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LEWENDE EN NIELEWENDE HULPBRONNE 

Inleiding  

Standaarde van Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk 

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 eienaarsbeheer 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 eienaarsbeheer van enige van hierdie entiteite. 

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

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

enige verbandhoudende Vertolkings van die Standaarde van AERP voldoen.   

Enige beperking op die toepaslikheid van spesifieke Standaarde of Vertolkings word 

in daardie Standaarde of Vertolkings van die Standaarde van AERP duidelik 

gemaak. 

Die Standaard van AERP word in paragraaf .01 tot .128 uiteengesit. Alle paragrawe 

in hierdie Standaard van AERP is ewe gesaghebbend.  Die status en gesag van 
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bylaes word in die aanhef tot elke bylae behandel. Hierdie Standaard moet gelees 

word in die konteks van die doelstellinge 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 lasgewings 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 uitgegee 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 Standaard is om die volgende voor te skryf: 

     vereistes vir die erkenning, meting, aanbieding en openbaarmaking van 

lewende hulpbronne; en 

     openbaarmakingsvereistes vir nielewende hulpbronne.   

Omvang  

.02 'n Entiteit wat finansiële state ooreenkomstig die toevallingsgrondslag 

van rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard toepas op 

die: 

(a) erkenning, meting, aanbieding en openbaarmaking van lewende 

hulpbronne behalwe daardie lewende hulpbronne wat: 

(i) biologiese bates wat met landbouaktiwiteit verband hou (kyk die 

Standaard van AERP oor Landbou (AERP 27)); of 

(ii) voorraad (kyk die Standaard van AERP oor Voorraad (AERP 12)); 

en 

(b) openbaarmaking van nielewende hulpbronne, behalwe:  

(i) grond, wat in rekening gebring moet word ooreenkomstig AERP 

12, AERP 17 en die Standaarde van AERP oor 

Beleggingseiendom (AERP 16), en Erfenisbates (AERP 103); of 

(ii) water en minerale, olie en gas, en ander soortgelyke 

niehernubare hulpbronne wat aan die woordebepaling van 

voorraad voldoen (kyk AERP 12)).  

.03  Lewende hulpbronne sluit lewende organismes in, byvoorbeeld diere en 

plante wat gebruik of gehou word vir:  

 die lewering of voorsiening van goedere en dienste:; 

 navorsing; 

 bewaring;  

 ontspanning; 

 landbouaktiwiteite; 

 onderwys en opleiding; en 
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 rehabilitasie- of teeldoeleindes. 

.04 AERP 27 is van toepassing op landboubates en landbouprodukte wat die 

geoeste produk van die entiteit se biologiese bates is. Indien 'n entiteit 

betrokke is by landbouaktiwiteite, beoog die entiteit om die biologiese bates te 

verkoop, te versprei of te omskep in landbouprodukte of bykomende 

landboubates vir verkoop of verspreiding teen geen koste nie, of teen 'n 

nominale koste. 

.05 Biologiese bates soos in AERP 27 omskryf word, voldoen aan die omskrywing 

van lewende hulpbronne in hierdie Standaard. Indien die lewende hulpbronne 

egter gebruik word om die spesifieke bedrywighede te onderneem wat in 

paragraaf .04 uiteengesit word, pas die entiteit die beginsels in AERP 27 of 

AERP 17 toe, soos toepaslik. Aangesien die redes vir die hou van die lewende 

hulpbronne in hierdie Standaard van landbouaktiwiteit verskil, val slegs 

daardie lewende hulpbronne wat nie biologiese bates is wat in 'n 

landbouaktiwiteit gebruik word nie binne die omvang van hierdie Standaard.   

.06 By die uitvoering van die aktiwiteite in paragraaf .03 kan 'n entiteit besluit om 

vir toekomstige gebruik sommige van die hulpbronne wat nie tans gebruik 

word nie, byvoorbeeld saad en droë plante, vir toekomstige gebruik op te berg 

en/of te bewaar. Aangesien hierdie hulpbronne op 'n toekomstige datum in 'n 

entiteit se bedrywighede gebruik sal word, moet daar die toepaslike standaard 

van AERP geraadpleeg word vir riglyne oor hoe om die hulpbronne 

rekeningkundig te verantwoord terwyl dit opgeberg en/of bewaar word, op 

grond van die entiteit se rede vir die opberging en/of bewaring van die 

hulpbron vir gebruik op 'n toekomstige datum.   

.07 Insgelyks, indien 'n entiteit plante hou wat hy beoog in die gewone gang van 

sake te verkoop, te gebruik of te versprei, wat toevallig is eerder as 'n 

sleutelaktiwiteit wat deur die entiteit onderneem word, moet die entiteit die 

toepaslike standaard van AERP in die rekeningkundige verantwoording van 

hierdie lewende hulpbronne toepas, gegrond op die rede vir die hou van die 

hulpbron.  

