bevoegdheid in die volgende situasies, tensy paragraaf TR34 of paragraaf TR35 

van toepassing is:  

(a) die toepaslike aktiwiteite word beheer deur 'n stem van die houer van 

die meerderheid van die stemreg; of  

(b) 'n meerderheid van die lede van die direksie of soortgelyke 

beheerliggaam wat die toepaslike aktiwiteite bepaal, word deur 'n stem 

van die houer van die meerderheid van die stemreg aangestel.  

Meerderheid van die stemreg maar geen bevoegdheid nie 

TR34. Vir 'n entiteit wat meer as die helfte van die stemreg van 'n ander entiteit hou om 

bevoegdheid oor daardie ander entiteit te hê, moet die entiteit se stemreg 

substantief wees, ooreenkomstig paragraaf TR25 tot TR28, en moet dit aan die 

entiteit die huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite te beheer, wat 

dikwels deur die bepaling van die bedryfs- en finansiële beleid sal wees. Indien 'n 

ander entiteit bestaande regte het wat aan daardie entiteit die reg verleen om die 

toepaslike aktiwiteite te beheer en daardie entiteit nie 'n agent is van die entiteit 

wat die evaluering van beheer doen nie, het die entiteit wat die evaluering van 

beheer doen nie bevoegdheid oor die ander entiteit nie.  
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TR35. 'n Entiteit het nie bevoegdheid oor 'n ander entiteit nie, selfs al hou die entiteit die 

meerderheid van die stemreg in die ander entiteit, indien die stemreg nie 

substantief is nie. 'n Entiteit wat byvoorbeeld meer as die helfte van die stemreg in 

'n ander entiteit het kan nie bevoegdheid hê indien die toepaslike aktiwiteite aan 

beheer deur 'n regering, hof, administrateur, kurator, likwidateur of soortgelyke 

persoon, of 'n reguleerder onderhewig is nie.  

TR36. 'n Entiteit kan bevoegdheid hê selfs al hou hy minder as 'n meerderheid van die 

stemreg van 'n ander entiteit. 'n Entiteit kan bevoegdheid met minder as 'n 

meerderheid van die stemreg van 'n ander entiteit, byvoorbeeld deur:  

(a) die bevoegdheid 'n meerderheid van die lede van direksie of soortgelyke 

beheerliggaam aan te stel of te verwyder, en beheer van die ander entiteit in 

die hande van daardie direksie of daardie liggaam is (kyk paragraaf TR38);  

(b) 'n bindende reëling tussen die entiteit en ander stemreghouers (kyk 

paragraaf TR39);  

(c) regte voortspruitend uit ander bindende reëlings (kyk paragraaf TR40);  

(d) die entiteit se stemreg (kyk paragraaf TR37 en TR43 tot TR48);  

(e) potensiële stemreg (kyk paragraaf TR49 tot TR52); of  

(f) 'n kombinasie van (a) tot (e).  

Spesiale stemreg gekoppel aan eienaarskapsbelang (goue aandeel) 

TR37. 'n Entiteit kan die reg van 'n beslissende stem hê, d.w.s. om alle ander stemreg 

van 'n ander entiteit te veto.  Hierdie tipe reg word soms 'n "goue aandeel" 

genoem. Sodanige spesiale stemreg kan tot bevoegdheid aanleiding gee. 

Gewoonlik word hierdie regte gedokumenteer in die stigtingsdokumente van die 

ander entiteit (soos 'n akte van inkorporasie), en is dit bedoel om die vlak van 

stemreg of ander regte wat deur sekere partye gehou word te beperk. Dit kan ook 

aan 'n entiteit vetoreg verleen oor enige groot verandering in die ander entiteit, 

soos die verkoop van 'n groot bate of van die ander entiteit in die geheel.  

Beheer van die direksie of soortgelyke beheerliggaam 

TR38. 'n Entiteit kan as gevolg van bindende reëlings die bevoegdheid hê om 'n 

meerderheid van die lede van die direksie of soortgelyke beheerliggaam aan te 

stel of te verwyder.  
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Bindende reëlings met ander stemreghouers 

TR39. 'n Bindende reëling tussen 'n entiteit en ander stemreghouers kan aan die entiteit 
die reg gee om stemreg uit te oefen wat voldoende is om aan die entiteit 
bevoegdheid te verleen, selfs indien die entiteit nie voldoende stemreg het om 
sonder die bindende reëling aan hom bevoegdheid te verleen nie. 'n Bindende 
reëling kan egter verseker dat die entiteit genoeg ander stemreghouers opdrag 
kan gee oor hoe om te stem ten einde die entiteit in staat te stel om besluite oor 
die toepaslike aktiwiteite te neem. 

Regte vanuit ander bindende reëlings  

TR40. Ander besluitnemingsregte, in kombinasie met stemreg, kan aan 'n entiteit die 

huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite te beheer. Die regte wat in 'n 

bindende reëling gespesifiseer word in kombinasie met stemreg kan byvoorbeeld 

aan 'n entiteit die huidige vermoë verleen om die bedryfs- of finansiële beleide of 

ander sleutelaktiwiteite van 'n ander entiteit te beheer wat 'n beduidende invloed 

het op die voordele wat deur die entiteit ontvang word. 'n Entiteit sou egter nie 'n 

ander entiteit beheer indien daardie ander entiteit in staat sou wees om sy beleid 

of program in 'n beduidende mate te bepaal nie (byvoorbeeld deur te versuim om 

aan die bindende reëling te voldoen en die gevolge te aanvaar, of deur sy 

stigtingsdokumente te verander of homself te ontbind).  

Ekonomiese afhanklikheid 

TR41. Ekonomiese afhanklikheid alleen gee nie aanleiding tot bevoegdheid oor 'n entiteit 

vir die doeleindes van hierdie Standaard nie. Ekonomiese afhanklikheid kan 

voorkom wanneer:  

(a) 'n entiteit 'n enkele groot kliënt het en die verlies van daardie kliënt die 

bestaan van die entiteit se bedrywighede kan beïnvloed nie; of  

(b) 'n entiteit se aktiwiteite hoofsaaklik befonds word deur skenkings en donasies 

en hy die meerderheid van sy befondsing van 'n enkele entiteit ontvang.  

TR42. 'n Entiteit kan in staat wees om die finansiële en bedryfsbeleide te beïnvloed van 

'n ander entiteit wat van hom afhanklik is vir befondsing. 'n Kombinasie van 

faktore moet egter oorweeg word om te bepaal of die ekonomiese afhanklikheid 

sodanig is dat die ekonomies afhanklike entiteit nie meer die uiteindelike 

bevoegdheid het om sy eie finansiële of bedryfsbeleide te beheer nie. Indien 'n 

ekonomies afhanklike entiteit diskresie behou daaroor of hy befondsing van 'n 
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entiteit sal neem, of sake met 'n entiteit sal doen, het die ekonomies afhanklike 

entiteit steeds die uiteindelike bevoegdheid om sy eie finansiële of bedryfsbeleide 

te beheer. 'n Private skool wat byvoorbeeld befondsing van 'n regering aanvaar 

maar wie se beheerliggaam diskresie behou met betrekking tot die aanvaarding 

van fondse of die wyse waarop daardie fondse gebruik sal word, sal steeds die 

uiteindelike bevoegdheid hê om sy eie finansiële of bedryfsbeleid te beheer. Dit 

kan die geval wees selfs indien die regeringtoelaes wat aan so 'n entiteit voorsien 

word van hom vereis om aan bepaalde voorwaardes te voldoen. Hoewel die 

entiteit regeringstoelaes mag ontvang vir die bou van kapitaalbates en 

bedryfskoste onderhewig aan gespesifiseerde diensstandaarde of beperkings op 

gebruikersgelde, kan sy beheerliggame die uiteindelike diskresie hê oor hoe bates 

gebruik word; die entiteit sal dus sy finansiële en bedryfsbeleide beheer. Dit is ook 

belangrik om tussen die bedrywighede van 'n entiteit en 'n entiteit self te 

onderskei. Die verlies van 'n groot kliënt kan die lewensvatbaarheid van die 

bedrywighede van 'n entiteit beïnvloed, maar nie die bestaan van die entiteit self 

nie. 

Die entiteit se stemreg 

TR43. 'n Entiteit met minder as 'n meerderheid van die stemreg het regte wat voldoende 

is om aan hom bevoegdheid te verleen indien die entiteit oor die praktiese vermoë 

beskik om die betrokke aktiwiteite eensydig te beheer.  

TR44. Wanneer die evaluering gedoen word of 'n entiteit se stemreg voldoende is om 

aan hom bevoegdheid te verleen, neem 'n entiteit alle feite en omstandighede in 

ag, met inbegrip van:  

(a) die omvang van die entiteit se stemreg wat besit word in verhouding tot die 

omvang en verspreiding van die besit van die ander stemreghouers, met 

kennisname dat:  

(i) hoe meer stemreg 'n entiteit hou, hoe waarskynliker is dit dat die entiteit 

bestaande regte sal hê wat aan hom die huidige vermoë verleen om die 

toepaslike aktiwiteite te beheer;  

(i) hoe meer stemreg 'n entiteit hou in verhouding tot ander stemreghouers, 

hoe waarskynliker is dit dat die entiteit bestaande regte sal hê wat aan 

hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite te beheer;  

(i) hoe meer die partye is wat saam sou moes optree om die entiteit in 'n 

stemming te verslaan, hoe waarskynliker is dit dat die entiteit bestaande 
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regte sal hê wat aan hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike 

aktiwiteite te beheer;  

(b) potensiële stemreg wat deur die entiteit, ander stemreghouers of ander 

partye gehou word (kyk paragraaf TR49 tot TR52);  

(c) regte voortspruitend uit ander bindende reëlings (kyk paragraaf TR40); en  

(d) enige bykomende feite en omstandighede wat aandui dat die entiteit die 

huidige vermoë het, of nie het nie, om die toepaslike aktiwiteite te beheer op 

die tydstip dat besluite geneem moet word, met inbegrip van die stempatrone 

op vorige aandeelhouersvergaderings.  

TR45. Indien die rigting van toepaslike aktiwiteite deur die meerderheidstem bepaal word 

en 'n entiteit beduidend meer stemreg hou as enige ander stemreghouer of 

georganiseerde groep stemreghouers, en die ander aandeelhoudings wyd 

verspreid is, kan dit moontlik duidelik wees, ná oorweging van slegs die faktore 

wat in paragraaf TR44(a) tot (c) gelys word, dat die entiteit bevoegdheid oor die 

ander entiteit het.  

TR46. In ander situasies kan dit duidelik wees, ná oorweging van slegs die faktore wat in 

paragraaf TR44(a) tot (c) gelys word, dat 'n entiteit nie bevoegdheid het nie.  

TR47. Die faktore wat in paragraaf TR44(a) tot (c) gelys word op hulle eie kan dalk nie 

deurslaggewend wees nie. Indien 'n entiteit, met inagname van hierdie faktore, 

nie duidelikheid het of hy bevoegdheid het nie, moet hy bykomende feite en 

omstandighede oorweeg, byvoorbeeld of ander aandeelhouers passief van aard 

is, soos gedemonstreer is deur stempatrone op vorige 

aandeelhouersvergaderings. Dit sluit die evaluering van die faktore soos 

uiteengesit in paragraaf TR20 en die aanwysers in paragraaf TR21 tot TR23 in. 

Hoe minder stemreg die entiteit hou, en hoe minder partye wat saam sal moet 

optree om die entiteit in 'n stemming te verslaan, hoe meer sal daar staat gemaak 

word op die bykomende feite en omstandighede om te bepaal of die entiteit se 

regte voldoende is om aan hom bevoegdheid te verleen. Wanneer die feite en 

omstandighede soos uiteengesit in paragraaf TR20 tot TR23 tesame met 'n 

entiteit se regte oorweeg word, moet groter gewig verleen word aan die bewys 

van bevoegdheid in paragraaf TR20 as aan die aanwysers van bevoegdheid in 

paragraaf TR21 tot TR23.  

TR48. Indien dit nie duidelik is, ná inagneming van die faktore wat in paragraaf TR44(a) 
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tot (d) gelys word, dat die entiteit bevoegdheid het nie, beheer die entiteit nie die 

ander entiteit nie. 

Potensiële stemreg 

TR49. Wanneer beheer geëvalueer word, oorweeg 'n entiteit sy potensiële stemreg, 

sowel as potensiële stemreg wat deur ander partye gehou word, om te bepaal of 

dit bevoegdheid het. Potensiële stemreg is regte om te stem ten einde regte van 

'n ander entiteit te verkry, soos dié wat voortspruit uit uit omskepbare instrumente 

of opsies, met inbegrip van vooruitkontrakte. Die potensiële stemreg word slegs 

oorweeg indien die regte substantief is (kyk paragraaf TR25 tot TR28).  

TR50. Wanneer potensiële stemreg oorweeg word, moet 'n entiteit die doel en ontwerp 

van die instrument oorweeg, asook die doel en ontwerp van enige ander 

betrokkenheid van die entiteit by die ander entiteit. Dit sluit 'n evaluering in van 

die verskillende bepalings en voorwaardes van die instrument asook die entiteit 

se klaarblyklike verwagtinge, motiewe en redes vir instemming tot daardie 

bepalings en voorwaardes.  

TR51. Indien die entiteit ook stem- of ander besluitnemingsregte met betrekking tot die 

ander entiteit se aktiwiteite het, evalueer die entiteit of daardie regte, in 

kombinasie met potensiële stemreg, aan die entiteit bevoegdheid verleen.  

TR52. Substantiewe potensiële stemreg op sy eie, of in kombinasie met ander regte, kan 

aan 'n entiteit die huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite te beheer. 

Dit sal waarskynlik die geval wees indien 'n entiteit byvoorbeeld 40 persent van 

die stemreg van 'n ander entiteit hou en, ooreenkomstig paragraaf TR26, 

substantiewe regte voortspruitend uit opsies hou om 'n verdere 20 persent van die 

stemreg te verkry.  

Bevoegdheid indien stem- of soortgelyke regte nie 'n beduidende invloed op voordele 
het nie 

TR53. By die evaluering van die doel en ontwerp van 'n ander entiteit (kyk paragraaf 

TR5 tot TR8), moet 'n entiteit die betrokkenheid en besluite wat geneem is by die 

ontstaan van die ander entiteit as deel van sy ontwerp oorweeg en evalueer of die 

bepalings van die transaksie en kenmerke van die betrokkenheid aan die entiteit 

regte verleen wat voldoende is om aan hom bevoegdheid te verleen. Om slegs 

betrokke te wees by die ontwerp van 'n ander entiteit is nie voldoende om 'n 
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entiteit beheer van daardie ander entiteit te gee nie. Maar betrokkenheid by die 

ontwerp van die ander entiteit kan daarop dui dat die entiteit die geleentheid 

gehad het om regte te verkry wat voldoende is om aan die entiteit bevoegdheid 

oor die ander entiteit te gee, en dus kan die vermoë om die doel en ontwerp van 

'n entiteit te bepaal aanleiding tot bevoegdheid gee. In die geval van 'n entiteit wat 

tot stand gebring is met die meeste (of al) die toepaslike aktiwiteite wat vooraf by 

ontstaan bepaal is, en wat die vermoë het om die doel en ontwerp van 'n entiteit 

te bepaal, kan dalk meer toepaslik vir die beheerevaluering wees as enige 

deurlopende besluitnemingsregte.  

TR54. Hierbenewens moet 'n entiteit regte in aanmerking neem wat voortspruit uit die 
bindende reëlings soos koopregte, verkoopregte en likwidasieregte wat by die 
ontstaan van die ander entiteit gevestig is. Indien bindende reëlings aktiwiteite 
behels wat nou verwant is aan die ander entiteit, is hierdie aktiwiteite in wese 'n 
integrerende deel van die ander entiteit se oorkoepelende aktiwiteite, selfs al is 
kan hulle voorkom buite die wetlike grense van die ander entiteit. Daarom moet 
eksplisiete of implisiete besluitnemingsregte wat in bindende reëlings vervat is wat 
nou verband hou met die ander entiteit as toepaslike aktiwiteite beskou word 
wanneer bevoegdheid oor die ander entiteit bepaal word. 

TR55. Vir sommige ander entiteite kom toepaslike aktiwiteite slegs voor wanneer 

bepaalde omstandighede ontstaan of gebeure plaasvind. Die ander entiteit kan 

ontwerp wees sodat die rigting van sy aktiwiteite en die voordele van hierdie 

aktiwiteite vooraf bepaal is, tensy en totdat daardie besondere omstandighede 

ontstaan of gebeure plaasvind. In hierdie geval kan slegs die besluite oor die 

ander entiteit se aktiwiteite wanneer daardie omstandighede of gebeure voorkom 

sy voordele beduidend beïnvloed en dus toepaslike aktiwiteite wees. Die 

omstandighede of gebeure hoef nie voor te kom vir 'n entiteit met die vermoë om 

daardie besluite te neem om bevoegdheid te hê nie. Die feit dat die reg om 

besluite te neem afhanklik is van omstandighede wat ontstaan of 'n gebeurtenis 

wat plaasvind, maak nie, op sigself, daardie regte beskermende regte nie.  

TR56.  'n Entiteit kan 'n eksplisiete of implisiete verbintenis daartoe hê om te verseker dat 

'n ander entiteit voortgaan om te funksioneer soos dit ontwerp is. So 'n verbintenis 

kan die entiteit se blootstelling aan veranderlikheid van voordele verhoog en dus 

die aansporing vir die entiteit verhoog om regte te verkry wat voldoende is om aan 

hom bevoegdheid te verleen.   Dus kan 'n verbintenis om te verseker dat 'n ander 

entiteit kan funksioneer soos dit ontwerp is moontlik 'n aanduiding wees dat die 

entiteit oor bevoegdheid beskik, maar dit verleen nie, op sigself, aan 'n entiteit 
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bevoegdheid nie, en verhinder ook nie 'n ander party om bevoegdheid te hê nie.  

Blootstelling aan, of regte op, veranderlike voordele vanaf 'n ander entiteit 

TR57.  Wanneer daar geëvalueer word of 'n entiteit beheer van 'n ander entiteit het, 

bepaal die entiteit of dit blootgestel is aan, of regte het in, veranderlike voordele 

uit sy betrokkenheid by die ander entiteit. 

TR58. Veranderlike voordele is voordele wat nie vas is nie en die potensiaal het om te 

verander as gevolg van die prestasie van 'n ander entiteit. Veranderlike voordele 

kan slegs positief wees, of slegs negatief, of positief en negatief (kyk paragraaf 

.28). 'n Entiteit evalueer of voordele van 'n ander entiteit veranderlik is en hoe 

veranderlik daardie voordele is op grond van wese van die reëling en ongeag die 

wetlike vorm van die voordele. Byvoorbeeld:  

(a) In die konteks van niefinansiële voordele kan 'n entiteit voordele ontvang as 

gevolg van die aktiwiteite van 'n ander entiteit wat sy doelstellings bevorder. 

Die voordele kan veranderlike voordele wees vir die doel van hierdie 

Standaard, want hulle kan die entiteit aan die prestasierisiko van die ander 

entiteit blootstel. Indien die ander entiteit nie in staat is om daardie aktiwiteite 

uit te voer nie, kan die entiteit bykomende koste aangaan, hetsy deur die 

aktiwiteite self te onderneem of deur die voorsiening van bykomende fondse 

of ander vorme van bystand om die ander entiteit in staat te stel om die 

aktiwiteite voort te sit.  

(b) In die konteks van finansiële voordele kan 'n entiteit 'n verband met vaste 
rentebetalings hou. Die vaste rentebetalings is veranderlike voordele vir die 
doel van hierdie Standaard, want dit is onderhewig aan wanbetalingsrisiko en 
dit stel die entiteit bloot aan die kredietrisiko van die uitgewer van die effek.  
Die hoeveelheid veranderlikheid (d.w.s. hoe veranderlik daardie voordele is) 
hang af van die kredietrisiko van die effek. Net so is vaste prestasiegelde vir 
die bestuur van 'n ander entiteit se bates veranderlike voordele omdat hulle 
die entiteit aan die prestasierisiko van die ander entiteit blootstel. Die 
hoeveelheid veranderlikheid hang af van die ander entiteit se vermoë om 
voldoende inkomste te genereer om die gelde te betaal. 

TR59. 'n Likwidateur of soortgelyke persoon sou nie normaalweg regte op veranderlike 
voordele hê vanweë sy betrokkenheid by die entiteit wat gelikwideer word nie. 

Verband tussen bevoegdhede en voordele 

Gedelegeerde bevoegdheid 
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TR60. Dit kom algemeen voor dat openbare entiteite verantwoordelik is vir die uitvoering 

van regeringsbeleid. In sommige gevalle het hulle die bevoegdheid om in eie reg 

op te tree, en in ander gevalle kan hulle as 'n agent vir 'n ander entiteit optree (kyk 

AERP 109). Byvoorbeeld:  

(a) 'n Staatsdepartement, wat deur 'n ander entiteit gemagtig is om 

namens hom op te tree, mag slegs as 'n agent optree. In sulke gevalle 

sou die departement nie die ander entiteit beheer nie en dit nie konsolideer 

nie.  

(b) 'n Entiteit kan 'n trust tot stand bring om gespesifiseerde aktiwiteite uit 

te voer, en stel die trustee aan. Die trustee is daarvoor verantwoordelik om 

besluite te neem oor die finansiering en bedryfsaktiwiteite van die trust 

ooreenkomstig die trustakte. Indien die entiteit die trustee na goeddunke kan 

vervang, sou die entiteit moet bepaal of dit die trust beheer gegewe dat, 

byvoorbeeld, hy blootgestel sou wees aan, of regte het op, veranderlike 

voordele wat betref die mate waarin sy doelstellings deur die aktiwiteite van 

die trust bereik of bevorder word.  

TR61. 'n Entiteit kan sy besluitnemingsbevoegdheid oor spesifieke kwessies of oor alle 
toepaslike aktiwiteite aan 'n agent delegeer. Wanneer daar geëvalueer word of 
die entiteit 'n ander entiteit beheer, moet die entiteit die 
besluitnemingsbevoegdheid wat aan sy agent gedelegeer het behandel asof dit 
regstreeks deur die entiteit gehou word. In situasies waar daar meer as een 
prinsipaal is, moet elk van die prinsipale bepaal of hy bevoegdheid oor die ander 
entiteit het deur die vereistes in paragraaf TR5 tot TR56 te oorweeg. Paragraaf 
TR62 tot TR74 voorsien riglyne oor die bepaling daarvan of, in die evaluering van 
beheer, 'n besluitnemer 'n agent of 'n prinsipaal is. 

TR62. 'n Besluitnemer moet die algehele verwantskap tussen homself, die ander entiteit 

wat bestuur word (en vir beheer geëvalueer word) en ander betrokke partye wat 

by daardie entiteit betrokke is, oorweeg. In die besonder moet 'n besluitnemer die 

die maatstawwe in AERP 109 oorweeg om te bepaal of dit ten opsigte van 

transaksies met derde partye 'n agent is.  'n Besluitnemer sal 'n agent wees indien 

al drie die volgende kriteria teenwoordig is:  

(a) Hy nie die bevoegdheid het om die wesenlike bepalings en voorwaardes van 

die transaksie te bepaal nie.  

(b) Hy nie die vermoë het om alle, of wesenlik alle, hulpbronne wat uit die 
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transaksie voortspruit, tot sy eie voordeel te gebruik nie. 

(c) Hy nie aan veranderlikheid in die resultate van die transaksie blootgestel is 

nie. 

Die faktore en die gepaardgaande riglyne hieronder help 'n besluitnemer om te 

bepaal of dit aan die maatstawwe hierbo voldoen en dus 'n agent is:    

(a)  die omvang van sy besluitnemingsbevoegdheid oor die ander entiteit 

(paragraaf TR64 en TR65);  

(b) die regte wat deur ander partye gehou word (paragraaf TR66 tot TR69);  

(c) die vergoeding waarop hy ooreenkomstig die vergoedingsooreenkoms(te) 

geregtig is (paragraaf TR70 tot TR72); en  

(d) die besluitnemer se blootstelling aan veranderlikheid van voordele uit ander 

belange wat hy in die ander entiteit hou (paragraaf TR73 en TR74).  

Verskillende gewigstoekennings moet op elk van die faktore toegepas word op 

grond van spesifieke feite en omstandighede.  

TR63. Om te bepaal of 'n besluitnemer 'n agent is, vereis 'n evaluering van al die 
maatstawwe wat in paragraaf TR62 (i) tot (iv) gelys word, tensy 'n enkele party 
substantiewe regte hou om die besluitnemer te verwyder (verwyderingsregte) en 
die besluitnemer sonder oorsaak kan verwyder (kyk paragraaf TR67). 

Die omvang van die besluitnemingsbevoegdheid 

TR64. Die omvang van 'n besluitnemer se besluitnemingsbevoegdheid word geëvalueer 

deur die volgende te oorweeg:  

(a) die aktiwiteite wat volgens die besluitnemingsooreenkoms(te) toegelaat en 

deur die wet gespesifiseer word; en  

(b) die diskresie wat die besluitnemer het wanneer besluite oor daardie 

aktiwiteite geneem word.  

TR65. 'n Besluitnemer moet die doel en ontwerp van die ander entiteit oorweeg, die 
risiko's waaraan die ander entiteit ontwerp is om blootgestel te word, die risiko's 
wat dit ontwerp is om oor te dra aan die partye wat betrokke is en die vlak van 
betrokkenheid wat die besluitnemer in die ontwerp van die ander entiteit gehad 
het. Indien 'n besluitnemer byvoorbeeld beduidend betrokke is by die ontwerp van 
die ander entiteit (met inbegrip van die bepaling van die omvang van 
besluitnemingsbevoegdheid), kan daardie betrokkenheid daarop dui dat die 
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besluitnemer die geleentheid en insentiewe gehad het om regte te verkry wat die 
gevolg het dat die besluitnemer oor die vermoë beskik om die betrokke aktiwiteite 
te beheer. 

Regte gehou deur ander partye 

TR66. Substantiewe regte wat deur ander partye gehou word, kan 'n invloed hê op die 

besluitnemer se vermoë om die toepaslike aktiwiteite van 'n ander entiteit te 

beheer. Substantiewe verwyderings- of ander regte kan daarop dui dat die 

besluitnemer 'n agent is, maar hierdie evaluering moet gemaak word ná 

oorweging van al die faktore wat in paragraaf TR62z gelys word. 

TR67. Indien 'n enkele party substantiewe verwyderingsregte hou en die besluitnemer 
sonder oorsaak kan verwyder, kan dit voldoende wees om tot die slotsom te kom 
dat die besluitnemer 'n agent is.  Indien meer as een party sodanige regte hou (en 
geen die individuele party die besluitnemer sonder die instemming van ander 
partye kan verwyder nie) is daardie regte, in isolasie, nie deurslaggewend vir die 
bepaling of 'n besluitnemer hoofsaaklik namens en tot die voordeel van andere 
optree nie. Verder, hoe groter die getal partye wat moet saamwerk om die regte 
uit te oefen om 'n besluitnemer te verwyder en hoe groter die omvang van, en 
veranderlikheid wat gepaard gaan met, die besluitnemer se ander ekonomiese 
belange (d.w.s. vergoeding en ander belange), hoe minder sal die gewig wees 
wat aan hierdie faktor toegeken word. 

TR68. Substantiewe regte wat deur ander partye gehou word wat 'n besluitnemer se 

diskresie beperk, moet op soortgelyke wyse as verwyderingsregte beskou word 

wanneer daar geëvalueer word of die besluitnemer 'n agent is. Indien dit 

byvoorbeeld vir 'n besluitnemer nodig is om goedkeuring vir sy optrede van 'n 

klein getal ander partye te verkry, kan dit 'n aanduiding wees dat die besluitnemer 

'n agent is. (Kyk paragraaf TR25 tot TR28 vir bykomende leiding oor regte en of 

hulle substantief is).  

TR69. Oorweging van die regte wat deur ander partye gehou word, moet 'n evaluering 

van enige regte wat deur 'n ander entiteit se direksie of soortgelyke 

beheerliggaam uitgeoefen kan word en die uitwerking daarvan op die 

besluitnemingsbevoegdheid insluit (kyk paragraaf TR26(b)).  

Vergoeding 

TR70. Hoe groter die omvang van, en veranderlikheid geassosieer met, die besluitnemer 
se vergoeding in verhouding tot die voordele wat uit die aktiwiteite van die ander 
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entiteit verwag word, hoe waarskynliker is dit dat die besluitnemer 'n prinsipaal is. 

TR71. By die bepaling of hy 'n prinsipaal of 'n agent is, moet die besluitnemer ook 
oorweeg of die vergoedingsooreenkoms slegs bepalings, voorwaardes of bedrae 
insluit wat gewoonlik teenwoordig is in reëlings vir soortgelyke dienste en vlakke 
van vaardighede wat op 'n armlengtegrondslag beding is. 

TR72. 'n Besluitnemer kan nie 'n agent wees tensy die voorwaardes wat in paragraaf 
TR74(a) en (b) uiteengesit word, teenwoordig is nie. Voldoening aan daardie 
voorwaardes in isolasie is egter nie voldoende om tot die slotsom te kom dat 'n 
besluitnemer 'n agent is nie. 

Blootstelling aan veranderlikheid van voordele uit ander belange 

TR73. 'n Besluitnemer wat ander belange in 'n ander entiteit hou (bv. beleggings in die 
ander entiteit of die voorsiening van waarborge ten opsigte van die prestasie van 
die ander entiteit) moet sy blootstelling aan die veranderlikheid van voordele uit 
daardie belange oorweeg wanneer hy bepaal of hy 'n agent is. Die hou van ander 
belange in 'n ander entiteit kan daarop dui dat die besluitnemer die prinsipaal is. 

TR74. By die evaluering van sy blootstelling aan die veranderlikheid van voordele uit 

ander belange in die ander entiteit moet 'n besluitnemer die volgende oorweeg:  

(a) Hoe groter die omvang van, en veranderlikheid wat verband hou met, sy 

ekonomiese belange, met inagneming van sy vergoeding en ander belange 

in totaal, hoe waarskynliker is dit dat die besluitnemer 'n prinsipaal is.  

(b) Of sy blootstelling aan veranderlikheid van voordele verskil van dié van die 

ander entiteite wat voordele van die entiteit ontvang wat vir beheer 

geëvalueer word en, indien wel, of dit sy optrede kan beïnvloed. Dit kan 

byvoorbeeld die geval wees wanneer 'n besluitnemer ondergeskikte belange 

hou in, of ander vorme van kredietverbetering verleen aan, 'n ander entiteit.  

(c) Die besluitnemer moet sy blootstelling in verhouding tot die totale 

veranderlikheid van voordele van die ander entiteit evalueer. Hierdie 

evaluering word hoofsaaklik gedoen op grond van voordele wat uit die 

aktiwiteite van die ander entiteit verwag word, maar moet nie die 

besluitnemer se maksimum blootstelling aan veranderlikheid van voordele 

van die ander entiteit deur ander belange wat die besluitnemer hou, ignoreer 

nie.  

Verhoudings met ander partye 
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TR75. Wanneer beheer geëvalueer word, moet 'n entiteit die aard van sy verhouding 

met ander partye oorweeg asook of daardie ander partye namens die entiteit 

optree (d.w.s., hulle is "de facto-agente"). Die bepaling of ander partye as de 

facto-agente optree, verg oordeel, met inagneming van nie net die aard van die 

verhouding nie, maar ook hoe daardie partye met mekaar en die entiteit omgaan.  

TR76. So 'n verhouding hoef nie 'n bindende reëling te behels soos in hierdie Standaard 

omskryf word nie. AERP 109 dui aan dat regte en verpligtinge, vir die onderskeie 

partye by die reëling, ook tot stand kan kom deur vorige optrede wat, met verloop 

van tyd, tot gevolg het dat geeneen van die partye 'n ander realistiese alternatief 

het as om op 'n sekere manier ten opsigte van die reëling op te tree nie. Dit kan 

ook tot 'n bindende reëling aanleiding gee. 'n Party is 'n de facto-agent wanneer 

die entiteit, of diegene wat die aktiwiteite van die entiteit beheer, die vermoë het 

om te gelas dat daardie party namens die entiteit optree. In hierdie 

omstandighede moet die entiteit sy de facto-agent se besluitnemingsregte en sy 

indirekte blootstelling aan, of regte op, veranderlike voordele deur die de facto-

agent saam met sy eie oorweeg wanneer die beheer van 'n ander entiteit 

geëvalueer word. 

TR77. Die volgende is voorbeelde van sodanige ander partye wat, uit die aard van hul 

verhouding, as de facto-agente vir die entiteit mag optree:  

(a) Die entiteit se verwante partye.  

(b) 'n Party wat sy aandeel in die ander entiteit ontvang het as 'n bydrae of lening 

van die entiteit wat die evaluering van beheer doen.  

(c) 'n Party wat ingestem het om nie sy belange in die ander entiteit sonder die 

entiteit se voorafgaande goedkeuring te verkoop, oor te dra of te beswaar nie 

(behalwe vir die situasies waarin die entiteit en die ander party die reg van 

voorafgaande goedkeuring het en die regte op onderling ooreengekome 

bepalings deur gewillige onafhanklike partye gegrond is).  

(d) 'n Party wat nie sy bedrywighede sonder ondergeskikte finansiële steun van 

die entiteit kan finansier nie.  

(e) 'n Ander entiteit waarvan die meerderheid van die lede van sy direksie of 

soortgelyke beheerliggaam of sy sleutelbestuurspersoneel dieselfde as dié 

van die entiteit is.  

(f) 'n Party wat 'n noue bedryfsverhouding met die entiteit het, soos die 
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verhouding tussen 'n professionele diensverskaffer en een van sy belangrike 

kliënte. 

Beheer van gespesifiseerde bates 

TR78. 'n Entiteit moet oorweeg of hy 'n gedeelte van 'n ander entiteit as 'n geoordeelde 
afsonderlike entiteit behandel en, indien wel, of dit die geoordeelde afsonderlike 
entiteit beheer. 

TR79. 'n Entiteit moet oorweeg of hy 'n gedeelte van 'n ander entiteit as 'n geoordeelde 

afsonderlike entiteit behandel en, indien wel, of hy die geoordeelde afsonderlike 

entiteit beheer.  

Gespesifiseerde bates van die ander entiteit (en verwante kredietverbeterings, 
indien daar is) is die enigste bron van betaling vir gespesifiseerde laste van, of 
gespesifiseerde ander belange in, die ander entiteit. Partye buiten dié met die 
gespesifiseerde las het nie regte of verpligtinge met betrekking tot die 
gespesifiseerde bates of tot die residuele kontantvloei van daardie bates nie. In 
wese kan nie een van die voordele van die gespesifiseerde bates deur die 
oorblywende gedeelte van die ander entiteit gebruik word nie, en nie een van die 
laste van die geoordeelde afsonderlike entiteit is betaalbaar uit die bates van die 
oorblywende gedeelte van die ander entiteit nie. Dus is al die bates, laste en 
ekwiteitsinstrumente van daardie geoordeelde afsonderlike entiteit van die ander 
entiteit in die geheel afgekamp. So 'n geoordeelde afsonderlike entiteit word 
dikwels 'n "silo" genoem. 

TR80. Wanneer daar aan die voorwaarde in paragraaf TR79 voldoen word, moet 'n 
entiteit die aktiwiteite identifiseer wat 'n beduidende invloed het op die voordele 
van die geoordeelde afsonderlike entiteit en op hoe daardie aktiwiteite beheer 
word, ten einde te bepaal of hy bevoegdheid oor daardie gedeelte van die ander 
entiteit het. Wanneer beheer van die geoordeelde afsonderlike entiteit geëvalueer 
word, moet die entiteit ook oorweeg of hy blootstelling het aan of regte het op die 
veranderlike voordele uit sy betrokkenheid by daardie geoordeelde afsonderlike 
entiteit en die vermoë het om sy bevoegdheid oor daardie gedeelte van die ander 
entiteit te gebruik om die bedrag van die voordele van daardie entiteit te 
beïnvloed. 

TR81. Indien die entiteit die geoordeelde afsonderlike entiteit beheer, moet die entiteit 
daardie gedeelte van die ander entiteit konsolideer. In daardie geval moet ander 
partye daardie gedeelte van die ander entiteit uitsluit wanneer beheer van die 
ander entiteit geëvalueer of die ander entiteit gekonsolideer word. 

Deurlopende evaluering  
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TR82. Die entiteit moet herevalueer of dit 'n ander entiteit beheer indien feite en 

omstandighede daarop dui dat daar veranderinge is aan een of meer van die drie 

elemente van beheer wat in paragraaf .17 gelys word.   

TR83. Indien daar 'n verandering is in hoe bevoegdheid oor 'n ander entiteit uitgeoefen 

kan word, moet daardie verandering weerspieël word in hoe 'n entiteit sy 

bevoegdheid oor 'n ander entiteit evalueer. Veranderinge aan 

besluitnemingsregte kan byvoorbeeld beteken dat die betrokke aktiwiteite nie 

meer deur middel van stemreg beheer word nie, maar dat ander reëlings, soos 

kontrakte, eerder aan 'n ander party of partye die huidige vermoë gee om die 

betrokke aktiwiteite te beheer.  

TR84. 'n Gebeurtenis kan veroorsaak dat 'n entiteit bevoegdheid oor 'n ander entiteit 

verkry of verloor sonder dat die entiteit by daardie gebeurtenis betrokke is.   'n 

Entiteit kan byvoorbeeld bevoegdheid oor 'n ander entiteit verkry omdat 

besluitnemingsregte wat deur 'n ander party of partye gehou is wat voorheen 

verhoed het dat die entiteit 'n ander entiteit beheer, verval het.  

TR85. 'n Entiteit oorweeg ook veranderinge wat sy blootstelling aan, of regte op, 
veranderlike voordele van sy betrokkenheid by 'n ander entiteit beïnvloed.  'n 
Entiteit wat byvoorbeeld bevoegdheid oor 'n ander entiteit het, kan beheer van 
daardie ander entiteit verloor indien die entiteit ophou om geregtig te wees op of 
om die vermoë te hê om voordele te ontvang of aan verpligtinge blootgestel te 
wees, omdat die entiteit sou versuim om aan paragraaf .17(b) te voldoen (bv. 
indien 'n kontrak om prestasieverwante gelde te ontvang, beëindig word). 

TR86. 'n Entiteit moet oorweeg of sy evaluering dat hy as 'n agent of 'n prinsipaal optree, 

verander het. Veranderinge in die algehele verhouding tussen die entiteit en 

ander partye kan beteken dat 'n entiteit nie meer as 'n agent optree nie, selfs al 

het dit voorheen as 'n agent opgetree, en omgekeerd. Indien veranderinge aan 

die regte van die entiteit, of van ander partye, byvoorbeeld voorkom, moet die 

entiteit sy status as 'n prinsipaal of 'n agent heroorweeg (kyk ook AERP109).  

TR87. 'n Entiteit se aanvanklike evaluering van beheer of van sy status as 'n prinsipaal 

of 'n agent sal nie bloot as gevolg van 'n verandering in marktoestande verander 

nie (bv. 'n verandering in die ander entiteit se voordele soos gedryf deur 

marktoestande), tensy die verandering in marktoestande een of meer van die drie 

elemente van beheer wat in paragraaf .17 gelys word of die algehele verhouding 
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tussen 'n prinsipaal en 'n agent (kyk ook AERP 109) verander.  

Bepaling of 'n entiteit 'n beleggingsentiteit is 

TR88. 'n Entiteit moet alle feite en omstandighede in aanmerking neem wanneer daar 
evalueer word of dit 'n beleggingsentiteit is, met inbegrip van die doel en ontwerp 
daarvan. Paragraaf TR89 tot TR106 beskryf aspekte van die woordomskrywing 
van 'n beleggingsentiteit in meer besonderhede. 

Getal beleggers 

TR89. Die omskrywing van 'n beleggingsentiteit vereis dat die entiteit een of meer 

beleggers moet hê. 'n Beleggingsentiteit kan verskeie beleggers hê wat hulle 

fondse poel om toegang tot beleggingsbestuursdienste en beleggingsgeleenthede 

te verkry waartoe hulle moontlik nie individueel toegang sou gehad het nie. Indien 

die entiteit verskeie beleggers het, sou dit dit onwaarskynliker maak dat die 

entiteit of ander lede van die ekonomiese entiteit wat die entiteit insluit, ander 

voordele as kapitaalappresiasie of beleggingsinkomste sou verkry.  

TR90. Dit is egter in die openbare sektor ook redelik algemeen vir 'n beleggingsentiteit 
om gevorm te word deur, of namens, 'n enkele beherende entiteit wat die belange 
van 'n wyer groep beleggers (bv. 'n pensioenfonds, regeringsbeleggingsfonds of 
trust) verteenwoordig of ondersteun. 

Eienaarsbelange 

TR91. 'n Beleggingsentiteit is tipies 'n afsonderlike regsentiteit, maar word nie vereis om 

dit te wees nie. Die beleggers in 'n beleggingsentiteit sal dikwels, maar nie altyd 

nie, eienaarsbelange in die vorm van ekwiteit of soortgelyke belange hê (bv. 

vennootskapsbelange), waaraan proporsionele dele van die netto bates van die 

beleggingsentiteit toegeskryf is. Die woordomskrywing van 'n beleggingsentiteit 

spesifiseer nie dat alle beleggers dieselfde regte moet  hê nie. Om verskillende 

klasse beleggers te hê, waarvan sommige regte slegs tot 'n spesifieke belegging 

of groepe van beleggings het of wat verskillende proporsionele dele van die netto 

bates het, verhinder nie 'n entiteit om 'n beleggingsentiteit te wees nie. 

TR92. Die woordomskrywing van 'n beleggingsentiteit spesifiseer nie dat die beleggers 

'n eienaarskapsbelang hoef te hê wat aan die woordomskrywing van netto bates 

ooreenkomstig ander toepaslike Standaarde van AERP voldoen nie. 'n Entiteit 

wat beduidende eienaarsbelange het in die vorm van skuld wat nie aan die 
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woordomskrywing van netto bates voldoen nie, kan steeds as 'n beleggingsentiteit 

kwalifiseer, mits die skuldhouers blootgestel is aan veranderlike opbrengste uit 

veranderinge in die billike waarde van die entiteit se netto bates.   

Doel 

TR93. Die omskrywing van 'n beleggingsentiteit vereis dat die oogmerk van die 

entiteit is om uitsluitlik vir opbrengs op kapitaalappresiasie of vir 

beleggingsinkomste (soos dividende of soortgelyke uitkerings, rente of 

huurinkomste), of albei,  te belê. Dokumente wat aandui wat die entiteit se 

beleggingsdoelstellings is, soos die entiteit se mandaat, die stigtingsdokumente, 

die aanbodmemorandum, publikasies wat deur die entiteit versprei is en ander 

korporatiewe of vennootskapsdokumente, sal tipies bewys lewer van die oogmerk 

van 'n beleggingsentiteit. Verdere getuienis kan insluit die wyse waarop die 

entiteit homself aan ander partye aanbied; 'n entiteit kan byvoorbeeld aanbied dat 

sy doelstelling is om 'n mediumtermynbelegging vir kapitaalappresiasie te 

voorsien. 

TR94. 'n Entiteit wat bykomende doelstellings wat nie versoenbaar is nie met die doel 

van 'n beleggingsentiteit sal nie aan die omskrywing van 'n beleggingsentiteit 

voldoen nie. Voorbeelde van wanneer dit kan voorkom, is soos volg:  

(a) 'n belegger wie se doelstelling is om gesamentlik met sy beleggingnemers 

produkte te ontwikkel, te produseer en te bemark. Die entiteit sal opbrengste 

uit die ontwikkelings-, produksie- of bemarkingsaktiwiteit sowel as uit sy 

beleggings verdien; 

(b) 'n belegger wie se doelstellings vereis dat dit met die ekonomiese, sosiale of 

omgewingsbeleid van 'n ander entiteit belyn moet wees. Indien daar 

byvoorbeeld van 'n entiteit vereis word om sy beleggingsbeleid met ander 

doelstellings soos die besit van sekere bedrywighede of die verbetering van 

indiensnemingsuitkomste te belyn; en  

(c) 'n belegger wie se individuele beleggingsbesluite bekragtig of goedgekeur 
deur 'n beherende entiteit moet word of van wie daar vereis word om die 
leiding van 'n beherende entiteit te volg. Sodanige bekragtigings, 
goedkeurings of besluite sal waarskynlik nie versoenbaar met die doel van 'n 
beleggingsentiteit wees nie. 

TR95. 'n Entiteit se doel kan mettertyd verander. By die bepaling of 'n entiteit steeds 
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aan die omskrywing van 'n beleggingsentiteit voldoen, die entiteit enige 

veranderinge in die omgewing waarin dit bedrywig is en die impak van sodanige 

veranderinge op sy beleggingstrategie in aanmerking neem.  