Woordomskrywings  

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

Standaard gebruik: 

Landbouaktiwiteit is die bestuur deur 'n entiteit van die biologiese 

transformasie en oes van biologiese bates vir:  
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(i) verkoop;  

(ii) verspreiding teen geen koste nie of teen 'n nominale koste; of 

(iii)  omskepping in landbouprodukte of in bykomende biologiese bates 

vir verkoop of verspreiding teen geen koste nie, of teen 'n nominale 

koste. 

Biologiese transformasie (vir die doeleindes van hierdie Standaard) 

bestaan uit die prosesse van groei, degenerasie, produksie en 

voortplanting wat kwalitatiewe of kwantitatiewe veranderinge in 'n 

biologiese bate teweeg bring.  

Drabedrag (vir die doeleindes van hierdie Standaard) is die bedrag 

waarteen 'n bate ná aftrekking van enige opgehoopte depresiasie en 

opgehoopte waardedalingsverliese erken word. 

Kosprys (vir die doeleindes van hierdie Standaard) is die bedrag aan 

kontant of kontantekwivalente wat betaal is of die billike waarde van die 

ander teenprestasie wat gegee is om 'n bate te verkry op die tydstip van 

die verkryging of konstruksie daarvan of, indien toepaslik, die bedrag 

wat toegeskryf word aan daardie bate wanneer dit aanvanklik 

ooreenkomstig die spesifieke vereistes van ander Standaarde van AERP 

erken word. 

Depresiasie is die sistematiese toedeling van die depresieerbare bedrag 

van 'n bate oor die nutsduur daarvan.   

Depresieerbare bedrag is die kosprys van 'n bate, of 'n ander bedrag wat 

die kosprys vervang, minus die reswaarde daarvan. 

Billike waarde is die bedrag waarvoor 'n bate verruil kan word, of 'n las 

vereffen kan word, tussen ingeligte, gewillige partye in 'n 

armlengtetransaksie. 

Groep hulpbronne beteken 'n groepering van lewende of nielewende 

hulpbronne met 'n soortgelyke aard of funksie in 'n entiteit se 

bedrywighede wat as 'n enkele item vir die doel van openbaarmaking in 

die finansiële state aangetoon word. 

Lewende hulpbronne is daardie hulpbronne wat biologiese 

transformasie ondergaan.  

Nielewende hulpbronne is daardie hulpbronne, uitgesonderd lewende 

hulpbronne, wat natuurlik voorkom en nie ontgin is nie.   
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Die reswaarde van 'n bate is die geraamde bedrag wat 'n entiteit tans uit 

die vervreemding van die bate sou verkry, ná aftrekking van die 

geraamde koste van vervreemding, indien die bate reeds van die 

ouderdom en in die toestand sou wees wat aan die einde van die 

nutsduur daarvan verwag word. 

Nutsduur is: 

   die tydperk waaroor 'n bate na verwagting vir gebruik deur 'n entiteit 

beskikbaar sal wees; of 

   die getal produksie- of soortgelyke eenhede wat na verwagting deur 'n 

entiteit uit die bate verkry sal word. 

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

Standaard gebruik met dieselfde betekenis as in daardie ander 

Standaarde van AERP. 

Nielewende hulpbronne  

.09 Die omskrywing van nielewende hulpbronne sluit grond en water, minerale, 

olie en gas en ander niehernubare hulpbronne in wat nie onttrek is nie. Die 

beginsels van hierdie Standaard is egter nie van toepassing nie op grond en 

water, minerale, olie en gas en ander niehernubare hulpbronne wat onttrek is.  

.10 Op die punt van onttrekking kom nielewende hulpbronne soos water, 

minerale, olie en gas en ander niehernubare hulpbronne nie meer in hul 

natuurlike staat voor nie en voldoen hulle nie aan die omskrywing van 'n 

nielewende hulpbron nie. Die entiteit moet oordeel gebruik om te bepaal 

wanneer onttrekking plaasvind, en wanneer hierdie hulpbronne nie aan die 

omskrywing van nielewende hulpbronne voldoen nie. 

Water 

.11 Water wat in sy natuurlike staat soos in riviere, damme, strome, mere, 

boorgate en die see aangetref word, voldoen aan die omskrywing van 'n 

nielewende hulpbron. Van tyd tot tyd kan 'n entiteit as deel van sy mandaat of 

diensleweringsdoelwit ingryp. 'n Entiteit kan byvoorbeeld maatreëls 

onderneem om te verseker dat die gehalte van die water in riviere en damme 

in stand gehou word. Dit sal nie lei tot 'n verandering in die water se natuurlike 

staat nie, en daar word dus steeds aan die omskrywing van 'n nielewende 

hulpbron voldoen.  