Demonstrering van doel deur meer as een belegging te hou  

TR96. 'n Beleggingsentiteit kan 'n aantal wyses hê waarop hy kan bewys dat sy doel is 

om fondse vir kapitaalappresiasie, beleggingsinkomste of beide te belê. Een 

manier is om verskeie beleggings te hou ten einde sy risiko te diversifiseer en sy 

opbrengs te maksimeer. 'n Entiteit kan 'n portefeulje van beleggings regstreeks of 

onregstreeks hou, byvoorbeeld deur 'n enkele belegging te hou in 'n ander 

beleggingsentiteit wat self verskeie beleggings hou.  

TR97. Daar kan tye wees wanneer die entiteit 'n enkele belegging hou. Om 'n enkele 

belegging te hou verhoed nie noodwendig dat 'n entiteit aan die omskrywing van 

'n beleggingsentiteit voldoen nie. 'n Beleggingsentiteit kan byvoorbeeld slegs 'n 

enkele belegging hou wanneer die entiteit:  

(a) in sy aanvangstydperk is en nog nie geskikte beleggings geïdentifiseer het 

en het dus nog nie sy beleggingsplan uitgevoer het om verskeie beleggings 

te verkry nie;  

(b) nog nie ander beleggings gemaak het om dié wat hy vervreem het te vervang 

nie; 

(c) tot stand gebring is om beleggersfondse te poel ten einde in 'n enkele 

beleggingsentiteit te belê indien daardie belegging nie deur individuele 

beleggers bereik kan word nie (bv. wanneer die vereiste minimum belegging 

vir 'n individuele belegger te hoog is); of  

(d) in die proses van ontbinding is.  

Beleggingsverwante dienste en -aktiwiteite 

TR98. 'n Beleggingsentiteit kan beleggingsverwante dienste (bv. raadgewende 

beleggingsdienste, beleggingsbestuurs-, beleggingsondersteunings- en 

administratiewe dienste), hetsy regstreeks of deur 'n beheerde entiteit, aan derde 

partye sowel as aan sy beherende entiteit of ander beleggers, selfs al is daardie 

aktiwiteite beduidend vir die entiteit, met dien verstande dat die entiteit steeds aan 

die omskrywing van 'n beleggingsentiteit voldoen.  
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TR99. 'n Beleggingsentiteit kan ook aan die volgende beleggingsverwante aktiwiteite 

deelneem, hetsy regstreeks of deur 'n beheerde entiteit, indien hierdie aktiwiteite 

onderneem word om die beleggingsopbrengs (kapitaalappresiasie of 

beleggingsinkomste) vanaf sy beleggingnemers te maksimeer en nie 'n 

afsonderlike beduidende aktiwiteit of afsonderlike beduidende bron van inkomste 

vir die beleggingsentiteit verteenwoordig nie:  

(a) verskaffing van bestuursdienste en strategiese advies aan 'n 

beleggingnemer; en  

(b) verskaffing van finansiële ondersteuning aan 'n beleggingnemer, soos 'n 

lening, kapitaalverpligting of waarborg. 

TR100. Indien 'n beleggingsentiteit 'n beheerde entiteit het wat nie self 'n 
beleggingsentiteit is nie en wie se hoofdoel en -aktiwiteite die verskaffing is van 
beleggingsverwante dienste of aktiwiteite wat met die beleggingsentiteit se 
beleggingsaktiwiteite verband hou, soos dié wat in paragraaf TR98 tot TR99 
beskryf word, aan die entiteit of ander partye, moet hy daardie beheerde entiteit 
ooreenkomstig paragraaf .58 konsolideer. Indien die beheerde entiteit wat die 
beleggingsverwante dienste of aktiwiteite verskaf self 'n beleggingsentiteit is, 
moet die beherende beleggingsentiteit daardie beheerde entiteite teen billike 
waarde ooreenkomstig paragraaf .57 meet. 

Beëindigingstrategieë 

TR101.  'n Entiteit se beleggingsplanne lewer ook bewys van sy doel. Een eienskap wat 

'n beleggingsentiteit van ander entiteite onderskei, is dat 'n beleggingsentiteit nie 

beplan om sy beleggings vir 'n onbepaalde tyd te hou nie; hy hou dit vir 'n 

beperkte tydperk. Omdat ekwiteitsbeleggings en beleggings in niefinansiële bates 

die potensiaal het om onbepaald gehou te word, sal 'n beleggingsentiteit 'n 

beëindigingstrategie hê wat dokumenteer hoe die entiteit beplan om 

kapitaalappresiasie uit wesenlik al sy ekwiteitsbeleggings en beleggings in 

niefinansiële bates te realiseer. 'n Beleggingsentiteit sal ook 'n 

beëindigingstrategie hê vir enige skuldinstrumente wat die potensiaal het om 

onbepaald gehou te word, byvoorbeeld ewigdurendeskuldbeleggings. Die entiteit 

hoef nie spesifieke beëindigingstrategieë vir elke individuele belegging te 

dokumenteer nie, maar moet verskillende moontlike strategieë vir verskillende 

tipes of portefeuljes beleggings identifiseer, met inbegrip van 'n substantiewe 

tydsraamwerk vir beëindiging van die beleggings. Beëindigingsmeganismes wat 

slegs in plek is vir wanprestasiegebeure, soos 'n kontrakbreuk of wanprestasie, 
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word nie as beëindigingstrategieë vir die doel van hierdie evaluering beskou nie.  

TR102.  Beëindigingstrategieë kan wissel volgens die tipe belegging. Vir beleggings 

in privaatekwiteitsekuriteite sluit voorbeelde van beëindigingstrategieë in 'n 

aanvanklike openbare aanbod, 'n private plasing, 'n handelsverkoop van 'n 

bedrywigheid, uitkerings (aan beleggers) van eienaarsbelange in 

beleggingnemers en verkope van bates (met inbegrip van die verkoop van 'n 

beleggingnemer se bates, gevolg deur 'n likwidasie van die beleggingnemer). Vir 

ekwiteitsbeleggings wat op 'n openbare mark verhandel word, sluit voorbeelde 

van beëindigingstrategieë die verkoop van die belegging in 'n private plasing of op 

'n openbare mark in. Vir eiendomsbeleggings sluit 'n voorbeeld van 'n 

beëindigingstrategie die verkoop van die eiendom deur gespesialiseerde 

eiendomsagente of op die ope mark in.  

TR103. 'n Beleggingsentiteit kan 'n belegging in 'n ander beleggingsentiteit hê wat om 

wetlike, regulatoriese, belasting- of soortgelyke bedryfsredes in verband met die 

entiteit gevorm is. In hierdie geval hoef die beleggingsentiteitbelegger nie 'n 

beëindigingstrategie vir daardie belegging te hê nie, mits die 

beleggingsentiteitbelegger gepaste beëindigingstrategieë vir sy beleggings het.  

Billikewaardemetings 

TR104. 'n Noodsaaklike element van die omskrywing van 'n beleggingsentiteit is dat dit 

die prestasie van wesenlik al sy beleggings op 'n billikewaardegrondslag meet, 

omdat die gebruik van billike waarde meer toepaslike inligting tot gevolg het as, 

byvoorbeeld, om sy beheerde entiteite te konsolideer of die ekwiteitsmetode vir sy 

belange in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings te gebruik. Om te 

demonstreer dat dit aan hierdie element van die omskrywing voldoen, moet 'n 

beleggingsentiteit:  

(a) beleggers voorsien van billikewaarde-inligting en moet hy wesenlik al sy 

beleggings teen billike waarde in die finansiële state meet wanneer ook al 

billike waarde ooreenkomstig die standaarde van AERP vereis of toegelaat 

word; en  

(b) billikewaarde-inligting intern aan die entiteit se sleutelbestuurspersoneel 

rapporteer (soos omskryf in die Standaard van AERP oor Openbaarmakings 

oor Verwante partye) wat billike waarde gebruik as die primêre 

metingskenmerk om die prestasie van wesenlik al hul beleggings te evalueer 
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en beleggingsbesluite te neem.  

TR105. Ten einde aan die vereiste in TR104(a) te voldoen, sou 'n beleggingsentiteit:  

(a) die keuse uitoefen om enige beleggingseiendom met gebruik van die 

billikewaardemodel in die standaard van die AERP oor Beleggingseiendom 

(AERP 16) in rekening te bring;   

(b) vrystelling van die toepassing van die ekwiteitsmetode in AERP 36 vir sy 

beleggings in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings kies; en  

(c) sy finansiële bates teen billike waarde meet deur die vereistes in AERP 104 

te gebruik.  

TR106. 'n Beleggingsentiteit kan niebeleggingsbates hê, soos 'n hoofkantooreiendom en 

verwante toerusting, en kan ook finansiële laste hê. Die billikewaardemeting-

element van die omskrywing van 'n beleggingsentiteit is van toepassing op 'n 

beleggingsentiteit se beleggings. Gevolglik hoef 'n beleggingsentiteit nie sy 

niebeleggingsbates of sy laste teen billike waarde te meet nie.  
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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 35.  

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 .04 is gewysig en paragraaf .149A is bygevoeg, soos volg: 

.04 Hierdie Standaard is in gelyke mate op alle entiteite van toepassing, met 

inbegrip van dié wat  gekonsolideerde finansiële state ooreenkomstig die 

standaard van AERP  oor Gekonsolideerde Finansiële State aanbied en dié 

wat ongeag of hulle nodig het om gekonsolideerde finansiële state of 

afsonderlike finansiële state aanbied, soos omskryf in die Standaard van 

AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State, op te stel al 

dan nie. 

.149A Paragraaf .04 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 .41A, 43A, 43B en .54A is bygevoeg, soos volg: 

.41A. 'n Beleggingsentiteit, soos omskryf in die Standaard van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State hoef nie paragraaf .41(c) of .41(d) toe 

te pas op 'n belegging in 'n beheerde entiteit waarvan daar vereis word 

dat dit teen teen billike waarde gemeet word. 'n Beherende entiteit wat 

nie self 'n beleggingsentiteit is nie, hoef nie paragraaf .41(c) en .41(d) 

toe te pas op 'n belegging in 'n beheerde beleggingsentiteit nie, in dié 

mate dat die belegging teen billike waarde gemeet word.  
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.43A Kontantvloei as gevolg van veranderinge in eienaarsbelange in 'n 

beheerde entiteit wat nie 'n verlies aan beheer tot gevolg het nie, word 

geklassifiseer as kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, tensy die 

beheerde entiteit deur 'n beleggingsentiteit gehou word, soos omskryf 

in die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State, of 

deur 'n beheerde beleggingsentiteit, en word daar word vereis dat dit 

teen billike waarde gemeet moet word.  

.43B Veranderinge in eienaarsbelange in 'n beheerde entiteit wat nie 'n 

verlies aan beheer tot gevolg het nie, soos die latere aankoop of 

verkoop deur 'n beherende entiteit van 'n beheerde entiteit se 

ekwiteitsinstrumente,  word in rekening gebring as 

ekwiteitstransaksies (kyk die Standaard van AERP oor 

Gekonsolideerde Finansiële State), tensy die beheerde entiteit deur 'n 

beleggingsentiteit gehou word, of deur middel van 'n beheerde 

beleggingsentiteit, en word daar word vereis dat dit teen billike waarde 

gemeet moet word. Daarom word die gevolglike kontantvloei op 

dieselfde wyse geklassifiseer as ander transaksies wat in paragraaf .18 

bepaal word    

.54A Paragraaf .41A, .43A en .43B is bygevoeg 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 Die Uitwerking van 

Veranderinge in Wisselkoerse 

A3.  Paragraaf .19, .47, .49 en .51 is gewysig en paragraaf .66A is bygevoeg, soos 

volg: 

.19 Hierdie Standaard laat 'n losstaande entiteit wat finansiële state opstel of 'n 

entiteit wat afsonderlike finansiële state ooreenkomstig die Standaard van 

AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State opstel, ook toe 

om sy finansiële state in enige geldeenheid (of geldeenhede) aan te bied.  

Indien die entiteit se aanbiedingsgeldeenheid van sy funksionele 

geldeenheid verskil, word sy finansiële prestasie en finansiële stand ook in 

die aanbiedingsgeldeenheid omreken ooreenkomstig paragraaf .39 tot .55. 
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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). 

.49 Indien die finansiële state van 'n buitelandse bedrywigheid met ingang van 'n 

datum is wat verskil van dié van die verslagdoenende entiteit, stel die 

buitelandse bedrywigheid dikwels bykomende state op met ingang van 

dieselfde datum as die verslagdoenende entiteit se finansiële state. As dit 

nie gedoen word nie, laat dDie Standaard van AERP oor Gekonsolideerde 

en Afsonderlike Finansiële State spesifiseer vereistes vir wanneer die 

verslagdoeningstydperk van die beherende entiteit van dié van die beheerde 

entiteit verskildie gebruik van 'n ander verslagdoeningsdatum toe, mits die 

verskil nie groter as drie maande is nie en aansuiwerings gemaak word vir 

die gevolge van enige beduidende transaksies of ander gebeure wat tussen 

die verskillende datums voorkom. 

.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....   

.66A Paragraaf .19, .47, .49 en .51 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 Konstruksiekontrakte  

A4.  Paragraaf .08 is gewysig, paragraaf .12 geskrap en paragraaf .08A en .78A is 

bygevoeg, soos volg: 

Woordomskrywings 

.08  'n 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. 
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Konstruksiekontrak is 'n kontrak, of 'n soortgelyke bindende reëling, 

wat spesifiek beding is vir die konstruksie van 'n bate of 'n kombinasie 

van bates wat nóú onderling verwant of onderling afhanklik is ten 

opsigte van die ontwerp, tegnologie en funksie daarvan, of die 

uiteindelike doel of gebruik daarvan. 

.... 

Bindende reëlings 

.08A 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.  

Konstruksiekontrakte 

.12  Vir die doel van hierdie Standaard sluit konstruksiekontrakte ook alle reëlings in 

wat bindend is op die partye by die ooreenkoms, maar wat nie die vorm van ŉ 

gedokumenteerde kontrak aanneem nie.  Mits die reëling vergelykbare regte en 

verpligtinge aan die betrokke partye oordra asof dit die vorm van 'n kontrak 

aangeneem het, is dit vir doeleindes van hierdie Standaard ŉ 

konstruksiekontrak.  Sulke bindende ooreenkomste kan ŉ ministeriële opdrag, 

ŉ kabinetsbesluit, ŉ wetgewende opdrag (soos ŉ wet van die Parlement) of ŉ 

memorandum van verstandhouding insluit (hoewel dit nie daartoe beperk is 

nie). 

.78A Paragraaf .08 is gewysig, paragraaf .12 geskrap en paragraaf .08A 

bygevoeg 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. 
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Wysigings aan die Standaard van AERP oor Voorsienings, 

Voorwaardelike Laste en Voorwaardelike Bates 

A5.  Paragraaf .17 en .89 is gewysig, en paragraaf .17A en .113A is bygevoeg, soos 

volg: 

Woordomskrywings 

.17  'n 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. 

... 

Bindende reëlings 

.17A 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.  

Verkoop of oordrag van ŉ bedrywigheid 

.87 Geen verpligting ontstaan as gevolg van die verkoop of oordrag van ŉ 

bedrywigheid tot tyd en wyl die entiteit tot die verkoop of oordrag verbind 

is nie, dit wil sê as daar ŉ bindende ooreenkoms tot stand kom. 

.89 Herstrukturering binne die regering behels dikwels die oordrag van 

bedrywighede van een beheerde entiteit na 'n ander en kan die oordrag van 

bedrywighede by wyse van ŉ nie-uitruiltransaksie behels.  Sodanige oordragte 

sal dikwels kragtens ŉ regeringslasgewing, wetgewing of vergelykbare middele 

plaasvind. Dit word geag bindende reëlings uit te maak, soos in paragraaf .87 

beskryf.  Selfs waar voorgestelde oordragte nie tot die erkenning van ŉ 

voorsiening lei nie, kan dit nodig wees om die beplande transaksie openbaar te 

maak ooreenkomstig ander Standaarde van AERP, soos die Standaarde van 
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AERP oor Gebeure na die Verslagdoeningsdatum en Openbaarmakings deur 

Verwante Partye. 

Paragraaf .17 en .89 is gewysig, en paragraaf .17A bygevoeg 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 Verwantepartytransaksies  

A6. Paragraaf .03, .10, .18 en .26 is gewysig en paragraaf .38A is bygevoeg, soos 

volg: 

.03 Hierdie Standaard vereis openbaarmaking van verwanteparty-

betrekkinge, transaksies en uitstaande saldo’s, met inbegrip van 

verbintenisse, in die gekonsolideerde en afsonderlike finansiële state van 

die verslagdoenende entiteit ooreenkomstig die Standaarde van AERP 

oor Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State en Afsonderlike 

Finansiële State. Hierdie Standaard is ook van toepassing op individuele 

finansiële state. 

.10 Beheer is die vermoë om die finansiële en bedryfsbeleide van 'n ander 

entiteit korporatief te bestuur ten einde voordeel uit die bedrywighede 

daarvan te trek. 

Beheer: 'n Entiteit beheer 'n ander entiteit indien die entiteit blootgestel is 

aan, of regte het in, veranderlike voordele uit sy betrokkenheid by die 

ander entiteit en oor die vermoë beskik om die aard of hoeveelheid van 

daardie voordele te beïnvloed deur sy bevoegdheid oor die ander entiteit. 

.18 Met die oorweging van elke moontlike verwanteparty-verhouding word die 

aandag gerig op die wese van die verhouding en nie bloot die wetlike vorm 

daarvan nie.  Om vas te stel of daar beheer of gemeenskaplike beheer bestaan 

al dan nie, moet die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde en 

Afsonderlike Finansiële State of die Standaarde van AERP oor Oordragte van 

Funksies tussen Entiteite onder Gemeenskaplike Beheer en Oordragte van 

Funksies tussen Entiteite nie onder Gemeenskaplike Beheer nie geraadpleeg 

word. 
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.26 Die vereiste om verwantepartyverhoudings tussen beheerde entiteite en 

beherende entiteite openbaar te maak, is bykomend tot die 

openbaarmakingsvereistes in die Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde 

en Afsonderlike Finansiële State, Beleggings in Geassosieerdes en 

Gesamentlike Ondernemings en Openbaarmaking van Belange in Ander 

Entiteite Belange in Gesamentlike Ondernemings.  

Entiteite wat reeds Standaarde van AERP toepas 

.39A Paragraaf .03, .10, .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. 

In die Aanhangsel – Voorbeelde van toepassing van die Standaard is alle 

verwysings na "Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike 

Finansiële State" deur "Standaarde van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële 

State" vervang. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Nie-uitruiltransaksies 

(Belastings en Oordragte)  

A7.  Paragraaf .06, .13, .15, .51 en .52 is gewysig, en paragraaf .06A en .126A is 

bygevoeg, soos volg: 

Woordomskrywings 

.06  'n 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. 

Voorskrifte oor oorgedraagde bates is bepalings in wette of regulasies, of 

'n soortgelyke bindende reëling, wat op die gebruik van 'n oorgedraagde 

bate geplaas word deur entiteite buite die verslagdoenende entiteit.  

Bindende reëlings 

.06A Bindende reëlings kan op verskillende wyses blyk:  

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

Voorskrifte 

.13 Bates kan oorgedra word met die verwagting en/of verstandhouding dat hulle 

op ŉ bepaalde manier gebruik sal word en dat die ontvangerentiteit derhalwe 

op ŉ bepaalde manier sal optree of presteer. Indien wette, regulasies of 

soortgelyke bindende reëlings met eksterne partye voorskrifte oplê vir die 

gebruik van oorgedraagde bates deur die ontvanger, is hierdie voorskrifte soos 

in hierdie Standaard van AERP omskryf word.  ŉ Sleuteleienskap van 

voorskrifte soos in hierdie Standaard omskryf word, is dat ŉ entiteit nie aan 

homself ŉ voorskrif kan oplê nie, hetsy regstreeks of deur ŉ entiteit wat hy 

beheer. 

.15 Voorskrifte is deur wetlike of administratiewe prosesse afdwingbaar.  Indien ŉ 

bepaling in wette of regulasies of andersoortgelyke bindende reëlings nie 

afdwingbaar is nie, is dit nie ŉ voorskrif soos deur hierdie Standaard omskryf 

nie.  Konstruktiewe verpligtinge spruit nie uit voorskrifte voort nie.  Die 

Standaard van AERP oor Voorsienings, Voorwaardelike Aanspreeklikhede en 

Voorwaardelike Bates stel vereistes vir die erkenning en meting van afgeleide 

verpligtinge vas. 

Huidige verpligting 

.51 ŉ Huidige verpligting is ŉ plig om op ŉ bepaalde manier op te tree of te 

presteer, en kan aanleiding gee tot ŉ aanspreeklikheid ten opsigte van enige 

nie-uitruiltransaksie.  Huidige verpligtinge kan opgelê word deur voorskrifte in 

wette of regulasies of soortgelyke bindende reëlings wat die grondslag van 

oordragte bepaal.  Hulle kan ook voortspruit uit die normale bedryfsomgewing, 

soos die erkenning van vooruitontvangste.  

.52 In baie gevalle word belastings gehef en bates aan entiteite in nie-

uitruiltransaksies oorgedra ooreenkomstig wette, regulasies of 
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soortgelykeander bindende reëlings wat voorwaardes voorskryf dat hulle vir 

bepaalde doeleindes gebruik moet word.  Byvoorbeeld: 

(a) belastings, waarvan die gebruik deur wette of regulasies tot 

gespesifiseerde doeleindes beperk word; 

(b) oordragte wat plaasvind deur ŉ bindende reëling wat voorwaardes 

insluit: 

i. van ŉ nasionale regering aan provinsiale of plaaslike regerings; 

ii. van provinsiale regerings aan plaaslike regerings; 

iii. van regerings aan ander entiteite; 

iv. aan ander entiteite wat deur wette of regulasies tot stand gebring 

is om bepaalde funksies met bedryfsoutonomie uit te voer, soos 

statutêre owerhede of streekrade of owerhede; en  

v. van skenkeragentskappe aan regerings of ander entiteite. 

.162A Paragraaf .06, .13, .15, .51 en .52 is gewysig en paragraaf .06A bygevoeg 

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 Waardedaling van 

Niekontantgenererende Bates  

A8. Paragraaf .07 is gewysig en paragraaf .85A 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 ondernemings, soos omskryf in die Standaard van AERP 
oor Gesamentlike ReëlingsBelange in Gesamentlike Ondernemings; 

.85A Paragraaf .07 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 
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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 Werknemervoordele 

A9.  Paragraaf .08, .34, .38, .39 en .40 is gewysig, en paragraaf .08A en .161A is 

bygevoeg, soos volg: 

Woordomskrywings 

.08 … 

'n 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. 