.12 Die bepaling daarvan of water aan die omskrywing van 'n nielewende 

hulpbron voldoen, word nie slegs beïnvloed deur die struktuur waarin die 
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water gehou word nie, maar ook deur die plaasvind van 'n handeling waardeur 

die water onttrek word. Die proses van onttrekking behels menslike ingryping, 

wat 'n impak het op wanneer die water deur die entiteit ooreenkomstig AERP 

12 as voorraad erken moet word. Die punt van onttrekking kan verskil na 

gelang van die infrastruktuur wat in plek is.  

Minerale, olie en gas en soortgelyke niehernubare hulpbronne 

.13 Indien 'n entiteit  deur middel van eksplorasie geïdentifiseer het dat grond 

neerslae van minerale, olie en gas of ander niehernubare hulpbronne bevat, 

voldoen hierdie hulpbronne aan die omskrywing van 'n nielewende hulpbron 

slegs indien dit nie onttrek is nie.  Indien hierdie hulpbronne onttrek is, moet 

die beginsels in die AERP 12 toegepas word. 'n Ander Standaard van AERP 

kan van toepassing wees indien 'n entiteit byvoorbeeld eksplorasie vir 

navorsingsdoeleindes onderneem.  In sulke gevalle kan die entiteit aflei dat 

die beginsels in AERP 17 aangewend kan word om die minerale op grond van 

die entiteit se rede vir die hou van die hulpbronne in rekening te bring.  

Erkenning 

Nielewende hulpbronne 

.14 Nielewende hulpbronne, uitgesonderd grond, moet nie as bates erken 

word nie. In plaas daarvan moet inligting soos in paragraaf .114 tot .116 

vereis word in die aantekeninge by die finansiële state openbaar gemaak 

word.  

Lewende hulpbronne   

.15 'n Lewende hulpbron moet as 'n bate erken word indien, en slegs indien: 

(a) dit waarskynlik is dat die ekonomiese voordele of dienspotensiaal 

wat met die bate verband hou na die entiteit sal vloei; en 

(b) die kosprys of billike waarde van die bate betroubaar gemeet kan 

word.  

Evaluering of 'n lewende hulpbron 'n bate is 

.16 Daar word aan die omskrywing van 'n bate voldoen indien die lewende 

hulpbron deur die entiteit beheer word as gevolg van gebeure in die verlede, 

en waaruit toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal verwag word 

om na die entiteit te vloei.   

.17 Bewys van beheer van 'n lewende hulpbron kan die volgende wees: 
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(a) wetgewing of iets soortgelyks, waardeur daar aan die entiteit beheer van 

'n bate toegestaan word om aan sy diensleweringsdoelstelling uit te voer;  

(b) 'n verkryging wat gedoen word;:  

(c) as gevolg van 'n nie-uitruiltransaksie, byvoorbeeld deur 'n skenking of 

voortplanting, wat nakomelinge tot gevolg het. 

.18 Om beheer te demonstreer moet die entiteit die reg of toegang tot toekomstige 

ekonomiese voordele of dienspotensiaal van die hulpbron beheer. Om te 

bepaal of die entiteit die lewende hulpbron beheer, kan die volgende 

aanwysers individueel toegepas word, of in kombinasie, om tot die slotsom te 

kom dat beheer bestaan: 

 Die ingryping deur 'n entiteit in die bestuur van die fisieke toestand van 

die lewende hulpbron. 

 Die vermoë om die beweging van die lewende hulpbron te beperk. 

 Die vermoë om die gebruik van die lewende hulpbron te bestuur. 

.19 Die lys van aanwysers is nie omvattend nie. Dit kan nodig wees vir 'n entiteit 

om ander aanwysers te oorweeg en professionele oordeel uit te oefen of 

beheer bestaan, en daar aan die omskrywing van 'n bate voldoen word. 

Hierbenewens is nie alle aanwysers in alle omstandighede van toepassing 

nie. 

.20  'n Entiteit herevalueer sy aanvanklike evaluering van beheer van 'n lewende 

hulpbron indien die doel waarvoor hy die lewende hulpbron hou, verander. 

Indien buffels in 'n bewaringsgebied byvoorbeeld vir navorsingsdoeleindes na 

'n beperkte gebied verskuif word, moet die entiteit se aanvanklike evaluering 

van beheer herevalueer word op grond van die verandering in gebruik.  

Die ingryping deur 'n entiteit in die bestuur van die fisieke toestand van die lewende 

hulpbron 

.21 'n Entiteit bestuur die fisieke toestand van 'n lewende hulpbron deur 

byvoorbeeld vir die voeding, gesondheid, voortplanting en woonomgewing 

daarvan te sorg. Perde en honde wat deur die polisie, weermag en doeane 

gebruik word, word van skuiling en mediese aandag voorsien en word 

andersins versorg sodat hulle in staat is om hulle onderskeie pligte uit te voer.      

.22 Ander faktore wat deur 'n entiteit oorweeg kan word om die ingryping in die 

bestuur van die fisieke toestand van die lewende hulpbronne te evalueer, is: 

 die vlak waarop 'n gedetailleerde voedingsplan opgestel word; 
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 die vlak waarop voortplanting bestuur word; en/of 

 die vlak waarop akkurate rekords van die hulpbron gehou word;  

.23 'n Entiteit kan hulpbronne hou om sy mandaat uit te voer deur op te tree as 

bewaarder om die hulpbron wat aan hom toevertrou is te bewaar. Indien daar 

ooreenkomstig sy mandaat van die entiteit verwag word om die omgewing in 

die geheel te bestuur en/of te bewaar, bestuur hy nie die fisieke toestand van 

elke individuele dier of plant in daardie omgewing nie. Gevolglik kan die 

entiteit tot die slotsom kom dat hy nie hierdie lewende hulpbronne beheer nie..  

.24 'n Entiteit se vermoë om die fisieke toestand van 'n lewende hulpbron te 

beheer kan deur wetgewing of soortgelyke middele beperk word. Indien 'n 

droogte byvoorbeeld 'n impak op 'n gebied het maar wetgewing die entiteit se 

vermoë beperk om in te gryp en verligting aan die lewende hulpbronne in 

daardie gebied te voorsien, of indien wetgewing 'n entiteit slegs toelaat om in 

te gryp indien daar is 'n ernstige bedreiging vir die lewende hulpbron is, soos 

wanneer 'n brand die fauna en flora in 'n nasionale park kan vernietig, is dit 

waarskynlik dat die entiteit tot die slotsom sal kom dat hy nie die individuele 

lewende hulpbronne beheer nie.  

.25 Wanneer 'n entiteit instandhoudingsaktiwiteite onderneem, byvoorbeeld om 

die veld in 'n bewaringsgebied te laat brand of om die gras in 'n botaniese tuin 

te sny en die bome te snoei, het  hierdie aktiwiteite nie 'n impak op die entiteit 

se beoordeling van beheer van die lewende hulpbron nie. Voortgesette 

instandhouding gryp nie in die bestuur van die fisiese toestand in nie, maar is 

deel van 'n entiteit se voortgesette pligte en verantwoordelikhede.   

Die vermoë om die beweging van die lewende hulpbron te beperk 

.26 Indien 'n entiteit in staat is om die beweging van 'n lewende hulpbron te 

beheer, sou dit 'n aanduiding wees dat die entiteit die hulpbron beheer. 'n Dier 

se vermoë om te beweeg word byvoorbeeld beperk wanneer dit vir 

rehabilitasie in 'n hok gehou word, of indien diere of plante vir navorsing of vir 

onderwysdoeleindes word gehou. In teenstelling hiermee, indien 'n entiteit die 

toegang tot of beweging na 'n bepaalde gebied beperk, is dit onwaarskynlik 

dat die entiteit beheer van die individuele dier sal demonstreer. Diere in 'n 

bewaringsgebied kan byvoorbeeld oor heinings spring of onderdeur heinings 

grawe.  Hierbenewens word heinings met naburige bewaringsgebiede dikwels 

verwyder ten einde diere toe te laat om te migreer.  

Vermoë om die gebruik van die lewende hulpbron te bestuur 
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.27 Indien 'n entiteit oor die vermoë beskik om die gebruik, met inbegrip van die 

vervreemding van 'n lewende hulpbron en die beperking van toegang van 

andere tot die hulpbron, te bestuur, is dit 'n aanduiding van beheer. 

.28  Waar 'n entiteit beperk is wat betref die vervreemding van, of handel in, 

bepaalde spesies lewende hulpbronne, kan die entiteit steeds tot die slotsom 

kom dat hy die hulpbronne beheer.  Dit is omdat die entiteit die vermoë het om 

die gebruik van die lewende hulpbron te bestuur om dienste te verskaf, of die 

vermoë het om die hulpbron op ander maniere te benut. Die entiteit kan 

steeds besluit hoe en deur wie die lewende hulpbron gebruik kan word, 

ongeag die beperking op vervreemding.  