Bindende reëlings 

.08A 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.  

Multiwerkgewerplanne 

.34 Daar kan ŉ kontraktuele reëlingooreenkoms, ŉ of soortgelyke bindende reëling 

of verklaarde beleid tussen die multiwerkgewerplan en die deelnemende 

entiteite wees wat bepaal hoe die surplus in die plan aan die deelnemende 

entiteite uitgekeer moet word (of die tekort befonds moet word). ŉ Deelnemer 

aan ŉ multiwerkgewerplan met sodanige reëling wat die plan ooreenkomstig 

paragraaf .31 as ŉ omskrewebydraeplan in rekening bring, erken die bate of las 

wat uit die kontraktuele reëlingooreenkoms, of soortgelyke bindende reëling of 

verklaarde beleid en die gevolglike inkomste of uitgawe in surplus of tekort 

voortspruit. 
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Omskrewevoordeelplanne waar die deelnemende entiteite onder 

gemeenskaplike beheer is 

.38  ŉ Entiteit wat aan so ŉ plan deelneem, verkry inligting oor die plan in die geheel 

gemeet ooreenkomstig hierdie Standaard op grond van veronderstellings wat 

op die plan in die geheel van toepassing is. Indien daar ŉ kontraktuele reëling 

ooreenkoms, of soortgelyke bindende reëling, of verklaarde beleid vir die 

debitering van die netto omskrewevoordeelkoste vir die plan in die geheel, 

gemeet ooreenkomstig hierdie Standaard, teen individuele entiteite binne die 

ekonomiese entiteit bestaan, moet die entiteit die netto 

omskrewevoordeelkoste wat gehef word, in sy afsonderlike of individuele 

finansiële state erken. Indien daar geen sodanige ooreenkoms, reëling of 

beleid bestaan nie, moet die netto omskrewevoordeelkoste erken word in die 

afsonderlike of individuele finansiële state van die entiteit wat regtens die 

borgwerkgewer vir die plan is. Die ander entiteite moet in hul afsonderlike of 

individuele finansiële state ŉ koste erken wat gelyk is aan hul bydrae wat vir die 

verslagdoeningstydperk betaalbaar is. 

.39 Daar is gevalle in die openbare sektor waar ŉ beherende entiteit en een of 

meer beheerde entiteite aan ŉ omskrewevoordeelplan deelneem. Tensy daar ŉ 

kontraktuele reëling ooreenkoms, of soortgelyke bindende reëling of verklaarde 

beleid bestaan, soos in paragraaf .38 gespesifiseer word, doen die beheerde 

entiteit op ŉ omskrewebydraegrondslag en die beherende entiteit op ŉ 

omskrewevoordeelgrondslag in die gekonsolideerde finansiële state 

rekeningkundige verantwoording. Die beheerde entiteit maak ook in sy 

afsonderlike finansiële state openbaar dat hy rekeningkundige verantwoording 

op ŉ omskrewebydraegrondslag doen. ŉ Beheerde entiteit wat op ŉ 

omskrewebydraegrondslag rekeningkundige verantwoording doen, verskaf ook 

besonderhede van die beherende entiteit, en toon aan dat rekeningkundige 

verantwoording in die beherende entiteit se gekonsolideerde finansiële state op 

ŉ omskrewevoordeelgrondslag geskied. Die beheerde entiteit maak ook die 

inligting openbaar soos in paragraaf .40 vereis word. 

.40  Deelname aan so ŉ plan is ŉ verwantepartytransaksie vir elke individuele 

entiteit. ŉ Entiteit moet derhalwe in sy afsonderlike of individuele 

finansiële state die volgende openbaar maak:  

(a) Die kontraktuele reëlingooreenkoms, of soortgelyke bindende 

reëling of verklaarde beleid vir die debitering van die netto 
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omskrewevoordeelkoste of die feit dat daar geen sodanige beleid 

bestaan nie. 

(b) Die beleid vir die vasstelling van die bydrae wat deur die entiteit 

betaal moet word. 

(c) Indien die entiteit ŉ toedeling van die netto omskrewevoordeelkoste 

ooreenkomstig paragraaf .38 in rekening bring, al die inligting oor 

die plan in die geheel ooreenkomstig paragraaf .135 tot .137. 

(d) Indien die entiteit die bydrae wat vir die verslagdoeningstydperk 

betaalbaar is, ooreenkomstig paragraaf .38 in rekening bring, die 

inligting oor die plan in die geheel wat ooreenkomstig paragraaf 

.136(a) tot (d), (k), (l), en (n) en .137 vereis word. Die ander 

openbaarmakings wat deur paragraaf .136 vereis word, is nie van 

toepassing nie. 

.161A Paragraaf .08, .34, .38, .39 en .40 is gewysig en paragraaf .09A bygevoeg 

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. 

Die Standaard van AERP oor Waardedaling van Kontantgenererende 

Bates 

A10. Paragraaf .07 is gewysig en paragraaf .130A 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 ondernemings, soos omskryf in die Standaard van AERP 
oor Gesamentlike ReëlingsBelange in Gesamentlike Ondernemings; 

.130A Paragraaf .07 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 
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uitoefen om hierdie wysigings vroeër toe te pas, moet hierdie feit 

openbaar gemaak word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Ontasbare Bates  

A11. Paragraaf .04, .11, 14, .40, .44, .94 en .96 is gewysig, paragraaf .11A en .130A is 

bygevoeg en paragraaf .15, is geskrap 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... 

Woordomskrywings 

.11 … 

 'n 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. 

Bindende reëlings 

.11A 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 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 72                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

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.  

Identifiseerbaarheid 

.14  'n Bate is identifiseerbaar indien dit hetsy:  

(a) skeibaar is, d.w.s. dit geskei of afgedeel kan word van die entiteit en 

verkoop, oorgedra, gelisensieer, verhuur of geruil kan word, hetsy 

individueel of tesame met ŉ verbandhoudende kontrak, bate of las, 

ongeag of die entiteit bedoel om dit te doen; of 

(b) óf voortspruit uit bindende reëlings (met inbegrip van regte uit 

kontrakte) ongeag of daardie regte oordraagbaar is of van die 

entiteit of van ander regte en verpligtinge geskei kan word. 

.15 Vir die doel van hierdie Standaard beskryf ŉ bindende reëling ŉ reëling 

wat vergelykbare regte en verpligtinge aan die partye oordra asof dit die 

vorm van 'n kontrak aangeneem het. 

Verkryging as deel van 'n oordrag van funksies 

.40  Indien 'n ontasbare bate in 'n oordrag van funksies verkry word, is die koste 

van daardie ontasbare bate, ooreenkomstig die Standaard van AERP oor 

Oordrag van Funksies tussen Entiteite nie onder Gemeenskaplike Beheer nie, 

die billike waarde daarvan op die verkrygingsdatum. Die billike waarde van 

die ontasbare bate sal verwagtinge weerspieël oor die waarskynlikheid dat die 

verwagte toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat in die bate 

vervat is, na die entiteit sal vloei.  Met ander woorde, die entiteit verwag dat 

daar 'n invloei van ekonomiese of dienspotensiaal sal wees, selfs indien daar 

onsekerheid bestaan oor die tydsberekening of die bedrag van die invloei.  

Daarom word daar altyd geoordeel dat daar aan die waarskynlikheid-

erkenningsmaatstaf in paragraaf .23(a) voldoen is vir 'n ontasbare bates wat 

in 'n oordrag van funksies verkry is. Indien 'n bate wat in 'n oordrag van 

funksies verkry is, skeibaar is of uit kontraktuele regte (met inbegrip van regte 

voortspruitend uit bindende reëlingsooreenkomste) of ander wetlike regte 

(uitgesonderd regte wat deur wetgewing verleen is) ontstaan, bestaan daar 

toereikende inligting om die billike waarde van die bate betroubaar te meet. 
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Dus word daar altyd geoordeel dat daar aan die betroubaremeting-maatstaf in 

paragraaf .23(b) voldoen is vir ontasbare bates wat in 'n oordrag van funksies 

verkry is. 

.44  In sommige gevalle word uitgawes aangegaan om toekomstige ekonomiese 

voordele of dienspotensiaal te genereer, maar dit het nie die skepping van ŉ 

ontasbare bate tot gevolg wat aan die erkenningsmaatstawwe in hierdie 

Standaard voldoen nie. Sodanige uitgawes word dikwels beskryf as bydraend 

tot intern gegenereerde klandisiewaarde. Intern gegenereerde 

klandisiewaarde word nie as ŉ bate erken nie, omdat dit nie ŉ identifiseerbare 

hulpbron is (d.w.s. dit is nie skeibaar nie en spruit ook nie voort uit bindende 

reëlings, met inbegrip van regte uit kontrakte nie) wat deur die entiteit beheer 

word en betroubaar teen kosprys gemeet kan word nie. 

.94 Die nutsduur van ŉ ontasbare bate wat uit bindende reëlings (met inbegrip 

van regte van kontrakte) voortspruit, moet nie die tydperk van die bindende 

reëling oorskry nie, maar kan korter wees na gelang van die tydperk waaroor 

die entiteit verwag om die bate te gebruik. Indien die bindende reëlings (met 

inbegrip van regte uit kontrakte) oorgedra word vir ŉ beperkte termyn wat 

hernubaar is, moet die nutsduur van die ontasbare bate die 

hernuwingstydperk(e) insluit slegs indien daar bewyse is om hernuwing deur 

die entiteit sonder beduidende koste te ondersteun. 

.96  Die bestaan van die volgende faktore dui onder andere daarop dat ŉ entiteit in 

staat kan wees om die bindende reëlings (met inbegrip van regte uit 

kontrakte) sonder beduidende koste te hernu: 

(a) daar is bewyse, moontlik op grond van ervaring, dat die bindende 

reëlings (met inbegrip van regte uit kontrakte) hernu sal word.  Indien 

hernuwing afhang van die toestemming van ŉ derde party, sluit dit 

bewyse in dat die derde party sy toestemming sal verleen; 

(b) daar is bewyse dat daar aan voorwaardes wat nodig is om hernuwing te 

bewerkstellig, voldoen sal word; en  

(c) die koste van die hernuwing vir die entiteit is nie beduidend wanneer dit 

vergelyk word met die toekomstige ekonomiese voordele of 

dienspotensiaal wat na verwagting uit die hernuwing na die entiteit sal 

vloei nie. 

Indien die koste van hernuwing beduidend is wanneer dit vergelyk word met 

die toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat na verwagting 
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uit die hernuwing na die entiteit sal vloei, verteenwoordig die ‘hernuwings’-

koste in wese die koste om ŉ nuwe ontasbare bate op die hernuwingsdatum 

te verkry. 

.130A Paragraaf .04, .11, 14, .40, .44, .94 en .96  is gewysig, paragraaf .11A en 

.130A bygevoeg en paragraaf 0.15 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 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 Dienskonsessiereëlings: 

Verlener  

A12. Paragraaf .04 is gewysig en paragraaf .98B is bygevoeg, soos volg: 

.04  Waar die in rekening bring van 'n spesifieke tipe ontasbare bate deur 'n ander 

Standaard van AERP voorgeskryf word, moet 'n entiteit daardie Standaard van 

AERP 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) uitgesteldebelastingbates (indien toepaslik) (kyk die International Accounting 

Standard oor Income Taxes). 

(c) Hure wat binne die omvang van die Standaard van AERP oor Hure is.  

(d) Bates wat uit werknemersvoordele voortspruit (kyk die Standaard van AERP 

oor Werknemersvoordele). 

(e) 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... 

.98B Paragraaf .04 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 
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hierdie wysigings vroeër toe te pas, moet hierdie feit openbaar gemaak 

word. 

Wysigings aan die Standaard van AERP oor Finansiële Instrumente  

A13. 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 of Belang 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 enof 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 en Belang in Gesamentlike 

Ondernemings.  

.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. 
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.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. 

Bylae A – Toepassingsriglyne is soos volg gewysig: 

TR2. 'n Entiteit kan beleggings in beheerde entiteite, geassosieerdes of 

gesamentlike ondernemings ooreenkomstig die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State, Beleggings in 

Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings en Afsonderlike 

Finansiële StateBelange in Gesamentlike Ondernemings óf teen kosprys 

óf teen billike waarde as 'n finansiële instrument in sy finansiële state meet. 

TR3. 'n Entiteit wat kies om 'n belegging in 'n beheerde entiteit, geassosieerde of 

gesamentlike onderneming teen billike waarde as 'n finansiële instrument te 

meet, pas hierdie Standaard op daardie beleggings toe. Indien 'n entiteit kies 

om die kosprysmodel op sodanige beleggings in sy afsonderlike finansiële 

state toe te pas, moet die entiteit die Standaarde van AERP oor 

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State, Beleggings in 

Geassosieerdes en Gesamentlike Ondernemings en Afsonderlike 

Finansiële State en Belange in Gesamentlike Ondernemings toepas, in 

samehang met die Standaarde van AERP oor Waardedalingsverliese van 

Kontantgenererende Bates enof Waardedalingsverliese van 

Niekontantgenererende Bates. 

TR71. In gekonsolideerde finansiële state bied 'n entiteit niebeherende 

belangminderheidsbelange — d.w.s. die belange van ander partye in die netto 

bates en inkomste van sy beherende entiteite — ooreenkomstig die 

Standaard van AERP oor Aanbieding van Finansiële State en 

Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State aan.  

In die vloeikaart ná TR143 word die volgende wysigings aangebring: 

 

 

 

 

Konsolideer alle beheerde entiteite, (met inbegrip 

van enige spesialedoel-entiteite) [Paragraaf .66] 
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  Wysigings aan die Standaard van AERP oor Oordrag Van Funksies 

Tussen Entiteite Onder Gemeenskaplike Beheer  

A14.  Paragraaf .09 en .17 is gewysig, en paragraaf .09A en .64A is bygevoeg, soos 

volg: 

Woordomskrywings 

.09 … 

'n 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. 

... 

Bindende reëlings 

.09A 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.  

Identifisering van die verkryger en oordraggewer  

.17 Die bepalings en voorwaardes van 'n oordrag van funksies wat onderneem 

word tussen entiteite wat onder gemeenskaplike beheer is, word in 'n 

bindende reëling uiteengesit. Bewyse van hierdie reëling kan op verskeie 

wyses blyk en kan 'n formele skriftelike ooreenkoms tussen die entiteite, 

wetgewing wat in die parlement of 'n provinsiale wetgewer goedgekeur is, 'n 

kabinetsbesluit, ministeriële bevel, 'n besluit wat deur 'n munisipale raad 

geneem is, 'n regulasie of 'n kennisgewing of ander amptelike middel behels.  

0.64A Paragraaf .09 en .17 is gewysig en paragraaf .09A is bygevoeg deur die 

Standaard van AERP oor Gekonsolideerde Finansiële State wat in Maart 

2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysigings terugwerkend toepas 
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vir finansiële jaartydperke wat in 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 

A15. Paragraaf .02, .10, .25 en .89 is gewysig en paragraaf .10A en .97A is bygevoeg, 

soos volg: 

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

 ……. 

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

gesamentlike onderneminggesamentlike reëling in die finansiële state 

van die gesamentlike reëling self (kyk die Standaard van AERP oor 

Belange in Gesamentlike Ondernemings)  

.10 …… 

'n 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 Bate is identifiseerbaar indien dit hetsy: 

(a) skeibaar is, d.w.s. in staat is om geskei of afgedeel te word van die 

entiteit en, hetsy individueel of tesame met 'n verbandhoudende 

kontrak, bate of las, verkoop, oorgedra, gelisensieer, verhuur of 

uitgeruil kan word; of 

(b) ontstaan uit kontraktuele regte (met inbegrip van regte 

voortspruitend uit bindende ooreenkomste) maar uitgesonderd 

regte wat by wet toegestaan word), ongeag of daardie regte 

oordraagbaar of skeibaar van die entiteit of van ander regte en 

verpligtinge is. 

Bindende reëlings  

.10A 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 
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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.  

identifisering van die verkryger 

.25 Die bepalings en voorwaardes van 'n oordrag van funksies wat onderneem 

word tussen entiteite wat nie onder gemeenskaplike beheer is nie, word in 'n 

bindende reëling uiteengesit. Bewyse van hierdie reëling kan op verskeie 

wyses blyk en kan 'n formele skriftelike ooreenkoms tussen die entiteite, 

wetgewing wat in die parlement of 'n provinsiale wetgewer goedgekeur is, 'n 

kabinetsbesluit, ministeriële bevel, 'n besluit wat deur 'n munisipale raad 

geneem is, 'n regulasie of 'n kennisgewing of ander amptelike middel behels. 

In 'n oordrag van funksies word daar aanvaar dat een van die partye by die 

transaksie of gebeurtenis as die verkryger geïdentifiseer kan word. Die 

bindende reëling wat die bepalings en voorwaardes van 'n oordrag van 

funksies beheer, kan identifiseer watter entiteit by die transaksie of 

gebeurtenis die kombinerende entiteite is, en watter entiteit die verkryger 

.89 Voorbeelde van ander Standaarde van AERP wat leiding voorsien oor latere 

meting en in rekening bring van bates wat verkry en laste wat aanvaar of 

aangegaan is in 'n oordrag van funksies sluit in: 

(a) Die Standaard van AERP oor Ontasbare Bates skryf die in rekening bring 

voor van identifiseerbare ontasbare bates wat in 'n oordrag van funksies 

verkry is.  

(b) Die International Financial Reporting Standard oor Insurance Contracts 

(IFRS 4) voorsien leiding oor die latere in rekening bring van 'n 

versekeringskontrak wat in 'n oordrag van funksies verkry is. 

(c) Die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde en Afsonderlike 

Finansiële State voorsien leiding oor die in rekening bring van 

veranderinge in 'n beherende entiteit se eienaarsbelang in 'n beheerde 

entiteit nadat beheer verkry is. 

Entiteite wat reeds Standaarde van AERP toepas 
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0.97A Paragraaf .02 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 in of ná Maart 2017 begin. Indien 'n entiteit die keuse uitoefen om 

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

word. 

.97B Paragraaf .10, .25 en .89 is gewysig en paragraaf .10A is bygevoeg 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 Samesmeltings  

A16.  Paragraaf .06 en .10 is gewysig, en paragraaf .06A en .50A is bygevoeg, soos 

volg: 

Woordomskrywings 

.06 … 

 'n 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. 

Bindende reëlings  

.06A 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.  

Identifisering van die gekombineerde entiteit en kombinerende 

entiteite  
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.10 Die bepalings en voorwaardes van 'n samesmelting word in 'n bindende 

reëling uiteengesit. Bewyse van hierdie reëling kan op verskeie wyses blyk en 

kan 'n formele skriftelike ooreenkoms tussen die entiteite, wetgewing wat in die 

parlement of 'n provinsiale wetgewer goedgekeur is, 'n kabinetsbesluit, 

ministeriële bevel, 'n besluit wat deur munisipale rade geneem is, 'n regulasie 

of 'n kennisgewing of ander amptelike middel behels. Die bindende reëling sit 

gewoonlik uiteen watter entiteite as gevolg van die samesmelting gekombineer 

sal word, en identifiseer die nuwe verslagdoenende entiteit ná die 

samesmelting. 

Entiteite wat reeds Standaarde van AERP toepas 

0.50A Paragraaf .06 en .10 is is gewysig en paragraaf .06A is bygevoeg 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 Rekeningkundige 

Verantwoording deur Prinsipale en Agente 

A17. Paragraaf .05, .09 en .20 is gewysig en paragraaf .19 is geskrap, en paragraaf 

.05A en .68A is bygevoeg, soos volg: 

Woordomskrywings 

.05 … 

 'n 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. 

Bindende reëlings  

.05A 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 
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(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.  

.09 Indien ŉ entiteit 'n ander entiteit opdrag gee om ŉ aktiwiteit namens hom te 

onderneem, moet hy oorweeg of hy ŉ party by ŉ prinsipaal-agentreëling is. Die 

omskrywing van ŉ prinsipaal-agentreëling verwys na ŉ entiteit wat namens 'n 

ander entiteit met betrekking tot transaksies met derde partye handel. In die 

afwesigheid van transaksies met derde partye is die reëling nie ŉ prinsipaal-

agentreëling nie, en die entiteit tree dan in 'n ander hoedanigheid as ŉ agent 

op.  Hierdie soort evaluering kan veral verband hou met die volgende twee 

scenario’s wat dikwels in die openbare sektor voorkom:... 

Die struktuur en werking van die openbare sektor beteken dat entiteite ander entiteite 

dikwels ooreenkomstig die Standaard van AERP oor Gekonsolideerde en 

Afsonderlike Finansiële State beheer. Hoewel hierdie beheerverhoudings 

beteken dat die beheerde entiteit in staat is om die aktiwiteite van ŉ entiteit so 

te bestuur dat hy uit daardie aktiwiteite voordeel trek, dui hierdie verhoudings 

nie op sigself op die bestaan van ŉ prinsipaal-agentreëling nie. Slegs indien ŉ 

beheerde entiteit ŉ beherende entiteit spesifiek opdrag gee om transaksies met 

derde partye tot sy voordeel te onderneem, sal daar ŉ prinsipaal-agentreëling 

bestaan. In beheerverhoudings is dit vir een of meer prinsipaal-agentreëlings 

moontlik om binne die konteks van ŉ beheerverhouding te bestaan.     

Bindende reëling 

.17 ŉ Entiteit bepaal of hy ŉ agent of ŉ prinsipaal is deur die regte en 

verpligtinge van die onderskeie partye wat in die bindende reëling 

daargestel is, te evalueer. 

.18 Prinsipaal-agentreëlings word deur ŉ bindende reëling beheer. Die vereistes 

van hierdie bindende reëlings, veral die regte en verpligtinge wat vir die 

onderskeie partye daargestel is, belig ŉ entiteit se beoordeling of hy 

transaksies vir eie gewin of tot voordeel van 'n ander entiteit onderneem. Die 

bepalings en voorwaardes van die bindende reëling moet evalueer word om die 

rolle, verantwoordelikhede en bevoegdheid van partye vas te stel met 

betrekking tot die aktiwiteite en gevolglike transaksies wat ingevolge daardie 

reëling onderneem word.  
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.19 Vir doeleindes van hierdie Standaard is ŉ bindende reëling enige reëling wat 

afdwingbare regte en verpligtinge aan die onderskeie partye in die prinsipaal-

agentreëling oordra en kan uit die volgende middele voortspruit:  

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

(b) wetgewing 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. 