.29 Indien daar van 'n entiteit vereis word om ingevolge wetgewing of 

soortgelyke middel 'n lewende hulpbron te bestuur maar dit nie aan die 

omskrywing van 'n bate voldoen nie, omdat beheer van die hulpbron nie 

gedemonstreer kan word nie, moet inligting soos deur paragraaf .114, 

.115 en .126 vereis word, in die aantekeninge by die finansiële state 

openbaar gemaak word.  

.30 Indien 'n entiteit 'n lewende hulpbron hou wat aan die omskrywing van 'n 

bate maar nie aan die erkenningsmaatstawwe van paragraaf .15(b) 

voldoen nie, moet inligting soos deur paragraaf .114, .115 en .126 vereis 

word, in die aantekeninge by die finansiële state openbaar gemaak word. 

Wanneer die inligting oor die koste of billike waarde van die lewende 

hulpbronne beskikbaar word, moet die entiteit, van daardie datum af, die 

lewende hulpbron erken en die metingsbeginsels in hierdie Standaard 

van AERP toepas. 

Daar moet oordeel aan die dag gelê word om te bepaal of die entiteit in staat is om 

gereeld die lewende hulpbron betroubaar te meet. Indien die entiteit nie die 

lewende hulpbron betroubaar kan meet nie, byvoorbeeld indien 'n billike 

waarde nie bestaan nie as gevolg van die afwesigheid van 'n mark, met 

inbegrip van een wat die pryse van transaksies in monetêre terme bepaal, die 

afwesigheid van 'n toepaslike waardasietegniek, of omdat die reeks moontlike 

billike waardes so wyd is dat daar geen betroubare meting is nie, moet 'n bate 

nie erken word nie. In plaas daarvan moet inligting soos in paragraaf .114, 

.115 en .126 vereis, openbaar gemaak word. 

.32 Indien 'n bedreigde dier byvoorbeeld in gevangenskap in 'n dieretuin gebore 

word, kan die entiteit moontlik nie in staat wees om die lewende hulpbron 

betroubaar te meet nie in die afwesigheid van betroubare markgetuienis of 'n 

aanvaarbare waardasietegniek wat algemeen gebruik word om die prys van 
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die nuutgebore dier te bepaal nie. Gevolglik moet die nuutgebore dier nie as 'n 

bate erken word nie, maar moet inligting soos vereis in paragraaf .114, .115 

en .126 openbaar gemaak word. Indien inligting egter beskikbaar word na 

gelang die dier groei, moet die entiteit die lewende hulpbron erken soos in 

paragraaf .15 vereis word en die metingsbeginsels in hierdie Standaard op die 

hulpbron toepas van die datum waarop daardie inligting beskikbaar word.    

Meting by erkenning  

.33 'n Lewende hulpbron wat vir meting as 'n bate kwalifiseer, moet teen die 

kosprys daarvan gemeet word. 

.34 Indien 'n lewende hulpbron deur 'n nie-uitruiltransaksie verkry word, 

word die koste daarvan teen die billike waarde van die hulpbron op die 

datum van verkryging gemeet. 

.35 Indien 'n lewende hulpbron in ruil vir 'n niemonetêre bate of bates, of 'n 

kombinasie van monetêre en niemonetêre bates,  verkry word, moet die 

leiding in paragraaf .45 tot .43 toegepas word om die lewende hulpbron te 

meet. Hierbenewens kan 'n lewende hulpbron verkry word deur 'n nie-

uitruiltransaksie, byvoorbeeld diere wat gebore word as gevolg van hul 

reproduktiewe siklus, of wanneer dit deur 'n skenking ontvang word. Die koste 

van sulke diere is hul billike waarde soos op die datum van verkryging. By die 

vasstelling van die billike waarde van ŉ lewende hulpbron wat deur middel van 

ŉ nie-uitruiltransaksie verkry is, moet die entiteit die beginsels in paragraaf .50 

tot .58 toepas. 

.36  Vir die doeleindes van hierdie Standaard maak die meting by erkenning van 'n 

lewende hulpbron wat teen die billike waarde daarvan deur 'n nie-

uitruiltransaksie verkry is, in ooreenstemming met die vereistes van paragraaf 

.34 nie 'n herwaardasie uit nie.  

Koste-elemente 

.37 Die koste van 'n lewende hulpbron bestaan uit: 

(a) die koopprys daarvan, met inbegrip van invoerbelasting en nie-

terugbetaalbare aankoopbelastings; en 

(b) enige koste wat regstreeks daaraan toeskryfbaar is om die lewende 

hulpbron na die ligging en tot die toestand te bring wat nodig is sodat dit 

kan funksioneer op die wyse wat deur bestuur beoog is. 