.20 In die openbare sektor kan die identifisering van ŉ bindende reëling moeilik 

wees en vereis dikwels ŉ beduidende mate van oordeel vanweë ŉ gebrek aan 

formele ooreenkomste tussen entiteite. In die afwesigheid van (a) tot (c) in 

paragraaf .05A hierbo kan ŉ reëling wat vir die onderskeie partye by die 

ooreenkoms regte en verpligtinge tot stand bring deur vorige aksies wat 

oor tyd tot gevolg het dat die een of die ander party geen realistiese 

alternatief het nie as om met betrekking tot die ooreenkoms op ŉ 

bepaalde manier op te tree, ook aanleiding gee tot ŉ bindende reëling, vir 

die doeleindes van hierdie Standaard. 

Entiteite wat reeds Standaarde van AERP toepas 

.68A Paragraaf .05, .09 en .20 is gewysig, paragraaf .19 is geskrap en paragraaf .05A 

is bygevoeg 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. 

 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 84                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

 

Leiding oor implementering  

Hierdie leiding vergesel, maar is nie deel nie van, AERP 35.  

Aard van verhouding met 'n ander entiteit  

LI1. Die diagram hieronder som die rekeningkundige verantwoording vir verskeie tipes 

betrokkenheid by 'n ander entiteit in.  
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Vloeikaart 1: Vorme van Betrokkenheid by Ander Partye  

 

 

 

 
 

 

Beheer die entiteit die ander entiteit 
ooreenkomstig AERP 35? 

Nee Ja 

Doen rekeningkundig 

verantwoording vir die 

belang in die beheerde 

entiteit ooreenkomstig 

AERP 35. 

AERP 35 vereis volledige 

konsolidasie, tensy die 

beheerde of beherende 

entiteit 'n 

beleggingsentiteit is. 

Maak openbaar 
ooreenkomstig AERP 
38 en ander toepaslike 
Standaarde van AERP 

 

Het die entiteit gesamentlike beheer 
ooreenkomstig AERP 37? 

Ja Nee 

Klassifiseer die gesamentlike reëling 
ooreenkomstig AERP 37 

Het die entiteit beduidende invloed 
ooreenkomstig AERP 36?  

Ja 

 

Nee 

Doen rekeningkundig 

verantwoording vir  belang 

met gebruik van AERP 104 

of ander Standaarde van 

AERP 

Doen rekeningkundig 
verantwoording vir bates, laste, 

inkomste en uitgawes 

ooreenkomstig AERP 37 

 Gesamentlike 

bedrywighede 

 

 Gesamentlike 

onderneming 

Doen rekeningkundig 
verantwoording vir  belang met 
gebruik van ekwiteitsmetode 

ooreenkomstig AERP 36 

Maak openbaar 
ooreenkomstig AERP 38 en 

ander toepaslike 
Standaarde van AERP 

Maak openbaar 
ooreenkomstig AERP 38 en 

ander toepaslike 
Standaarde van AERP 

Maak openbaar 
ooreenkomstig AERP 38 

en ander toepaslike 
Standaarde van AERP 
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Illustrerende voorbeelde   

Hierdie bylae dien slegs ter illustrasie en maak nie deel van AERP 35 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.  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 AERP 35 toegepas word. 

Bevoegdheid (paragraaf TR9 tot TR56) 

IV2.  Die volgende voorbeeld illustreer 'n evaluering daarvan of bevoegdheid vir die 
doeleindes van hierdie Standaard bestaan. 

Voorbeeld 1 

 'n Provinsiale Departement befonds die aktiwiteite van 'n munisipaliteit gedeeltelik. 
Van hierdie befondsing moet aan gespesifiseerde aktiwiteite bestee word. Die 
Munisipaliteit het 'n raad wat elke vyf jaar deur die plaaslike gemeenskap verkies 
word. Die raad besluit hoe om die munisipaliteit se hulpbronne tot voordeel van die 
plaaslike gemeenskap aan te wend. Die aktiwiteite van die munisipaliteit is 
uiteenlopende en sluit biblioteekdienste, voorsiening van ontspanningsgeriewe, die 
bestuur van vullis en afvalwater en die toepassing van bou- asook gesondheids- en 
veiligheidsregulasies in. Hierdie aktiwiteite is die toepaslike aktiwiteite van die 
munisipaliteit. Baie van hierdie aktiwiteite stem ook ooreen met die belange van die 
provinsiale departement. Ten spyte van die gedeeltelike befondsing van die 
munisipaliteit se aktiwiteite, het die provinsiale departement nie die bevoegdheid 
om die toepaslike aktiwiteite van die munisipaliteit te bepaal nie. Die regte van die 
munisipaliteit oor die betrokke aktiwiteite sluit beheer deur die provinsiale 
departement uit. 

Regulerende  beheer (paragraaf TR12) 

IV3.  Die volgende voorbeelde illustreer verskillende vorme van regulerende beheer. Nie 
een van hierdie vorme van regulerende beheer gee aanleiding tot bevoegdheid oor 
die betrokke aktiwiteite vir die doeleindes van hierdie Standaard nie. Hierdie 
voorbeelde sluit dit egter nie uit dat daar gevalle kan wees waar bevoegdheid oor 
die betrokke aktiwiteite vir die doeleindes van hierdie Standaard van regulerende 
beheer afgelei  kan word nie. 
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Voorbeeld 2 

 'n Besoedelingsbeheerowerheid het die bevoegdheid om die bedrywighede van 
entiteite wat nie aan omgewingsregulasies voldoen nie te sluit. Die bestaan van 
hierdie bevoegdheid maak nie bevoegdheid oor die betrokke aktiwiteite uit nie. 

Voorbeeld 3 

 'n Stad het die bevoegdheid om soneringswette af te kondig om die ligging van 
kitskosafsetpunte te beperk of hulle heeltemal te verban. Die bestaan van hierdie 
bevoegdheid maak nie bevoegdheid oor die betrokke aktiwiteite van die 
kitskosafsetpunte uit nie.  

Voorbeeld 4 

 'n Regeringsagentskap het die bevoegdheid om entiteite te reguleer en 
prysplafonne vas te stel vir entiteite wat elektrisiteit versprei. Die 
Regeringsagentskap het nie 'n eienaarskapsbelangstelling in die 
elektrisiteitverspreider nie en ontvang nie finansiële voordele van die 
elektrisiteitsverspreiders nie, en ook beheer as gevolg van die bevoegdheid om 
regulerende beheer uit te oefen nie. Enige ander bevoegdhede sal afsonderlik 
beoordeel moet word. 

Voorbeeld 5 

 'n Raad op Dobbelary (RD) is 'n regeringsagentskap wat casino's en ander soorte 
dobbelary in 'n staat reguleer, en pas staatdobbelarywetgewing toe. Die RD is 
verantwoordelik vir die uitvaardiging van reëls en regulasies wat die bedryf van 
dobbelaktiwiteite in die provinsie beheer. Die reëls en regulasies het hul oorsprong 
in wetgewing. Die wetgewing is deur die wetgewer goedgekeur en sit die breë 
beleid met betrekking tot dobbelary uiteen, terwyl die reëls en regulasies 
detailvereistes voorsien waaraan deur 'n dobbelinstansie, sy eienaars, werknemers 
en verkoopsagente voldoen moet word. Die reëls en regulasies dek 'n wye 
verskeidenheid aktiwiteite, met inbegrip  van lisensiëring, rekeningkundige stelsels, 
reëls van casinospele en ouditering. 

Die RD het ook bevoegdheid om lisensies aan dobbelinstansies, hul eienaarskap, 
werknemers en verkoopsagente toe te staan of te weier. Ten einde 'n lisensie te 
verkry, moet aansoekers demonstreer dat hulle oor goeie karakter, eerlikheid en 
integriteit beskik. Lisensieaansoekvorms vereis tipies gedetailleerde persoonlike 
inligting. Op grond van die soort lisensie wat verlang word, kan daar ook van 'n 
aansoeker vereis word om besonderhede van vorige sakeverhoudings, 
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diensgeskiedenis, kriminele rekords en finansiële stabiliteit openbaar te maak. 

Hoewel die reëls en regulasies 'n impak het op hoe dobbelinstansies werk, het die 
RD nie bevoegheid oor die betrokke aktiwiteite (soos omskryf in hierdie Standaard) 
van die dobbelinstansie nie.  Die regulasies is toepassing op alle dobbelinstansies 
en elke instansie het 'n keuse of hy aan dobbelary wil deelneem al dan nie. Die 
doel van die dobbelwetgewing en -regulasies is om die publiek te beskerm, eerder 
as om 'n beherende belang in die dobbelinstansies daar te stel. 

Toepaslike aktiwiteite en beheer van toepaslike aktiwiteite (paragraaf TR13 tot TR15) 

IV4.  Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit die 
bevoegdheid het om die betrokke aktiwiteite van 'n ander entiteit vir die doeleindes 
van hierdie Standaard te bepaal. 

Voorbeeld 6 

 Entiteite A en B vorm 'n ander entiteit, Entiteit C, om 'n mediese produk te ontwikkel 
en te bemark. Entiteit A is verantwoordelik vir die ontwikkeling en verkryging van 
regulerende goedkeuring van die mediese produk — daardie verantwoordelikheid 
sluit die eensydige vermoë in om alle besluite met betrekking tot die ontwikkeling 
van die produk te neem en regulerende goedkeuring te verkry. As die reguleerder 
eers die produk goedgekeur het, sal Entiteit B dit vervaardig en verkoop—Entiteit B 
het die eensydige vermoë om alle besluite oor die vervaardiging en bemarking van 
die produk te neem. Indien al die aktiwiteite—ontwikkeling en verkryging van 
regulerende goedkeuring sowel as vervaardiging en bemarking van die mediese 
produk—toepaslike aktiwiteite is, moet Entiteit A en Entiteit B elk vasstel of hulle in 
staat is om die aktiwiteite te bepaal wat die mees beduidende invloed op die 
voordele van Entiteit C het. Gevolglik moet Entiteit A en B elk oorweeg of die 
ontwikkeling en verkryging van regulerende goedkeuring of die vervaardiging en 
bemarking van die mediese produk die aktiwiteit is wat die mees beduidende 
invloed op die voordele van Entiteit C het en of hulle in staat is om daardie aktiwiteit 
te bepaal. In die bepaling van watter entiteit bevoegdheid het, moet entiteit A en B 
die volgende oorweeg: 

(a) die doel en ontwerp van entiteit C; 

(b)  die faktore wat die surplus, inkomste en waarde van Entiteit C sowel as die 
waarde van die produk bepaal; 

(c)  die effek van hul besluitnemingsbevoegdheid oor Entiteit C se prestasie met 
betrekking tot die faktore in (b); en 

(d) hulle blootstelling aan veranderlikheid van voordele uit Entiteit C. 

In hierdie spesifieke voorbeeld sou die entiteite ook die volgende oorweeg: 

die onsekerheid van, en die poging wat nodig is vir, die verkryging van regulerende 
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goedkeuring (met inagneming van hul rekord van suksesvolle ontwikkeling en 
verkryging van regulerende goedkeuring van mediese produkte); en 

(b)  watter entiteit die mediese produk beheer wanneer die ontwikkelingsfase eers 
suksesvol was. 

Regte wat aan 'n entiteit bevoegdheid oor 'n ander entiteit verleen (paragraaf TR16 tot 
TR28) 

IV5.  Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit die 
bevoegdheid het om die betrokke aktiwiteite van 'n ander entiteit vir die doeleindes 
van hierdie Standaard te bepaal. 

Voorbeeld 7 

 'n Behuisingsagentskap bring 'n gemeenskapsbehuisingsprogram tot stand 

wat laekostebehuising voorsien. Die program word bedryf ingevolge 'n 

ooreenkoms met 'n geïnkorporeerde vereniging. Die vereniging se enigste aktiwiteit 

is om die gemeenskapsbehuisingsfasiliteit te bestuur. Die vereniging het geen 

eienaarskapsinstrumente nie. 

Die toepaslike aktiwiteite van die vereniging bestaan uit: 

•    oorsig en keuring van aansoekers vir behuising; 

•    die daaglikse bedryf van die behuisingsprogram; 

•    die instandhouding van die huise en gemeenskaplike fasiliteite; en 

•   verbetering en uitbreiding van die behuisingsfasiliteite. 

Die direksie van die vereniging het 16 lede, met agt wat aangestel is (en 

onderhewig is aan afdanking) deur die behuisingsagentskap.  Die voorsitter word 

deur die direksie vanuit die aangestelde lede van die behuisingsagentskap 

aangewys, en het 'n beslissende stem wat selde uitgeoefen word.  Die direksie 

vergader gereeld en doen oorsigte van verslae wat van die vereniging se bestuur 

ontvang word. Op grond van hierdie verslae kan die direksie bestuursbesluite 

bevestig of ter syde stel. Hierbenewens neem die direksie besluite oor belangrike 

kwessies soos beduidende instandhouding en belegging van verdere kapitaal om 

addisionele behuising te bou, nadat 'n oorsig van vakantheidsvlakke en die vraag 

na behuising gedoen is. 

Die behuisingsagentskap besit die grond waarop die behuisingsfasiliteite staan en 

het kapitaal- en bedryfsfondse tot die vereniging bygedra sedert dit gestig is. Die 
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vereniging besit die behuisingsfasiliteite. 

Die vereniging behou enige oorskot wat die gevolg is van die bedryf van die 

fasiliteite en is ooreenkomstig sy stigtingsdokumente nie in staat om 'n regstreekse 

finansiële opbrengs aan die behuisingsagentskap te voorsien nie. Bogenoemde 

feitepatroon is van toepassing op voorbeeld 7A en 7B wat hieronder beskryf word. 

Elke voorbeeld word in isolasie beskou. 

Voorbeeld 7A 

 Op grond van die feite en omstandighede wat hierbo uiteengesit word, beheer die 
regeringsbehuisingsagentskap die vereniging. 

Die behuisingsagentskap het regte wat aan hulle die huidige vermoë gee om die 
toepasliker aktiwiteite van die vereniging te beheer, ongeag of dit die keuse 
uitoefen om daardie regte uit te oefen. 

Die behuisingsagentskap stel agt lede in die direksie aan, van wie een die 
voorsitter sal word, wat 'n beslissende stem het. Gevolglik is die 
behuisingsagentskap het bevoegdheid oor die vereniging deur substantiewe regte 
wat aan hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike aktiwiteite van die 
vereniging beheer, ongeag of die behuisingsagentskap die keuse uitoefen om 
daardie substantiewe regte uit te oefen. 

Die behuisingsagentskap het ook blootstelling aan of regte op veranderlike 
voordele uit sy betrokkenheid by die vereniging.  Die behuisingsagentskap verkry 
niefinansiële voordele deurdat die vereniging sy sosiale doelstelling om in die 
behoefte aan laekostegemeenskapsbehuising te voorsien bevorder. Hoewel die 
behuisingsagentskap nie in staat is om direkte finansiële voordele te ontvang nie, 
verkry die agentskap indirekte voordele deur sy vermoë om te beheer hoe die 
finansiële opbrengs in die gemeenskapsbehuisingsprogram aangewend moet word. 

Die behuisingsagentskap voldoen ook aan die maatstaf van finale beheer. Deur sy 
aanstellings in die direksie, het die behuisingsagentskap die vermoë om sy 
bevoegdheid te gebruik om die aard en bedrag van sy voordele vanaf die 
vereniging te beïnvloed. 

Die Behuisingsagentskap voldoen aan al drie maatstawwe vir beheer en dus 
beheer die behuisingsagentskap die vereniging. 

Voorbeeld 7B 

 In hierdie voorbeeld is die feite van 'n voorbeeld 7A van toepassing, behalwe dat: 

(a) die vereniging se direksie word deur 'n openbare nominasie- en stemproses 
verkies wat nie aan die behuisingsagentskap regte verleen om direksielede 
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aan te stel nie; en 

(b) 'n oorsig word deur die behuisingsagentskap gedoen van besluite wat deur 
die vereniging se direksie geneem word, en die agentskap kan aan die 
vereniging raad bied. 

Op grond van die gewysigde feite en omstandighede wat hierbo uiteengesit word, 
het die behuisingsagentskap nie substantiewe regte met betrekking tot die 
vereniging nie en het dus nie bevoegdheid oor die vereniging nie. 

Die behuisingsagentskap se sosiale doelstellings met betrekking tot 
laekostegemeenskapsbehuising word steeds bereik en daarom sal dit steeds 
direkte niefinansiële voordele verkry.  

Gelykvormige doelstellings op hul eie is egter onvoldoende om tot die slotsom te 
kom dat een entiteit 'n ander entiteit beheer (kyk paragraaf .34). 

Die behuisingsagentskap het nie bevoegheid nie en het gevolglik nie die vermoë 
om bevoegheid te gebruik om die aard of bedrag van die agentskap se voordele te 
beïnvloed nie. Die behuisingsagentskap kan nie aan twee van die drie 
beheermaatstawwe voldoen nie en die behuisingsagentskap beheer dus nie die 
vereniging nie. 

Voorbeeld 8 

 'n Regering het die reg om die meerderheid van die lede van 'n statutêre liggaam 
aan te stel en te verwyder. Hierdie bevoegdheid is deur vorige regerings gebruik. 
Die huidige regering het dit nie gedoen nie, omdat hulle nie, om politieke redes, 
beskou wil word as sou hulle in die aktiwiteite van die statutêre liggaam inmeng nie.  
In hierdie geval het die regering steeds substantiewe regte, selfs al het hulle die 
keuse uitgeoefen om dit nie te gebruik nie. 

Voorbeeld 9 

 'n Munisipaliteit het 'n beleid dat, waar dit grond hou wat meer is as wat die 
munisipaliteit benodig, die grond vir bekostigbare behuising beskikbaar gestel moet 
word. Die munisipaliteit stel bepalings en voorwaardes vas om te verseker dat die 
behuising wat voorsien word steeds bekostigbaar bly en beskikbaar bly om aan 
plaaslike behuisingsbehoeftes te voldoen. 

Ooreenkomstig hierdie beleid het die munisipaliteit deel van 'n perseel teen R1 aan 
'n behuisingsvereniging verkoop om 20 bekostigbare huise te voorsien. Die res van 
die perseel is teen opemarkwaarde aan 'n private ontwikkelaar verkoop. 

Die kontrak tussen die munisipaliteit en die behuisingvereniging spesifiseer 
waarvoor die grond gebruik kan word, die gehalte van behuisingsontwikkelings, 
deurlopende verslagdoening en prestasiebestuursvereistes, die proses vir die 
teruggee van onbenutte grond en geskilbeslegting. Die grond moet gebruik word op 
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'n wyse wat versoenbaar is met die munisipaliteit se beleid vir bekostigbare 
behuising. 

Die ooreenkoms het ook vereistes rakende die behuisingsvereniging se 
kwaliteitsversekerings- en finansiëlebestuursprosesse. Die behuisingsvereniging 
moet demonstreer dat dit oor die kapasiteit en bevoegdheid beskik om die 
ontwikkeling te onderneem. Dit moet ook die toegevoegde waarde demonstreer wat 
bereik kan word deur die munisipaliteit se hulpbronne met dié van die 
behuisingsvereniging saam te voeg om 'n behoefte binne 'n bepaalde kliëntegroep 
op 'n volhoubare wyse die hoof te bied. 

Die direksie van die behuisingsvereniging word aangestel deur die lede van die 
behuisingsvereniging. Die Munisipaliteit het nie 'n verteenwoordiger in die direksie 
nie.  

Op grond van die gewysigde feite en omstandighede wat hierbo uiteengesit word, 
het die munisipaliteit nie toereikende bevoegdheid oor die vereniging om sy 
toepaslike aktiwiteite te beheer nie en beheer dus nie die vereniging nie. Die 
munisipaliteit kan indirekte, niefinansiële voordele van die vereniging ontvang 
deurdat die munisipaliteit se maatskaplike doelstellings met betrekking tot 
laekostegemeenskapsbehuising deur die aktiwiteite van die behuisingsvereniging 
ondersteun word. Gelykvormige doelstellings op hul eie is egter onvoldoende om 
tot die slotsom te kom dat een entiteit 'n ander entiteit beheer (kyk paragraaf .34). 
Ten einde bevoegdheid oor die behuisingsvereniging te hê sal die munisipaliteit oor 
die vermoë moet beskik om die behuisingsvereniging só te beheer dat dit met die 
munisipaliteit saamwerk om die munisipaliteit se doelstellings te bevorder. 

Voorbeeld 10 

 'n Entiteit wat vir beheer geëvalueer word, het jaarlikse aandeelhouersvergaderings 
waarop besluite rakende beheer van die toepaslike aktiwiteite geneem word.  Die 
volgende geskeduleerde aandeelhouersvergadering is oor agt maande. 
Aandeelhouers wat egter individueel of gesamentlik minstens 5 persent van die 
stemreg hou, kan 'n spesiale vergadering belê om die bestaande beleid oor die 
toepaslike aktiwiteite te verander, maar 'n vereiste dat kennis aan die ander 
aandeelhouers gegee moet word, beteken dat so 'n vergadering vir minstens 30 
dae nie gehou kan word nie. Beleide oor die toepaslike aktiwiteite kan slegs by 
spesiale op buitengewone of geskeduleerde aandeelhouersvergaderings verander 
word . Dit sluit die goedkeuring van wesenlike verkope van bates sowel as die 
maak of vervreemding van beduidende beleggings in. 

Bogenoemde feitepatroon is van toepassing op voorbeeld 10A en 10D wat 
hieronder beskryf word. Elke voorbeeld word in isolasie beskou. 

Voorbeeld 10A 
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 'n Entiteit hou 'n meerderheid van die stemreg in die ander entiteit. Die entiteit se 
stemreg is substantief omdat die entiteit in staat is om besluite te neem oor die 
rigting van die betrokke aktiwiteite wanneer dit geneem moet word. Die feit dat dit 
30 dae neem voordat die entiteit sy stemreg kan uitoefen, weerhou nie die entiteit 
daarvan om oor die huidige vermoë te beskik om die toepaslike aktiwiteite te 
beheer van die oomblik dat die entiteit die aandeelhouding verkry nie. 

Voorbeeld 10B 

 'n Entiteit is 'n party by 'n vooruitkontrak om die meerderheid aandele in die ander 
entiteit te verkry. Die vooruitkontrak se vereffeningsdatum is oor 25 dae. Die 
bestaande aandeelhouers is nie in staat is om die bestaande beleide oor die 
toepaslike aktiwiteite te verander nie want 'n spesiale vergadering kan vir minstens 
30 dae nie gehou word nie, teen watter tyd die kontrak reeds vereffen sal wees. 
Dus het die entiteit regte wat in wese gelykstaande is met die 
meerderheidsaandeelhouding in 10A hierbo (d.w.s. die entiteit wat die 
vooruitkontrak hou, kan besluite neem oor die rigting van die toepaslike aktiwiteite 
wanneer hierdie besluite geneem moet word). Die entiteit se kontrak is 'n 
substantiewe reg wat aan die entiteit die huidige vermoë verleen om die toepaslike 
aktiwiteite te beheer selfs voordat die vooruitkontrak vereffen word. 

Voorbeeld 10C 

 'n Entiteit het 'n substantiewe opsie wat oor 25 dae uitoefenbaar is om die 
meerderheid aandele in die ander entiteit te verkry en is goed in die geld. Dieselfde 
gevolgtrekking as in voorbeeld 10B sou gemaak word. 

 'n Entiteit is 'n party by 'n vooruitkontrak om die meerderheid aandele in die ander 
entiteit te verkry, met geen ander verbandhoudende regte oor die ander entiteit nie. 
Die vooruitkontrak se vereffeningsdatum is oor ses maande. In teenstelling met die 
voorbeelde hierbo het die entiteit nie die huidige vermoë om die toepaslike 
aktiwiteite te beheer nie. Die bestaande aandeelhouers het die huidige vermoë om 
die toepaslike aktiwiteite te beheer, want hulle kan die bestaande beleide oor die 
toepaslike aktiwiteite verander voordat die vooruitkontrak vereffen word. 

Voorbeeld 10D 

Bevoegdheid sonder 'n meerderheid van die stemreg en spesiale stemreg wat aan 
eienaarsbelange verbonde is (paragraaf TL36 tot TL37) 

 Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of spesiale stemreg wat 
verbonde is aan eienaarsbelange in 'n ander entiteit vir die doeleindes van hierdie 
Standaard aanleiding gee tot bevoegdheid. 
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Voorbeeld 11 

 Die regering het 'n maatskappy geprivatiseer en, ten einde sy nasionale belange te 
beskerm, het hy 'n "goue aandeel"-meganisme gebruik. Die "goue aandeel" het nie 
enige waarde nie en verleen nie enige persentasie regte op die kapitaal van die 
maatskappy nie. Die goue aandeel bepaal dat beheer van die maatskappy of 'n 24-
persentbelang in die maatskappy nie sonder die toestemming van die regering 
verkoop kan word nie. Die regering het beskermende regte, nie substantiewe regte 
nie. 

Voorbeeld 12 

 Die regering het al sy aandele in 'n maatskappy verkoop, maar het 'n goue aandeel 
(met 'n nominale waarde van een rand) gehou. Die goue aandeel het aan 'n 
nasionale departement (as die houer van die aandeel) 'n 15-
persentaandeelhouding in die maatskappy verleen, en gevolglik die vermoë om 
enige moontlike oorname van die onderneming te verhinder. Dit het ook vereis dat 
die voorsitter van die direksie en die hoof- uitvoerende beampte burgers van die 
land moet wees. Die rasionaal vir die goue aandeel was om die maatskappy teen 'n 
oorsese verkryging te beskerm, hoofsaaklik vanweë oorwegings van nasionale 
veiligheid. Die regering het beskermende regte, nie substantiewe regte nie. 

Beheer van die direksie of ander beheerliggaam (paragraaf TR38) 

IV7. Die volgende voorbeeld illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit beheer oor die 
direksie of beheerliggaam van 'n ander entiteit vir die doeleindes van hierdie 
Standaard het. Die bestaan van sodanige beheer kan bewys voorsien dat 'n entiteit 
voldoende regte het om bevoegdheid oor 'n ander entiteit te hê. 

Voorbeeld 13 

 'n Nasionale museum word beheer deur 'n raad van trustees wat gekies word deur 
die nasionale departement wat vir die befondsing van die museum verantwoordelik 
is.  Die trustees het die vryheid om besluite oor die funksionering van die museum 
te neem.  

Die departement het die bevoegdheid om die meerderheid van die museum se 
trustees aan te wys. Die departement het die potensiaal om bevoegdheid oor die 
museum uit te oefen. 

Ekonomiese afhanklikheid (paragraaf TR41 tot TR42) 

 Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of afhanklikheid van 
befondsing vanaf 'n ander entiteit in die konteks van hierdie Standaard aanleiding 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 95                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

gee tot bevoegdheid. 

Voorbeeld 14 

 'n Navorsingsinstansie is een van talle instansies wat die meeste van hulle 
finansiering van die regering ontvang. Die instansies dien voorleggings in en die 
befondsing word deur 'n tenderproses toegewys. Die navorsingsinstansie behou 
die reg om befondsing te aanvaar of van die hand te wys. 

Die regering het nie beheer oor die navorsingsinstansie nie omdat die 
navorsingsinstansie die keuse kan uitoefen om befondsing van die regering van die 
hand te wys, alternatiewe bronne van befondsing te soek of op te hou om te 
funksioneer. 

Voorbeeld 15 

 'n Spysenieringsentiteit het 'n bindende reëling om voedsel aan 'n openbare skool 
te verskaf. Die reëling is tussen die maatskappy en die Onderwysdepartement. Die 
departementele kontrakte genereer die meeste van die inkomste van die 
spysenieringsentiteit. Daar is algemene vereistes, soos uiteengesit in regulasies, 
wat van toepassing is op alle sodanige reëlings, met inbegrip van 
voedingstandaarde en beleide oor verkryging. Die reëlings spesifiseer byvoorbeeld 
hoeveel produkte plaaslik aangekoop moet word. 

Huidige reëlings word vir 'n tydperk van vyf jaar getref. Aan die einde van hierdie 
tydperk, indien die spysenieringsentiteit wil voortgaan om skoolmaaltye te voorsien, 
moet hy deur 'n tenderproses gaan en met ander entiteite vir die besigheid 
meeding. 

Die departement beheer nie die spysenieringsentiteit nie omdat die 
spysenieringsentiteit die keuse kan maak om op te hou om die skoolmaaltye te 
voorsien, om ander werk te soek of om op te hou om te funksioneer. 

Voorbeeld 16 

 'n Internasionale skenker befonds 'n projek in die land. Die skenker gebruik 'n klein, 
plaaslike agentskap om die projek te bedryf. Die agentskap het sy eie 
bestuursraad, maar is baie afhanklik van die skenker vir befondsing. Die agentskap 
behou die bevoegdheid om befondsing van die skenker van die hand te wys. 

Die internasionale skenker beheer nie die plaaslike agentskap nie, want die 
agentskap kan kies om nie befondsing van die skenker te aanvaar nie en na 
alternatiewe bronne van befondsing te soek, of om op te hou om te funksioneer. 

Stemreg (paragraaf TR43 tot TR48) 
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IV9. Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit met minder as 
'n meerderheid van die stemreg in 'n ander entiteit oor die praktiese vermoë beskik 
om die toepaslike aktiwiteite eensydig te beheer, en of sy regte voldoende is om 
aan hom bevoegdheid oor daardie ander entiteit vir die doeleindes van hierdie 
standaard te verleen. 
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Voorbeeld 17 

 'n Entiteit verkry 48% van die stemreg in 'n ander entiteit. Die oorblywende stemreg 
word deur duisende aandeelhouers gehou, wat geeneen individueel meer as 1 
persent van die stemreg hou nie.  Geeneen van die aandeelhouers het reëlings om 
enige van die ander te raadpleeg of om kollektiewe besluite te neem nie. Toe daar 
evalueer is wat die proporsie van die stemreg was wat verkry moes word, op grond 
van die relatiewe grootte van die ander aandeelhoudings, het die entiteit bepaal dat 
'n 48-persentbelang voldoende sou wees om beheer te verleen verkry.  In hierdie 
geval het die entiteit, op grond van die absolute grootte van sy aandeelhouding en 
die relatiewe grootte van die ander aandeelhoudings, het die entiteit tot die slotsom 
gekom dat hulle oor voldoende oorheersende stemreg beskik om aan die maatstaf 
van bevoegdheid te voldoen sonder dat dit nodig is om enige ander bewys van 
bevoegdheid in aanmerking te neem. 

Voorbeeld 18 

 Entiteit A hou 40 persent van die stemreg van 'n ander entiteit en twaalf ander 
beleggers hou elk 5 persent van die stemreg van die ander entiteit. 'n 
Aandeelhouersooreenkoms verleen aan Entiteit A die reg om die bestuur wat 
verantwoordelik is om die toepaslike aktiwiteite te beheer aan te stel, te verwyder 
hulle vergoeding vas te stel. Om die ooreenkoms te verander, word 'n tweederde-
meerderheidstem van die aandeelhouers vereis. In hierdie geval kom entiteit A tot 
die slotsom dat die absolute grootte van sy aandeelhouding en die relatiewe grootte 
van die ander aandeelhoudings alleen nie beslissend is om te bepaal of hy 
voldoende regte het om aan hom bevoegdheid te verleen nie. Entiteit A bepaal 
egter dat sy kontraktuele reg om die bestuur aan te stel, te verwyder en hulle 
vergoeding vas te stel toereikend is om tot die gevolgtrekking te kom dat hy 
bevoegdheid oor die ander entiteit het. Die feit dat Entiteit A nie hierdie reg 
uitgeoefen het nie of die waarskynlikheid dat Entiteit A sy reg sou uitoefen om 
bestuur te kies, aan te stel of te verwyder moet nie in aanmerking geneem word 
wanneer bepaal word of Entiteit A oor bevoegdheid beskik nie. 

Voorbeeld 19 

 'n Entiteit hou 45 persent van die stemreg in 'n ander entiteit. Twee ander 
beleggers hou elk 26 persent van die stemreg van die ander entiteit. Die 
oorblywende stemreg word deur drie ander aandeelhouers gehou, wat elk 1 
persent hou. Daar is geen ander reëlings wat besluitneming beïnvloed nie. In 
hierdie geval is die grootte van Entiteit A se stemreg en sy grootte in verhouding tot 
die ander aandeelhoudings toereikend om tot die slotsom te kom dat Entiteit A nie 
oor bevoegdheid beskik nie. Slegs twee ander beleggers hoef saam te werk om in 
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staat te wees om te verhoed dat Entiteit A die toepaslike aktiwiteite van die ander 
entiteit in 'n ander rigting stuur. 

Voorbeeld 20 

 'n Entiteit hou 35 persent van die stemreg in 'n ander entiteit. Drie ander beleggers 
hou elk 5 persent van die stemreg van die ander entiteit. Die oorblywende stemreg 
word deur talle ander aandeelhouers gehou, wat geeneen individueel meer as 1 
persent van die stemreg hou nie.  Geeneen van die aandeelhouers het reëlings om 
enige van die ander te raadpleeg of om kollektiewe besluite te neem nie. Besluite 
oor die toepaslike aktiwiteite van die ander entiteit vereis die goedkeuring met 'n 
meerderheid van die stemme wat uitgebring word op toepaslike 
aandeelhouersvergaderings — 75 persent van die stemreg van die ander entiteit is 
in onlangse toepaslike aandeelhouersvergaderings uitgebring. In hierdie geval dui 
die aktiewe deelname van die ander aandeelhouers op onlangse 
aandeelhouersvergaderings daarop dat die entiteit nie oor die praktiese vermoë 
beskik om die toepaslike aktiwiteite eensydig te beheer nie, ongeag of die entiteit 
die toepaslike aktiwiteite beheer het omdat 'n toereikende getal ander 
aandeelhouers op dieselfde wyse as die entiteit gestem het. 

Potensiële stemreg (kyk paragraaf TR49 tot TR52) 

IV10. Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of potensiële stemreg 
substantief is vir die doeleindes van hierdie Standaard. 

Voorbeeld 21 

 Entiteit A hou 70 persent van die stemreg in 'n ander entiteit. Entiteit B hou 30 
persent van die stemreg van die ander entiteit sowel as 'n opsie om die helfte van 
Entiteit A se stemreg te verkry. Die opsie is vir die volgende twee jaar teen 'n vaste 
prys uitoefenbaar (en sal na verwagting vir daardie tweejaartydperk so bly). Entiteit 
A oefen sy stemreg uit en is aktief besig om die toepaslike aktiwiteite van die ander 
entiteit te bepaal.  In so 'n geval sal Entiteit A waarskynlik aan die 
bevoegdheidsmaatstaf voldoen omdat dit wil voorkom of hy oor die huidige vermoë 
beskik om die toepaslike aktiwiteite te beheer. Hoewel Entiteit B tans uitvoerbare 
opsies het om bykomende stemreg aan te koop (wat, indien dit uitgeoefen sou 
word, aan hom 'n meerderheid van die stemreg in die ander entiteit sou gee), is die 
bepalings en voorwaardes wat met daardie opsies verband hou van so 'n aard dat 
die opsies nie as substantief beskou word nie. 

Voorbeeld 22 

 Entiteit A en twee ander beleggers hou elk 'n derde van die stemreg van 'n ander 
entiteit. Die ander entiteit se bedryfsaktiwiteit is nou verwant aan Entiteit A. 
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Benewens sy ekwiteitsinstrumente hou Entiteit A ook skuldinstrumente wat te 
eniger tyd in gewone aandele van die ander entiteit omskepbaar is teen 'n vaste 
prys wat uit die geld is (maar nie diep uit die geld nie). Indien die skuld omskep sou 
word, sou Entiteit A 60 persent van die stemreg van die ander entiteit hou. Entiteit 
A sou voordeel trek uit die verwesenliking van sinergieë indien die skuldinstrumente 
in gewone aandele omskep sou word. Entiteit A het bevoegdheid oor die ander 
entiteit omdat hy stemreg van die ander entiteit hou, tesame met substantiewe 
potensiële stemreg wat aan hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike 
aktiwiteite te bepaal. 

Bevoegdheid indien stem- of soortgelyke regte nie 'n beduidende invloed op voordele 
het nie 

IV11.  Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit bevoegdheid 
het in die afwesigheid van stemreg of soortgelyke regte vir die doeleindes van 
hierdie Standaard. 

Voorbeeld 23 

 Vyf plaaslike owerhede skep 'n afsonderlike maatskappy om gedeelde dienste aan 
deelnemende owerhede te verskaf. Die maatskappy is onder kontrak met hierdie 
plaaslike owerhede.  Die maatskappy se belangrikste doelstelling is die verskaffing 
van dienste aan hierdie plaaslike owerhede. 

Die maatskappy word deur al die deelnemende plaaslike owerhede besit, met elk 
wat een aandeel besit en een stem toegelaat word. Die hoof- uitvoerende beampte 
van elke munisipaliteit word toegelaat om 'n raadslid van die maatskappy te wees. 
Die raad van die maatskappy is verantwoordelik vir strategiese rigting, goedkeuring 
van sake-argumente en monitering van prestasie. 

Vir elke gedeelde aktiwiteit is daar 'n raadgewende groep wat verantwoordelik is vir 
die bedryfsbestuur en besluitneming met betrekking tot daardie aktiwiteit. Elke 
raadgewende groep bestaan uit een verteenwoordiger van elke munisipaliteit. 

Die voordele van die gedeelde dienste is: 

• verbeterde vlakke en gehalte van diens; 

• 'n gekoördineerde en konsekwente benadering tot die verskaffing van dienste; 

• verlagings in die koste van ondersteunings- en administratiewe dienste; 

• geleenthede om nuwe inisiatiewe te ontwikkel; en 

• skaalekonomieë, wat die gevolg is van 'n enkele entiteit wat talle rade met 
verkryging verteenwoordig. 

Indien verdere gedeeldediensaktiwiteite wat lei tot die behoefte aan verdere 
kapitaal tot stand gebring word, sal die maatskappy hetsy 'n nuwe klas 
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ekwiteitsinstrument uitgee of 'n beheerde entiteit vorm om die belang in die nuwe 
bates te hou. 

Die maatskappy dek sy koste op twee wyses. Hy behou 'n persentasie van die 
besparings van die grootmaataankoopaktiwiteite en hef 'n administratiewe 
transaksiekoste vir dienste wat aan die plaaslike owerhede verskaf word. 

Nie een van die plaaslike owerhede beheer die maatskappy individueel nie.  
Wanneer daar deur die plaaslike owerheid besluit word oor hoe om sy belang in die 
maatskappy rekeningkundig te verantwoord, sal elke plaaslike owerheid ook moet 
oorweeg of hy 'n party is by 'n gesamentlike ooreenkoms soos in AERP 37 omskryf 
word.  

Voorbeeld 24 

 'n Ontspanningstrust is gestig as 'n openbarevoordeelorganisasie, deur waarborg 
beperk, om sport- en ontspanninggeriewe namens 'n munisipaliteit te bedryf en te 
bestuur. Ingevolge die bepalings van die ooreenkoms met die munisipaliteit is die 
ontspanningstrust verantwoordelik vir die bedryfsbestuur, lewering en ontwikkeling 
van die stad se sport- en ontspanningsgeriewe. Daar word van trust vereis om op 
die bestaande ontspanningsgeriewe van die munisipaliteit te bedryf. Die vlak van 
dienslewering wat vereis word, met inbegrip van bedryfs en personeelvlakke, word 
deur die munisipaliteit gespesifiseer. Die ontspanningstrust se aktiwiteite moet 
versoenbaar wees met die langtermynplan van die munisipaliteit, en 'n beduidende 
gedeelte van die trust se aktiwiteite word deur die munisipaliteit befonds. Die 
ontspanningstrust mag nie nuwe geriewe tot stand bring en mag ook nie by enige 
ander aktiwiteite betrokke raak sonder die goedkeuring van die munisipaliteit nie. 

Indien die ontspanningstrust ophou funksioneer, moet die opbrengs aan 'n ander 
openbarevoordeelorganisasie met soortgelyke doeleindes gegee word. Die 
munisipaliteit is nie verantwoordelik vir die skuld van die ontspanningstrust nie (sy 
aanspreeklikheid is tot een eenheid van 'n geldeenheid beperk). 

Die munisipaliteit beheer die ontspanningstrust. Deur in besonderhede die wyse te 
spesifiseer waarop die ontspanningstrust moet funksioneer, het die munisipaliteit 
vooraf die ontspanningstrust se aktiwiteite en die aard van die voordele vir die 
munisipaliteit bepaal. 

Voorbeeld 25 

 'n Munisipaliteit dra sy ontspanningsgeriewe, biblioteke en teaters oor in 'n trust. 

Met die skepping van die trust verwag die munisipaliteit om voordeel te trek uit 
kostebesparings, verhoogde gebruik van geriewe wat deur die publiek, gunstiger 
belastingbehandeling en beter toegang tot befondsing wat tot welsynsorganisasies 
beperk is. Die trust kan besluit oor die aard en omvang van geriewe wat verskaf 
moet word en kan by enige ander openbarevoordeelorganisasie betrokke raak. Die 
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direksie van die trust word deur die gemeenskap verkies. Die munisipaliteit is 
daarop geregtig om een verteenwoordiger in die direksie te hê. Daar word van die 
trust verwag om enige surplus te behou en dit vir die doelstellings van die trust te 
gebruik. 

Die munisipaliteit put voordeel uit die trust se aktiwiteite maar beheer nie die trust 
nie. Die munisipaliteit kan nie bepaal hoe die trust sy hulpbronne gebruik nie. 

Voorbeeld 26 

 Trust A bevorder, ondersteun en onderneem programme, stappe en inisiatiewe om 
Stad A te verfraai. Hy ontvang befondsing van die munisipaliteit vir verskeie 
dienste, met inbegrip van die verwydering van graffiti, verfraaiingsprojekte en die 
aanbied van omgewingsgeleenthede. Hy rapporteer terug aan die munisipaliteit oor 
sy prestasie in die verskaffing van hierdie dienste. Indien die trust nie bestaan het 
nie, sou die munisipaliteit 'n ander wyse moes vind om hierdie dienste te lewer. Die 
trust ontvang ook bystand deur skenkings en vrywillige werk deur die plaaslike 
gemeenskap, met inbegrip van plaaslike sakeondernemings, skole, 
gemeenskapsgroepe en individue. 

Die trust is oorspronklik deur 'n verkose amptenaar van die munisipaliteit tot stand 
gebring. 

Die beheerliggaam van die munisipaliteit stel al die trustees aan (met inagneming 
van sekere vereistes soos 'n balans wat betref geslag en ligging van trustees). 
Daar is tussen vyf en twaalf trustees. Die trustees stel die amptenare aan. 

Veranderinge aan die trustakte moet deur die trustees en die beheerliggaam van 
die plaaslike owerheid goedgekeur word. 

Indien die trust gelikwideer word, moet surplusbates na 'n soortgelyke 
openbarevoordeelliggaam in dieselfde geografiese gebied oorgedra word. Hierdie 
oordrag van bates is onderworpe aan die goedkeuring van die munisipaliteit. 

Die munisipaliteit het 'n mengsel van regte oor die trust, met inbegrip van die reg 
tot: 

(a) aanstelling, hertoedeling of verwydering van lede van die trust se 
sleutelbestuurspersoneel wat oor die vermoë beskik om die toepaslike 
aktiwiteite te beheer; 

(b) goedkeuring of die veto van bedryfs- en kapitaalbegrotings met betrekking tot 
die toepaslike aktiwiteite van die trust; en 

(c) die veto van sleutelveranderinge aan die trust, soos die verkoop van 'n groot 
bate of van die trust in die geheel. 

Die munisipaliteit in staat is om deur sy reëlings die toepaslike aktiwiteite (die 
dienste) van die trust op so 'n wyse te beheer dat dit in staat is om die koste en 
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gehalte van die dienste wat verskaf word te beïnvloed.  Die munisipaliteit is 
blootgestel aan veranderlike opbrengste (die ekonomiese uitwerking van die diens 
sowel as die gehalte van die diens). Na gelang die munisipaliteit sy bevoegdheid 
gebruik om hierdie opbrengste te beïnvloed, beheer die munisipaliteit die trust. 

Voorbeeld 27 

 Entiteit A bevorder die bou van nuwe huise, die herstel en modernisering van 
bestaande huise, en die verbetering van behuising en lewensomstandighede. Die 
entiteit fasiliteer toegang tot behuisingsfinansiering en bevorder mededinging en 
doeltreffendheid in die verskaffing van behuisingsfinansiering. 

Entiteit A het 'n afsonderlike trust tot stand gebring wat eng omskrewe doelstellings 
het. Die trust se funksies is om belange in kwalifiserende behuisingslenings te 
verkry en huisverbande uit te reik. Entiteit A waarborg die verbande wat deur die 
trust uitgereik word, maar verskaf nie voortgesette befondsing nie – die trust 
finansier sy aktiwiteite deur die inkomste uit sy beleggings. Indien die trust 
gelikwideer word, moet die trust se bates onder een of meer 
openbarevoordeelorganisasies verdeel word. Entiteit A het nie voortgesette 
besluitnemingsregte oor die trust se aktiwiteite nie. 