 .38 Voorbeelde van regstreeks toeskryfbare koste is:  
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(a) koste van werknemersvoordele (soos omskryf in die Standaard van AERP 

oor Werknemersvoordele);   

(b) opleidingskoste, byvoorbeeld koste wat aangegaan is om 'n werkshond 

op te lei;  

(c) vervoer of soortgelyke koste, byvoorbeeld die verskuiwing van bome van 

een botaniese tuin na 'n ander;  

(d) veeartsenykundige en ander professionele gelde; en  

(e) ander transaksiekoste 

.39 Voorbeelde van koste wat nie in die drabedrag ingesluit is nie, is: 

(a) koste van die uitvoer van bewerkings by 'n nuwe ligging, met inbegrip van 

koste personeel op te lei;  

(b) navorsingskoste wat aangegaan of onderneem word; en   

(c) administrasie en ander algemene bokoste. 

Latere koste 

.40 Ooreenkomstig die beginsels in paragraaf .15 erken die entiteit nie in die 

drabedrag van 'n lewende hulpbron die dag-tot-dag-koste of die koste om die 

lewende hulpbron in stand te hou nie. Dag-tot-dag-koste is daardie koste wat 

deur 'n entiteit aangegaan word om die kwalitatiewe en kwantitatiewe 

veranderinge van die biologiese transformasie te bestuur. Na gelang van die 

rede vir die hou van die lewende hulpbron, bepaal die entiteit of die koste wat 

aangegaan is dag-tot-dag-bedryfskoste is, en of die koste wat aangegaan is 

die toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal van die hulpbron sal 

verbeter. Die dag-tot-dag-koste wat byvoorbeeld aangegaan word om 

polisiehonde en -perde te voer, word as 'n koste verreken gedurende die 

tydperk waarin dit aangegaan word, terwyl opleidingskoste wat aangegaan 

word om hulle diensvermoë te verbeter moontlik gekapitaliseer sal moet word.  

Latere koste wat aangegaan word, kan slegs in die drabedrag van die lewende 

hulpbron erken word indien daar aan die erkenningsmaatstawwe in paragraaf 

.15 voldoen word. 

Navorsingsverwante koste 

.42 Lewende hulpbronne bestaan ook uit hulpbronne wat vir navorsing gehou 

word, byvoorbeeld diere en plante wat in toetsfasiliteite gebruik word, of 

laboratoriumdiere. Die beginsels in die Standaard van AERP oor Ontasbare 

Bates (AERP 31) dui aan dat tydens die navorsingsfase van 'n interne projek 
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uitgawes wat as deel van die navorsingsprojek aangegaan is as 'n onkoste 

erken moet word, omdat die entiteit nie kan demonstreer dat 'n bate bestaan 

wat toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal sal genereer nie. 

Die beginsels in AERP 31 word toegepas om te bepaal of koste wat vir 

navorsingsaktiwiteite aangegaan is as navorsings- of ontwikkelingskoste 

erken moet word.  Die lewende hulpbron moet egter steeds ooreenkomstig 

hierdie Standaard in rekening gebring word.  

Meting van koste 

.43 Die kosprys van 'n lewende hulpbron is die kontantprysekwivalent op die 

erkenningsdatum. Indien betaling vir langer as normale krediettermyne 

uitgestel word, word die verskil tussen die kontantprysekwivalent en die totale 

betaling as rente in die krediettydperk erken, tensy sodanige rente in die 

drabedrag van die item ooreenkomstig die toegelate alternatiewe behandeling 

in die Standaard van AERP oor Leningskoste erken word (AERP 5). 

.44 Een of meer lewende hulpbronne kan verkry word in ruil vir 'n niemonetêre 

bate of bates, of 'n kombinasie van monetêre en niemonetêre bates. Twee 

entiteite wat byvoorbeeld by teelbedrywighede betrokke is, kan hulpbronne ruil 

om die bloedlyn van 'n spesifieke dier te verbeter. Indien een niemonetêre 

bate vir 'n ander verruil word, word die koste van so 'n lewende hulpbron teen 

billike waarde gemeet, tensy die billike waarde van nóg die bate wat ontvang 

word nóg die bate wat prysgegee word, betroubaar gemeet kan word. Die 

verkrygde item word op hierdie wyse gemeet selfs indien 'n entiteit nie 

onmiddellik die bate wat opgegee word, kan onterken nie. Indien die 

verkrygde item nie teen billike waarde gemeet word nie, word koste daarvan 

gemeet teen die drabedrag van die bate wat opgegee word. 

.45  Die billike waarde van 'n bate waarvoor vergelykbare marktransaksies nie 

bestaan nie, kan betroubaar gemeet word indien (a) die variasie in die 

omvang van redelike billike ramings nie beduidend vir daardie bate is nie of 

(b) die waarskynlikhede van die onderskeie ramings binne die omvang in 

redelike mate bepaal en in die raming van billike waarde gebruik kan word. 

Indien 'n entiteit in staat is om die billike waarde van hetsy die bate wat 

ontvang is of die bate wat opgegee betroubaar te bepaal, word die billike 

waarde van die bate wat opgegee is gebruik om die kosprys te bepaal van die 

bate wat ontvang is. Dit is van toepassing tensy die billike waarde van die bate 

wat ontvang is meer voor die hand liggend is. 

Meting ná erkenning 
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.46 Indien 'n entiteit van plan is om 'n lewende hulpbron vir minder as twaalf 

maande vanaf die verslagdoeningdatum te hou, moet die entiteit die 

beginsels in AERP 12 toepas om die lewende hulpbron in rekening te 

bring. 

.47  Indien 'n entiteit van plan is om 'n lewende hulpbron vir meer as twaalf 

maande vanaf die verslagdoeningdatum te hou, moet die entiteit 

beginsels in hierdie Standaard toepas en hetsy die kosprysmodel in 

paragraaf .48 of die herwaardasiemodel in paragraaf .49 as sy 

rekeningkundige beleid kies, en daardie beleid op 'n groep lewende 

hulpbronne in die geheel toepas.  

Kosprysmodel 

.48 Ná erkenning as 'n bate moet 'n groep lewende hulpbronne teen die 

kosprys daarvan minus enige opgelope depresiasie en enige opgelope 

waardedalingsverliese gedra word. 

Herwaardasiemodel  

.49 Ná erkenning as 'n bate moet 'n groep lewende hulpbronne, waarvan die 

billike waarde betroubaar gemeet kan word, teen 'n herwaardeerde 

bedrag gedra word, wat die billike waarde daarvan op die datum van die 

herwaardasie is, minus enige opgelope depresiasie en enige opgelope 

waardedalingsverliese. Herwaardasies moet met voldoende gereeldheid 

gedoen word om te verseker dat die drabedrag nie wesenlik verskil van 

dit wat met gebruik van billike waarde op die verslagdoeningsdatum 

bepaal sal word nie. Die rekeningkundige behandeling vir waardasies 

word in paragraaf .59 tot .73 uiteengesit. 

Bepaling van billike waarde 

.50 Die billike waarde van 'n lewende hulpbron is die prys waarteen die lewende 

hulpbron tussen ingeligte, gewillige partye in 'n armlengtetransaksie verruil 

kan word. Billike waarde sluit spesifiek 'n geraamde prys uit wat geïnfleer of 

gedefleer is deur spesiale bepalings of omstandighede, soos spesiale 

oorwegings of toegewings deur iemand wat met die uitruiling verbind word. 

.51 'n Entiteit bepaal billike waarde sonder enige aftrekking vir transaksiekoste wat 

die entiteit moontlik met die verkoop of ander vervreemding kan aangaan. 

.52 Die omskrywing van billike waarde verwys na "ingeligte, gewillige partye". In 

hierdie konteks, beteken "ingeligte" dat die gewillige koper sowel as die 

gewillige verkoper redelik ingelig is oor die aard en eienskappe van die 
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lewende hulpbronne, hul werklike en potensiële gebruike, en marktoestande 

op die datum van die herwaardasie. 'n Gewillige koper is gemotiveer maar nie 

verplig om te koop nie. So 'n koper is nie oorgretig nie, en is ook nie 

vasbeslote om teen enige prys te koop nie. Die veronderstelde koper sou nie 

'n hoër prys betaal as 'n mark wat uit ingeligte, gewillige kopers en verkopers 

bestaan nie. 

.53 'n Gewillige verkoper is nie 'n oorgretige of 'n gedwonge verkoper wat bereid is 

om teen enige prys te verkoop nie, of een wat bereid is om te wag vir 'n prys 

wat nie as redelik in huidige marktoestande beskou word nie. Die gewillige 

verkoper is gemotiveer om die lewende hulpbron op markvoorwaardes te 

verkoop teen die beste prys wat verkry kan word. Die feitelike omstandighede 

van die werklike lewende hulpbron is nie 'n deel van hierdie teenprestasie nie 

omdat die gewillige verkoper 'n hipotetiese eienaar is. 

.54 Die omskrywing van billike waarde verwys na 'n armlengtetransaksie.  'n 

Armlengtetransaksie is een tussen partye wat nie 'n bepaalde of spesiale 

verhouding het wat pryse van transaksies nie kenmerkend van marktoestande 

maak nie.  Daar word veronderstel dat die transaksie tussen onverwante 

partye is wat elk onafhanklik optree. 