Entiteit A het bevoegdheid oor die toepaslike aktiwiteite van die trust omdat hy die 
toepaslike aktiwiteite van die trust bepaal het toe hy die trust tot stand gebring het. 
Entiteit A is ook blootgestel aan veranderlike voordele beide deur sy blootstelling 
aan die gewaarborgde verbande en omdat die trust se aktiwiteite, wat deur die 
Entiteit A by die totstandbrenging van die trust bepaal is, Entiteit A help om sy 
doelstellings te bereik. 

Voorbeeld 28 

 'n Befondsingsagentskap is deur wetgewing tot stand gebring. Dit word deur tien 
plaaslike owerhede en die nasionale departement besit. Dit word sonder 'n 
winsoogmerk bedryf. Die befondsingsagentskap sal skuldbefondsing opneem en 
daardie befondsing aan die deelnemende plaaslike owerhede voorsien. Sy primêre 
doel is om meer effektiewe befondsingskoste en gediversifiseerde 
befondsingsbronne vir die plaaslike owerhede te voorsien. Hy kan enige ander 
aktiwiteite onderneem wat deur die direksie beskou word as sou dit redelikerwys 
verband hou of gepaard gaan met of aansluit by daardie onderneming. 

Die belangrikste voordele van die deelnemende plaaslike owerhede is die 
verminderde leningskoste. Die direksie van die befondsingsagentskap kan besluit 
om dividende te betaal maar dividendbetalings sal na verwagting laag wees. 

Die direksie is verantwoordelik vir die strategiese rigting en beheer van die 
befondsingsagentskap se aktiwiteite. Die direksie bestaan uit tussen vier en sewe 
direkteure, met 'n meerderheid onafhanklike direkteure. 
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Daar is ook 'n aandeelhouersraad wat bestaan uit tien persone wat deur van die 
aandeelhouers aangestel is (met inbegrip van 'n persoon wat deur die regering 
aangestel is.) Die rol van die aandeelhouersraad is om: 

• oorsig van die prestasie van die befondsingsagentskap en die Direksie te 
doen, en aan aandeelhouers oor daardie prestasie verslag te doen; 

• aanbevelings aan aandeelhouers te maak wat betref die aanstelling, 
verwydering, vervanging en vergoeding van direkteure; en 

• aandeelhouers se korporatiewebestuursbesluite te koördineer. 

Die befondsingsagentskap koop skuldeffekte aan in ooreenstemming met sy 
uitleen- en/of beleggingsbeleid, soos goedgekeur deur die direksie en/of 
aandeelhouers. 

Om aan die befondsingsagentskap as 'n hoofaandeelhoudingsowerheid deel te 
neem, het elke munisipaliteit 'n aanvanklike kapitaalbelegging van R100 000 
gemaak, sekuriteit teen toekomstige eiendomsbelastings voorsien en ooreengekom 
om 'n vasgestelde gedeelte van sy leningsbehoeftes vir 'n tydperk van drie jaar van 
die befondsingsagentskap te leen. 

Nóg die sentrale regering nóg die deelnemende plaaslike owerhede beheer die 
befondsingsagentskap. Wanneer daar besluit word oor hoe om hul belang in die 
befondsingsagentskap rekeningkundig te verantwoord, sal die nasionale 
departement en die deelnemende plaaslike owerhede ook moet oorweeg of hulle 
partye is by 'n gesamentlike reëling soos in AERP 37 omskryf word.  

Voorbeeld 29 

 Entiteit A se enigste aktiwiteit, soos in sy stigtingsdokumente gespesifiseer, is om 
debiteure aan te koop en hulle op 'n daaglikse grondslag vir entiteit B in stand te 
hou. Die daaglikse instandhouding sluit in die invordering en oordrag van 
hoofskuld- en rentebetalings na gelang dit betaalbaar word. Upon default of a 
receivable Entity A automatically puts the receivable to Entity B as agreed 
separately in a put agreement between Entity A and Entity B. Die enigste toepaslike 
aktiwiteit is die bestuur van die debiteure in geval van wanbetaling, want dit is die 
enigste aktiwiteit wat Entiteit A se finansiële prestasie beduidend kan beïnvloed. 
Bestuur van die debiteure voor wanbetaling is nie 'n toepaslike aktiwiteit nie omdat 
dit nie vereis dat wesenlike besluite geneem word wat Entiteit A se finansiële 
prestasie wesenlik kan beïnvloed nie — die aktiwiteite voor wanbetaling is vooraf 
bepaal en en kom bloot neer op die invordering van kontantvloei na gelang dit 
verskuldig raak en om dit aan entiteit B oor te dra. Dus moet slegs Entiteit B se reg 
om die bates in geval van wanbetaling te bestuur, oorweeg word wanneer die 
oorkoepelende aktiwiteite van Entiteit A wat Entiteit A se finansiële prestasie 
wesenlik kan beïnvloed, geëvalueer word. In hierdie voorbeeld verseker die 
ontwerp van Entiteit A dat Entiteit B besluitnemingsbevoegdheid het oor die 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 104                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

aktiwiteite wat finansiële prestasie wesenlik beïnvloed op die enigste tydstip 
wanneer sodanige besluitnemingsbevoegdheid vereis word. Die voorwaardes van 
die verkoopsooreenkoms is 'n integrerende deel van die transaksie in die geheel en 
die totstandbrenging van Entiteit A. Dus lei die bepalings van die 
verkoopsooreenkoms tesame met die stigtingsdokumente van entiteit A tot die 
gevolgtrekking dat entiteit B bevoegdheid oor entiteit A het al neem entiteit B slegs 
by wanbetaling eienaarskap van die debiteure en al bestuur hy die wanbetalende 
debiteure buite die wetlike grense van Entiteit A.  

Blootstelling aan, of regte op, veranderlike voordele vanaf 'n ander entiteit (paragraaf 
TR57) 

IV12.  Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit vir die 
doeleindes van hierdie Standaard veranderlike voordele van 'n ander entiteit 
ontvang. 

Voorbeeld 30 

 Navorsing het getoon dat gesinsvriendelike beleide by universiteite, wat die 
voorsiening van vroeëkinderonderwysdienste van hoë gehalte insluit, van kritieke 
belang is om studente en personeel te lok en te behou. Dit is veral belangrik vir die 
lok van hoëvlakpersoneel en nagraadse studente, wat weer help om die goeie 
naam van die universiteit te handhaaf en om sy vermoë te bevorder om 
navorsingsbefondsing te verkry. 

Die bostaande feitepatroon is van toepassing op voorbeeld 30A en 30B wat 
hieronder beskryf word. Elke voorbeeld word in isolasie beskou. 

Voorbeeld 30A 

 Entiteit A het sewe navorsingsfasiliteite tot stand gebring (hoewel Entiteit A 
staatsbefondsing vir die navorsingsprogramme ontvang, is navorsingfasiliteite nie 
deur die regering tot stand gebring nie).  Die fasiliteite funksioneer in geboue wat 
deur Entiteit A besit word. Elke fasiliteit het sy eie bestuurder, personeel en 
begroting. Die fasiliteite kan slegs deur ander personeel gebruik word. Entiteit A is 
die gelisensieerde verskaffer van die navorsingfasiliteit. Die entiteit het die reg om 
fasiliteite te sluit of dit na ander eiendomme te verskuif. Omdat die 
navorsingsfasiliteit op Entiteit A se eiendom is, word daar van die personeel vereis 
om aan die entiteit se gesondheids- en veiligheidsbeleid te voldoen. Die 
bestuurspan van die navorsingsfasiliteit het die vermoë om alle ander bedryfbeleid 
te bepaal. 

Entiteit A ontvang niefinansiële voordele daaruit om navorsingsfasiliteite beskikbaar 
te hê. Hoewel Entiteit A nie betrokke is by die daaglikse bedryf van die fasiliteite 
nie, beskik hy oor die vermoë om die fasiliteite te sluit of die werksure daarvan te 
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verander. 

Entiteit A beheer die navorsingfasiliteite. 

 

Voorbeeld 30B 

 Navorsingsentiteit B het gratis 'n gebou beskikbaar gestel vir die voorsiening van 
kindersorgdienste op sy eiendom. Die kindersorgdienste word deur 'n 
geïnkorporeerde vereniging voorsien. Al die ouers wat die kindersorgsentrum 
gebruik, is lede van die vereniging. Die lede stel die direksie van die 
geïnkorporeerde vereniging aan en is in beheer van die kindersorgsentrum se 
bedryfs- en finansiële beleid. Die kindersorgsentrum kan deur personeel, studente 
en die algemene publiek gebruik word, met studente wat prioriteit geniet. Omdat die 
kindersorgsentrum  op Entiteit B se eiendom is, word daar van die personeel en 
ouers vereis om aan die entiteit se gesondheids- en veiligheidsbeleid te voldoen. 
Die geïnkorporeerde vereniging is die gelisensieerde verskaffer van 
kindersorgdienste. Indien die geïnkorporeerde vereniging ophou om te funksioneer, 
moet sy hulpbronne aan 'n soortgelyke organisasie sonder winsoogmerk oorgedra 
word. Die geïnkorporeerde vereniging het die keuse om nie van die entiteit se 
geboue vir die verskaffing van hul dienste gebruik te maak nie. 

Hoewel Entiteit B niefinansiële voordele daaruit ontvang dat kindersorgdienste op 
sy eiendom beskikbaar is, het hy nie die bevoegdheid om die toepaslike aktiwiteite 
van die geïnkorporeerde vereniging te beheer nie. Die lede van die 
geïnkorporeerde vereniging, wat die ouers van die kinders is, het die bevoegdheid 
om die toepaslike aktiwiteite van die geïnkorporeerde vereniging te beheer. Entiteit 
B beheer nie die geïnkorporeerde vereniging nie. 

Verband tussen bevoegdhede en voordele 

Gedelegeerde bevoegdheid (paragraaf TR60 tot TR63) 

IV13.  Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit oor 
gedelegeerde bevoegdheid beskik. 

Voorbeeld 31 

 'n Provinsiale regering bring 'n trust tot stand om fondsinsamelingspogings tot die 
voordeel van gesondheidsprogramme en ander gesondheidsinisiatiewe in die 
provinsie te koördineer. Die trust belê en bestuur ook aangewese skenkingsfondse. 
Die fondse wat ingesamel word, word vir hospitale in staatsbesit en 
bejaardesorgfasiliteite in die provinsie aangewend. 

Die provinsiale regering stel al die trustees in die direksie van die trust aan en 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 106                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

befonds die trust se bedryfskoste. Die trust is 'n geregistreerde 
openbarevoordeelorganisasie en is vrygestel van inkomstebelasting. 

Op grond van die volgende ontleding beheer die provinsiale regering die trust: 

(a) die provinsiale regering kan opdragte aan die trustees gee, en die trustees 
het die huidige vermoë om die toepaslike aktiwiteite van die trust te beheer. 
Die trustees het bevoegdheid oor die trust, en die provinsiale regering kan 
die trustees na goeddunke vervang. Die trustees se fidusiêre plig om in die 
beste belang van die begunstigdes op te tree, verhinder nie die provinsiale 
regering om bevoegdheid oor die trust te hê nie; 

(b) die provinsiale regering het blootstelling aan of regte op veranderlike 
voordele uit betrokkenheid by die trust; 

(c) die provinsiale regering kan sy bevoegdheid oor die trust gebruik om die aard 
en hoeveelheid van die trust se voordele te beïnvloed; en 

(d)    die aktiwiteite van die trust is komplementerend tot die aktiwiteite van die 
provinsiale regering. 

Voorbeeld 32 

 Die hoof van die staatsdepartement wat met finansies en belasting te make het (die 
Tesourie) is by wet aangewys as die besturende trustee vir 'n aantal 
beleggingsfondse. Die beleggingsfondse word deur aangewese belastings befonds 
en word gebruik om nasionale welsynsprogramme te lewer. Die Tesourie vorder die 
meeste van die aangewese belastinginkomste in wat met hierdie fondse verband 
hou. Ander agentskappe vorder ook sommige van die inkomste in en dra dit aan 
die Tesourie oor. 

Die verantwoordelikheid vir die administrasie van die fondse is aan die Tesourie 
gedelegeer. Vir elk van die fondse belê die Tesourie onmiddellik alle ontvangste 
wat aan die fonds gekrediteer word en behou die belêde bates in 'n aangewese 
trustfonds totdat geld deur die betrokke agentskap benodig word. 

Wanneer die toepaslike agentskappe bepaal dat gelde benodig word, los die 
Tesourie die effekte uit die fonds se beleggingsaldo's af en dra die 
kontantopbrengs, met inbegrip van rente wat op die beleggings verdien is, aan die 
programrekeninge oor vir uitbetaling deur die agentskap. Die Tesourie voorsien 
maandelikse en ander periodieke verslagdoening aan elke agentskap. Die Tesourie 
hef bestuurskoste vir sy dienste. 

Die Tesourie beheer nie die fondse nie. 

Voorbeeld 33 

 'n Munisipaliteit administreer tien fondse, wat elk met 'n spesifieke distrik verband 
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hou. Die fondse hou gespesifiseerde bates (soos grond, eiendom en beleggings) 
wat aan die distrikte behoort wat voorheen hul eie munisipaliteit gehad het, maar 
wat sedertdien met ander distrikte saamgesmelt is. Die fondse ontvang die 
inkomste wat verband hou met die bates en sekere belastings soos die 
eiendomsbelasting vir daardie distrik. Die regte van die fondse om hierdie 
spesifieke bates te hou en die gespesifiseerde inkomste word in wetgewing 
uiteengesit. Die bates en inkomste van die fonds mag uitsluitlik tot die voordeel van 
die inwoners van die voormalige distrikte aangewend word. 

Die munisipaliteit het wye diskresie oor besteding deur die fondse. Fondse moet tot 
die voordeel van die gemeenskap toegepas word op 'n wyse soos deur redelike 
oordeel te gebruik oor wat die munisipaliteit as behoorlik beskou en met 
inagneming van die belange van die inwoners van die voormalige distrik. Die 
munisipaliteit kan die fonds aanwend vir besteding wat nie deur raadsbelasting 
gedek word nie. Besteding teen die fonds moet gebruik word vir die doeleindes wat 
deur die wet toegelaat word. 

Die fondse word deur die munisipaliteit beheer. 

Voorbeeld 34 

 'n Besluitnemer (fondsbestuurder) vestig, bemark en bestuur 'n openbaar 
verhandelde, gereguleerde fonds volgens eng omskrewe parameters wat in die 
beleggingsmandaat uiteengesit is soos deur hulle die plaaslike wette en regulasies 
vereis word. Die fonds is as 'n belegging in 'n gediversifiseerde portefeulje van 
ekwiteitsekuriteite van openbaar verhandelde entiteite aan beleggers bemark. 
Binne die omskrewe parameters het die fondsbestuurder diskresie oor die bates 
om in te belê. Die fondsbestuurder  het 'n pro rata 10-persentbelegging in die fonds 
en ontvang markgebaseerde gelde vir sy dienste wat gelyk is aan 1 persent van die 
netto batewaarde van die fonds. Die gelde is in ooreenstemming met die dienste 
wat gelewer word. Die fondsbestuurder het nie enige verpligting om verliese te 
befonds nie, benewens sy 10-persentbelegging. Daar word nie van die fonds vereis 
om 'n onafhanklike direksie in te stel nie, en hy het dit ook nie gedoen nie.  Die 
beleggers hou nie enige substantiewe regte wat die besluitnemingsbevoegdheid 
van die fondsbestuurder sou beïnvloed nie, maar kan hulle belange aflos binne 
bepaalde perke wat deur die fonds gestel is. 

Hoewel die fondsbestuurder binne die parameters van die beleggingsmandaat en 
in ooreenstemming met die regulatoriese vereistes werk, het die fondsbestuurder 
besluitnemingsregte wat aan hom die huidige vermoë verleen om die toepaslike 
aktiwiteite van die fonds te beheer—die beleggers hou nie substantiewe regte wat 
die fondsbestuurder se besluitnemingsbevoegdheid kan beïnvloed nie. Die 
fondsbestuurder  ontvang 'n markgebaseerde tarief vir sy dienste wat in 
ooreenstemming is met die dienste wat gelewer word en het ook 'n pro ratga-
belegging in die fonds gemaak. Die vergoeding en sy belegging stel die 
fondsbestuurder bloot aan die veranderlikheid van voordele uit die aktiwiteite van 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 108                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

die fonds sonder om blootstelling te skep wat so beduidend is dat dit daarop dui dat 
die fondsbestuurder 'n prinsipaal is. 

In hierdie voorbeeld dui oorweging van die fondsbestuurder se blootstelling aan 
veranderlikheid van die voordele van die fonds tesame met sy 
besluitnemingsbevoegdheid binne beperkte parameters daarop dat die 
fondsbestuurder nie die fonds beheer nie. 

Voorbeeld 35 

 'n Besluitnemer vestig, bemark en bestuur 'n fonds wat beleggingsgeleenthede aan 
'n aantal beleggers voorsien. Die besluitnemer (fondsbestuurder) moet besluite in 
die beste belang van al die beleggers en in ooreenstemming met die fonds se 
beherende ooreenkomste neem. Nietemin het die fondsbestuurder wye 
besluitnemingdiskresie.  Die fondsbestuurder ontvang 'n markgebaseerde tarief vir 
sy dienste gelyk aan 1 persent van die bates onder bestuur en 20 persent van die 
fonds se hele surplus indien 'n gespesifiseerde surplusvlak bereik word. Die gelde 
is in ooreenstemming met die dienste wat gelewer word. 

Hoewel hy besluite in die beste belange van alle beleggers moet neem, het die 
fondsbestuurder uitgebreide besluitnemingsbevoegdheid om die toepaslike 
aktiwiteite van die fonds te beheer. Die fondsbestuurder word vaste en 
prestasieverwante gelde betaal wat in ooreenstemming is met die dienste wat 
gelewer word. Die vergoeding bring verder die belange van die fondsbestuurder in 
ooreenstemming met dié van die ander beleggers om die waarde van die fonds te 
verhoog, sonder om blootstelling aan die veranderlikheid van voordele uit die 
aktiwiteite van die fonds te skep wat só beduidend is dat die vergoeding, wanneer 
dit in isolasie beskou word, daarop dui dat die fondsbestuurder 'n prinsipaal is. 

Bogenoemde feitepatroon en ontleding is van toepassing op voorbeeld 35A en 35C 
wat hieronder beskryf word. Elke voorbeeld word in isolasie beskou. 

Voorbeeld 35A 

 Die fondsbestuurder het ook 'n 2-persentbelegging in die fonds wat sy belange met 
dié van die ander beleggers in ooreenstemming bring. Die fondsbestuurder het nie 
enige verpligting om verliese te befonds nie, benewens sy 2-persentbelegging. Die 
beleggers kan die fondsbestuurder deur 'n eenvoudige meerderheidstem verwyder, 
maar slegs vir kontrakbreuk. 

Die fondsbestuurder se 2-persentbelegging verhoog sy blootstelling aan die 
veranderlikheid van die voordele van die aktiwiteite van die fonds sonder om 
blootstelling te skep wat so beduidend is dat dit daarop dui dat die fondsbestuurder 
'n prinsipaal is. Die beleggers se regte om die fondsbestuurder te verwyder, word 
as beskermende regte beskou omdat hulle slegs vir kontrakbreuk uitgeoefen mag 
word. In hierdie voorbeeld, hoewel die fondsbestuurder omvangryke 
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besluitnemingsbevoegdheid het as gevolg van sy belang en vergoeding, dui die 
fondsbestuurder se blootstelling daarop dat die fondsbestuurder 'n agent is. Die 
fondsbestuurder kom dus tot die gevolgtrekking dat hy nie die fonds beheer nie. 

Voorbeeld 35B 

 Die fondsbestuurder het 'n meer wesenlike pro rata-belegging in die fonds, maar 
het benewens daardie belegging nie enige verpligting om verliese te befonds nie. 
Die beleggers kan die fondsbestuurder deur 'n eenvoudige meerderheidstem 
verwyder, maar slegs vir kontrakbreuk. 

In hierdie voorbeeld word die beleggers se regte om die fondsbestuurder te 
verwyder as beskermende regte beskou omdat hulle slegs vir kontrakbreuk 
uitgeoefen mag word. Hoewel die fondsbestuurder vaste en prestasieverwante 
gelde betaal word wat in ooreenstemming is met die dienste wat gelewer word, kan 
die kombinasie van die fondsbestuurder se belegging tesame met sy vergoeding 
blootstelling aan veranderlikheid van voordele uit die aktiwiteite van die fonds skep 
wat só beduidend is dat dit daarop dui dat die fondsbestuurder 'n prinsipaal is. Hoe 
groter die betekenis van, en veranderlikheid wat verband hou met, die 
fondsbestuurder se ekonomiese belange (met inagneming van sy vergoeding en 
ander belange in totaal), hoe meer die klem wat die fondsbestuurder in die analise 
op daardie ekonomiese belange sal plaas, en hoe waarskynliker is dit dat die 
fondsbestuurder 'n prinsipaal is. 

Nadat die vergoeding en die ander faktore byvoorbeeld oorweeg is, kan die 
fondsbestuurder 'n 20-persentbelegging as toereikend beskou om tot die slotsom te 
kom dat hy die fonds beheer. In verskillende omstandighede (d.w.s. indien die 
vergoeding of ander faktore verskillend is) kan beheer egter ontstaan indien die 
vlak van belegging verskillend is. 

Voorbeeld 35C 

 Die fondsbestuurder het 'n pro rata-belegging 20 persent in die fonds, maar het 
benewens sy 20-persentbelegging nie enige verpligting om verliese te befonds nie. 
Die fonds het 'n direksie waarvan al die lede onafhanklik van die fondsbestuurder is 
en deur die ander beleggers aangestel is. Die direksie stel die fondsbestuurder 
jaarliks aan. Indien die direksie besluit om nie die fondsbestuurder se kontrak te 
hernu nie, kan die dienste wat deur die fondsbestuurder uitgevoer word deur ander 
bestuurders in die bedryf uitgevoer word. 

Hoewel die fondsbestuurder vaste en prestasieverwante gelde betaal word wat in 
ooreenstemming is met die dienste wat gelewer word, skep die kombinasie van die 
fondsbestuurder se 20-persentbelegging tesame met sy vergoeding blootstelling 
aan veranderlikheid van voordele uit die aktiwiteite van die fonds wat só beduidend 
is dat dit daarop dui dat die fondsbestuurder 'n prinsipaal is. Die beleggers het 
egter substantiewe regte om die fondsbestuurder te verwyder — die direksie 
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voorsien 'n meganisme om te verseker dat die beleggers die fondsbestuurder kan 
verwyder indien hulle besluit om dit te doen. 

In hierdie voorbeeld plaas die fondsbestuurder groter klem op die substantiewe 
verwyderingsregte in die analise. Hoewel die fondsbestuurder dus omvangryke 
besluitnemingsbevoegdheid het en vanweë sy vergoeding en belegging aan 
veranderlikheid van voordele van die fonds blootgestel is, dui die substantiewe 
regte wat deur die ander beleggers gehou word daarop dat die fondsbestuurder 'n 
agent is.  Die fondsbestuurder kom dus tot die gevolgtrekking dat hy nie die fonds 
beheer nie. 

Voorbeeld 36 

 Entiteit A is geskep om 'n portefeulje van bategerugsteunde vastekoerssekuriteite 
aan te koop wat deur vastekoersskuldinstrumente en ekwiteitsinstrumente befonds 
word. Die ekwiteitsinstrumente is ontwerp om eersteverliesbeskerming aan die 
skuldbeleggers te voorsien en enige oorblywende voordele van die Entiteit A te 
ontvang. By die skepping van die entiteit verteenwoordig die ekwiteitsinstrumente 
10 persent van die waarde van die bates wat aangekoop is.  'n Besluitnemer (die 
batebestuurder) bestuur die aktiewe bateportefeulje deur beleggingsbesluite te 
neem binne die parameters wat in Entiteit A se prospektus uiteengesit is. Vir 
daardie dienste ontvang die batebestuurder 'n markgebaseerde vaste tarief (dws 1 
persent van die bates onder bestuur) en prestasieverwante gelde (dws 10 persent 
van die surplus) indien Entiteit A se surplusse 'n gespesifiseerde vlak oortref. Die 
gelde is in ooreenstemming met die dienste wat gelewer word. Die batebestuurder 
hou 35 persent van die ekwiteitsinstrumente van Entiteit A. Die oorblywende 65 
persent van die ekwiteitsinstrumente, en al die skuldinstrumente van Entiteit A, 
word deur 'n groot aantal wyd verspreide onverwante derdepartybeleggers gehou. 
Die batebestuurder kan, sonder oorsaak, deur 'n eenvoudige meerderheidsbesluit 
van die ander beleggers verwyder word. 

Die batebestuurder word vaste en prestasieverwante gelde betaal wat in 
ooreenstemming is met die dienste wat gelewer word. Die vergoeding bring die 
belange van die batebestuurder in ooreenstemming met dié van die ander 
beleggers om die waarde van die fonds te verhoog. Die batebestuurder het 
blootstelling aan veranderlikheid van opbrengste uit die aktiwiteite van die fonds, 
want hy hou 35 persent van die ekwiteitsinstrumente, en as gevolg van sy 
vergoeding. 

Hoewel die batebestuurder funksioneer binne die parameters wat in Entiteit A se 
prospektus uiteengesit word, het die batebestuurder die huidige vermoë om 
beleggingsbesluite te neem wat Entiteit A se voordele in die vorm van opbrengste 
beduidend beïnvloed — die verwyderingsregte wat deur die ander beleggers gehou 
word, ontvang min gewig in die analise, want daardie regte word deur 'n groot 
aantal wyd verspreide beleggers gehou. In hierdie voorbeeld plaas die 
batebestuurder groter klem op sy blootstelling aan veranderlikheid van opbrengste 
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van die fonds uit sy netto batebelang, wat ondergeskik is aan die skuldinstrumente. 
Die hou van 35 persent van die ekwiteitsinstrumente skep ondergeskikte 
blootstelling aan verliese en regte op opbrengste van die Entiteit A, wat so3 
beduidend is dat dit daarop dui dat die batebestuurder is 'n prinsipaal is. Die 
batebestuurder kom dus tot die gevolgtrekking dat hy Entiteit A beheer. 

Beleggingsentiteite (paragraaf TR88 tot TR106) 

IV14.  Die volgende voorbeelde illustreer evaluerings daarvan of 'n entiteit vir die 
doeleindes van hierdie Standaard 'n beleggingsentiteit is. 

Voorbeeld 37 

 'n Entiteit genaamd Beperkte Vennootskap is in 20x1 as 'n beperkte vennootskap 
met 'n 10-jaarleeftyd gevorm. Die aanbodmemorandum meld dat Beperkte 
Vennootskap se doel is om in entiteite met snelle groeipotensiaal te belê, met die 
doelstelling om kapitaalappresiasie oor die lewensduur daarvan te verwesenlik. 
Entiteit GP (die algemene vennoot van Beperkte Vennootskap) voorsien 1 persent 
van die kapitaal aan Beperkte Vennootskap en het die verantwoordelikheid om 
geskikte beleggings vir die vennootskap te identifiseer. Ongeveer 75 beperkte 
vennote, wat onverwant aan Entiteit GP is, voorsien 99 persent van die kapitaal 
aan die vennootskap. 

Beperkte Vennootskap begin sy beleggingsaktiwiteite in 20x1. Geen geskikte 
beleggings is egter teen die einde van 20x1 geïdentifiseer nie. In 20x2 verkry 
Beperkte Vennootskap 'n beherende belang in een entiteit, ABC Korporasie. 
Beperkte Vennootskap is tot 20x3 nie in staat om nog 'n beleggingstransaksie te 
beklink nie, op welke tydstip hy ekwiteitsbelange in vyf bykomende 
bedryfsmaatskappye verkry. Benewens die verkryging van hierdie ekwiteitsbelange 
is Beperkte Vennootskap by geen ander aktiwiteite betrokke nie. Beperkte 
Vennootskap meet en evalueer sy beleggings op 'n billikewaardegrondslag en 
hierdie inligting word aan Entiteit GP en die eksterne beleggers voorsien. 

Beperkte Vennootskap het planne om sy belange in elk van sy beleggingnemers 
gedurende die verklaarde 10-jaarlewensduur van van die vennootskap te vervreem. 
Sodanige vervreemdings sluit in die regstreekse verkoop vir kontant, die verdeling 
van bemarkbare ekwiteitsekuriteite aan beleggers ná die suksesvolle openbare 
aanbod van die beleggingnemers se sekuriteite en die vervreemding van 
beleggings aan die publiek of ander onverwante entiteite. 

 Uit die inligting wat voorsien word, voldoen Beperkte Vennootskap aan die 
omskrywing van 'n beleggingsentiteit vanaf die vorming daarvan in 20X1 tot 31 
Desember 20x3 omdat die volgende toestande bestaan: 

(a) Beperkte Vennootskap het fondse van die beperkte vennote verkry en verskaf 
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beleggingsbestuursdienste aan daardie beperkte vennote; 

(b) Beperkte Vennootskap se enigste aktiwiteit is die verkryging van 
ekwiteitsbelange in bedryfsmaatskappye met die doel om kapitaalappresiasie 
oor die lewensduur van die beleggings te verwesenlik. Beperkte Vennootskap 
het beëindigingstrategieë vir sy beleggings, wat almal ekwiteitsbeleggings is, 
geïdentifiseer en gedokumenteer; en  

(c) Beperkte Vennootskap meet en evalueer sy beleggings op 'n 
billikewaardegrondslag en rapporteer hierdie inligting aan sy beleggers. 

Hierbenewens toon Beperkte Vennootskap die volgende eienskappe wat van 
toepassing is by die evaluering of hy aan die omskrywing van 'n beleggingsentiteit 
voldoen: 

(a) Beperkte Vennootskap word deur talle beleggers befonds; en 

(b) eienaarskap in Beperkte Vennootskap word deur eenhede van 
vennootskapsbelange verteenwoordig wat deur 'n kapitaalbydrae verkry is. 

Beperkte Vennootskap hou regdeur die tydperk nie meer as een belegging nie. Die 
rede hiervoor is egter hy nog in sy aanvangstydperk was en nie geskikte 
beleggingsgeleenthede geïdentifiseer het nie. 

Voorbeeld 38 

 Hoëtegnologiefonds is deur Tegnologiekorporasie gevorm om vir 
kapitaalappresiasie in tegnologie-aanvangsmaatskappye te belê. 
Tegnologiekorporasie hou 'n 70-persentbelang in Hoëtegnologiefonds en beheer 
Hoëtegnologiefonds; die ander 30-persenteienaarsbelang in Hoëtegnologiefonds 
word deur 10 beleggers besit. Tegnologiekorporasie hou opsies om beleggings wat 
deur Hoëtegnologiefonds gehou word, teen hul billike waarde te verkry, wat 
uitgeoefen sou word indien die tegnologie wat deur die beleggingnemers ontwikkel 
word tot voordeel van die bedrywighede van Tegnologiekorporasie sou wees. Geen 
planne om die beleggings te beëindig is deur Hoëtegnologiefonds geïdentifiseer 
nie. Hoëtegnologiefonds word bestuur deur 'n beleggingsadviseur wat as agent vir 
die beleggers in Hoëtegnologiefonds optree. 

Hoewel Hoëtegnologiefonds se doel is om vir kapitaalappresiasie te belê en hy 
beleggingsbestuursdienste aan sy beleggers voorsien, is Hoëtegnologiefonds as 
gevolg van die volgende reëlings en omstandighede nie 'n beleggingsentiteit nie: 

(a) Tegnologiekorporasie, die beherende entiteit van Hoëtegnologiefonds, hou 
opsies om beleggings te verkry in beleggings wat deur Hoëtegnologiefonds 
gehou word indien die bates wat deur daardie entiteite ontwikkel word tot 
voordeel van die bedrywighede van Tegnologiekorporasie sou wees. Dit 
voorsien 'n voordeel benewens kapitaalappresiasie of beleggingsinkomste; en 

(b) Die beleggingsplanne van Hoëtegnologiefonds sluit nie beëindigingstrategieë 
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vir sy beleggings in nie, wat ekwiteitsbeleggings is. Die opsies wat deur 
Tegnologiekorporasie gehou word, word nie deur Hoëtegnologiefonds beheer 
nie en maak nie 'n beëindigingstrategie uit nie. 

Voorbeeld 39 

 Vaste-eiendomentiteit is gevorm om kleinhandels-, kantoor- en ander kommersiële 
eiendomme te ontwikkel, te besit en te bedryf.  Vaste-eiendomentiteit hou tipies is 
sy eiendom in afsonderlike, beheerde volbesitentiteite, wat geen ander wesenlike 
bates of laste het behalwe lenings wat gebruik word om die verbandhoudende 
beleggingseiendom te finansier nie. Vaste-eiendomentiteit en elk van sy beheerde 
entiteite rapporteer hul beleggingseiendomme teen billike waarde ooreenkomstig 
AERP 16. Vaste-eiendomentiteit het nie 'n vasgestelde tydskaal vir die 
vervreemding van sy eiendomsbeleggings nie, maar gebruik billike waarde om die 
optimale tyd vir vervreemding te help identifiseer. Hoewel billike waarde is een 
prestasieaanwyser is, sal Vaste-eiendomentiteit en sy beleggers ander 
maatstawwe gebruik, met inbegrip van inligting oor verwagte kontantvloei, 
huurinkomste en -uitgawes, om prestasie te evalueer en beleggingsbesluite te 
neem. Die sleutelbestuurspersoneel van Vaste-eiendomentiteit beskou nie 
billikewaarde-inligting as die primêre metingskenmerk om die prestasie van sy 
beleggings te evalueer nie, maar eerder as deel van 'n groep ewe toepaslike 
sleutelprestasieaanwysers. 

 Vaste-eiendomentiteit onderneem omvangryke eiendoms- en 
batebestuursaktiwiteite, met inbegrip van eiendomsinstandhouding, 
kapitaaluitgawes, herontwikkeling, bemarking en huurderkeuring, waarvan 
sommige aan derde partye uitbestee word. Dit sluit in die selektering van 
eiendomme vir opknapping en ontwikkeling en onderhandeling met verskaffers oor 
die ontwerp- en konstruksiewerk wat gedoen moet word om sulke eiendomme te 
ontwikkel. Hierdie ontwikkelingsaktiwiteit maak 'n afsonderlike beduidende deel van 
Vaste-eiendomentiteit se aktiwiteite uit. 

Vaste-eiendomentiteit voldoen nie aan die omskrywing van 'n beleggingsentiteit 
nie, want: 

(a) Vaste-eiendomentiteit het 'n afsonderlike beduidende aktiwiteit wat die aktiewe 
bestuur van sy eiendomsportefeulje behels, met inbegrip van 
huurkontrakonderhandelings, opknappings en ontwikkelingsaktiwiteite, asook 
bemarking van eiendomme om ander voordele as kapitaalappresiasie, 
beleggingsinkomste of beide te lewer; 

(b) Die beleggingsplanne van Vaste-eiendomentiteit sluit nie gespesifiseerde 
beëindigingstrategieë vir sy beleggings in nie. Gevolglik beplan Vaste-
eiendomentiteit om daardie eiendomsbeleggings onbepaald te hou; en 

(c)  Hoewel Vaste-eiendomentiteit sy beleggingseiendomme ooreenkomstig AERP 
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16 teen billike waarde rapporteer, is billike waarde nie die primêre 
metingskenmerk wat deur bestuur gebruik word om die prestasie van 
beleggings te evalueer nie. Ander prestasieaanwysers word gebruik om 
prestasie te evalueer en beleggingsbesluite te neem. 

Voorbeeld 40 

 Regeringskorporasie A is tot stand gebring met die hoofaktiwiteit om 
ekwiteitsfinansiering aan bestaande sowel as nuwe ondernemings te voorsien. Sy 
beleggingsdoelwit is om na kapitaalappresiasie en opbrengste te streef. Al die 
verkrygings word op daardie grondslag gedoen.  Die strategie van die Korporasie is 
om die billike waarde van beleggings te verhoog ten einde 'n wins by vervreemding 
te realiseer. Bestuur evalueer en moniteer billike waarde van die beleggings op 'n 
gereelde grondslag. Die Korporasie vervreem gereeld beleggings wanneer hulle 'n 
sekere stadium van wasdom bereik ten einde fondse beskikbaar te stel vir 
voortgesette beleggingsgeleenthede. Enige surplus word in die vorm van dividende 
aan die regering uitgekeer. 

Die Korporasie verskaf ook beleggingsverwante dienste aan die regering ten 
opsigte van die regering se beleid vir bystand aan entiteite in finansiële 
verknorsing. Dit tree op as 'n agent in die bestuur en implementering van sommige 
van die regering se sakeaansporingskemas. Die Korporasie is nie as gevolg van sy 
betrokkenheid by hierdie skemas aan enige verliese of risiko's blootgestel nie. 

Die Korporasie is 'n beleggingsentiteit. Dit voldoen aan drie aspekte van die 
omskrywing van 'n beleggingsentiteit. 
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Grondslag vir gevolgtrekkings 

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

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

rekeningkundige verantwoording vir gekonsolideerde finansiële state. Hierdie grondslag vir 

gevolgtrekkings vergesel, maar is nie deel nie van, AERP 35.  

Agtergrond 

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

2014 vyf Geopenbaarde Konsepte uitgegee met die oogmerk om die International 

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

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

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

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

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

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

and Joint Ventures. 

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

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

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

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

uitgegee.  

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

ontwikkeling van die Standaarde van AERP wat handel oor die rekeningkundige 

verantwoording van belange in ander entiteite op. 

Omskrywing van 'n bindende reëling 

GG4. Die uitgee van Besprekingsdokument 7 oor Assets and Liabilities Arising from Non-

contractual Arrangements that have the Features of Financial Instruments in 2012 

het daartoe gelei dat die Raad die Standaard van AERP oor Statutêre Debiteure 

ontwikkel het, wat in 2014 uitgegee is. Toe Geopenbaarde Konsep 109 oor Statutêre 

Debiteure ontwikkel is en die gevolglike wysigings aan AERP 104 oorweeg is, het die 

Raad kennis geneem van die inkonsekwente gebruik van sekere terminologie in die 

Standaarde van AERP.  
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GG5. GK 109 het 'n duidelike beginsel uiteengesit dat debiteure uit kontraktuele reëlings en 

statutêre (niekontraktuele) reëlings kan ontstaan. Die gebruik van hierdie twee 

beskrywings het vrae laat ontstaan oor die terminologie wat in bestaande Standaarde 

van AERP gebruik is. Die Raad het opgemerk dat 'n aantal Standaarde hetsy na 'n 

spesifieke tipe reëling verwys, bv. 'n kontraktuele reëling (d.w.s. 'n kontrak), of dat 

hulle breedweg na 'n "bindende reëling" verwys.  

GG6. Op daardie tydstip het die Raad in GK 109 'n voorstel gemaak om die gebruik van 

terminologie in die bestaande Standaarde te hersien en moontlike wysigings te 

ontwikkel. Die Raad het respondente se sienings aangevra daaroor of die term 

"bindende reëling", soos wat tans in die Standaarde gebruik word, deur spesifieke 

verwysings na statutêre (niekontraktuele) of kontraktuele reëlings vervang moes 

word (watter een ook al van toepassing is). Aangesien die respondente se sienings 

oor hierdie saak redelik uiteenlopend was, het die Raad ooreengekom dat 'n 

grondiger analise nodig was van hoe terme soos "bindend", "kontraktueel", "wettig" of 

ekwivalente terme in die Standaarde gebruik word alvorens bevestig sou word watter 

terme die mees geskikte was.  

GG7. Met die goedkeuring van die vyf IPSAS'e wat handel oor die rekeningkundige 

verantwoording van belange in ander entiteite, het die Raad ook kennis geneem dat 

die IPSASB "bindende reëling" in die wysigings omskryf, en het hulle as gevolg 

daarvan ooreengekom dat hulle ook 'n analise sou onderneem van hoe die term in 

die IPSAS'e gebruik is wanneer hulle die impak van die hersienings op die plaaslike 

omgewing oorweeg.  

GG8. Tydens die in ooreenstemming bring van AERP 6, 7 en 8 met die vyf IPSAS'e het die 

Raad ooreengekom dat 'n analise van die gebruik van die terme "bindend", 

"kontraktueel", "statutêr", "wettig" of ekwivalente terme regdeur die suite van 

standaarde van AERP onderneem moet word om die gebruik van die term te 

standaardiseer, en ook om 'n formele omskrywing vir "bindende reëling" te ontwikkel.  

Ontwikkeling van 'n omskrywing van bindende reëling 

GG9. Die Raad het AERP 109 gedurende 2015 uitgereik. AERP 109 verduidelik dat 'n 

bindende ooreenkoms kan blyk uit kontrakte, wetgewing, of soortgelyke middele, of 

deur die werking van die reg. Die Raad het kennis geneem dat, terwyl die term 

bindende ooreenkoms op baie verskillende maniere in die huidige suite van 

Standaarde gebruik word, AERP 109 die breedste en die mees bondige beskrywing 

het van wat 'n bindende ooreenkoms uitmaak. Gevolglik het die Raad die beskrywing 

in AERP 109 gebruik om die vergelyking met die IPSASB se omskrywing te doen. In 

hierdie vergelyking het die Raad kennis geneem dat die IPSASB se omskrywing en 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 117                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

ondersteunende teks nie beduidend van die Raad se beskrywing van die term in 

AERP 109 verskil nie. Daar is egter opgemerk dat die IPSASB se omskrywing en 

ondersteunende teks te kort skiet wat betref die bespreking van die wyses waarop 

bindende reëlings kan blyk.  

GG10. Gegewe die beperkte verskille het die Raad ingestem om die IPSASB se omskrywing 

as grondslag te gebruik en dit aan te pas om te verduidelik op watter wyse bindende 

reëlings kan blyk. 

GG11. AERP 109 het ook 'n nuwe beginsel bekend gestel wat erken dat, in die openbare 

sektor, daar dikwels geen bewys van 'n formeel gedokumenteerde bindende ooreenkoms is 

nie. In hierdie gevalle moet entiteite oorweeg of 'n entiteit se vorige optrede bewyse van 'n 

bindende ooreenkoms lewer. Hierdie beginsel word egter nie in ander Standaarde van 

AERP gevind nie. Hoewel dit 'n belangrike insluiting is, het die Raad kennis geneem dat die 

gebruik van die beginsel van "vorige optrede waaruit 'n bindende ooreenkoms blyk," is 

spesifiek vir prinsipaal-agent-reëlings in AERP 109 ingebring, en nie as 'n universele 

beginsel wat met alle soorte bindende reëlings verband hou nie. Die beginsel is dus nie in 

die omskrywing van 'n bindende reëling ingesluit nie. 



 
AERP 35  

 

 
Uitgegee Maart 2017. 118                   Gekonsolideerde Finansiële 
Jaarstate  

 

       
 

 

Vergelyking met die International Public Sector Accounting 

Standard oor Consolidaterd Financial Statements (Januarie 

2015) 

AERP 35 kom hoofsaaklik uit die International Public Sector Accounting Standard oor 

Consolidaterd Financial Statements (IPSAS 35).  Die belangrikste verskille tussen AERP 35 

en IPSAS 35 is soos volg: 

• IPSAS 35 beskryf die restant van totale bates ná aftrekking van totale laste as “netto 

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

• IPSAS 35 beskryf die behandeling van klandisiewaarde, terwyl hierdie Standaard 

verwys na die verskil tussen die teenprestasie wat betaal is (indien daar is) en die 

bates wat verkry en die laste wat aanvaar is. Die bewoording stem ooreen met dié wat 

in AERP 105 en AERP 106 gebruik word. 

• Daar word in hierdie Standaard na "dividende en soortgelyke uitkerings" en "direksie of 

ekwivalente beheerliggaam" verwys, terwyl IPSAS 35 soms net na "dividende" en 

"direksie" of "direksie en ander beheerliggaam" verwys. 

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

deur 'n ander sfeer te verduidelik. 

• Die vereiste om finansiële state aan te suiwer wanneer verslagdoeningsdatums van die 

beheerde entiteite en die beherende entiteit verskil, is verduidelik deur te vereis dat die 

beherende entiteit die mees onlangse finansiële state van die beheerde entiteite op 

die tydstip van opstelling van die konsolidasie moet gebruik.   

• Van die toepassingsleiding en verduidelikende voorbeelde is in ooreenstemming 

gebring om die wisselwerking tussen hierdie standaard en AERP 109 duidelik te maak. 

Daar is tans geen ekwivalente IPSAS oor Rekeningkundige Verantwoording deur 

Prinsipale en Agente nie.   

• Sommige van die illustrerende voorbeelde in IPSAS 35 is geskrap waar hulle nie op die 

Suid-Afrikaanse openbare sektor van toepassing is nie.  

• Oorgangsbepalings by hierdie Standaard van AERP word anders as in IPSAS 35 

behandel.  