.55 Die billike waarde van 'n lewende hulpbron is gewoonlik die markwaarde 

daarvan wat deur waardasie bepaal word. Vir baie lewende hulpbronne sal die 

billike waarde maklik bepaal kan word deur verwysing na gekwoteerde 

markpryse in 'n aktiewe en veranderlike mark. 'n Beoordeling van die waarde 

van die bate kan gedoen word deur 'n lid van die waardeerdersberoep wat oor 

'n erkende en toepaslike professionele kwalifikasie beskik, of deur 'n kundige 

met die nodige bevoegdheid om sodanige beoordelings ooreenkomstig die 

vereistes van die betrokke Standaarde van AERP te doen. Die waardeerder of 

ander kundige mag in diens van die entiteit wees.  

.56 Die bestaan van gepubliseerde pryskwotasies in 'n aktiewe mark is die beste 

bewys van billike waarde, soos die prys van onlangse veilings wat in plaaslike 

koerante gepubliseer word. Wanneer 'n entiteit gebruik maak van 

gepubliseerde  pryse van onlangse veilings, mag dit nodig wees om oordeel 

aan die dag te lê om aansuiwerings te maak om sekere koste uit te sluit ten 

einde 'n billike waarde te weerspieël. Die entiteit mag byvoorbeeld die 

gepubliseerde prys aansuiwer vir koste wat ingesluit is wat betref vervoer en 

koste wat aangegaan is om mediese ondersoeke voor die veiling te laat 

uitvoer.  
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.57  Waar 'n entiteit beperk is wat betref die vervreemding van, of handel in, 

bepaalde spesies lewende hulpbronne, verhinder dit nie die entiteit om die 

billike waarde van die lewende hulpbronne te bepaal nie.    

.58 Indien geen getuienis beskikbaar is om die markwaarde van 'n lewende 

hulpbron in 'n aktiewe mark te bepaal nie, kan 'n waardasietegniek gebruik 

word om die billike waarde daarvan te bepaal. Waardasietegnieke sluit in die 

gebruik van:  

(a) onlangse transaksiepryse tussen ingeligte, gewillige partye, indien 

beskikbaar, mits daar nie 'n beduidende verandering in ekonomiese 

omstandighede tussen die datum van daardie transaksie en die 

verslagdoeningsdatum was nie;   

(b) markpryse vir soortgelyke lewende hulpbronne wat wesenlik soortgelyke 

eienskappe het en onder soortgelyke omstandighede gebruik of gehou 

word, met toepaslike aansuiwerings om spesifieke verskille in 

omstandighede te weerspieël; en  

(c) sektornorme wat gebaseer is op inligting uit 'n aktiewe mark, en wat op 'n 

gereelde basis bygewerk word.  

Indien daar 'n waardasietegniek is wat algemeen deur markdeelnemers 

gebruik word om die prys van so 'n hulpbron te bereken en daar bewys is dat 

die tegniek betroubare ramings lewer van pryse wat in werklike 

marktransaksies verkry word, kan die entiteit daardie tegniek gebruik om die 

billike waarde te bepaal.  

Die herwaardasiemodel 

.59 Die frekwensie van herwaardasies hang af van die veranderinge in die billike 

waardes van die lewende hulpbronne wat herwaardeer word. Wanneer die 

billike waarde van 'n herwaardeerde lewende hulpbron wesenlik van die 

drabedrag daarvan verskil, is 'n verdere herwaardasie nodig. Sommige 

lewende hulpbronne ondergaan beduidende en ongestadigde veranderinge in 

billike waarde, wat dus jaarlikse herwaardasie noodsaak. Meer gereelde 

waardasies kan byvoorbeeld nodig wees vir 'n onvolwasse dier, totdat 

wasdom bereik word, waarna minder waardasies moontlik nodig kan wees.  

.60 Wanneer 'n lewende hulpbron herwaardeer word, word enige opgelope 

depresiasie op die datum van die herwaardasie op een van die volgende 

wyses behandel: 
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(a) Dit word proporsioneel tot die verandering in die bruto drabedrag van die 

lewende hulpbron hersaamgestel sodat die drabedrag van die lewende 

hulpbron ná herwaardasie gelyk is aan die herwaardeerde bedrag 

daarvan. Hierdie metode word dikwels gebruik wanneer ŉ lewende 

hulpbron deur middel van die toepassing van ŉ indeks op die 

afgeskryfde vervangingswaarde daarvan herwaardeer word. 

(b) Dit word uitgeskakel teen die bruto drabedrag van die bate en die netto 

bedrag hersaamgestel tot die herwaardeerde bedrag van die bate.    

Die bedrag van die aansuiwering wat uit die hersamestelling of afskrywing van 

die opgehoopte depresiasie voortspruit, maak deel uit van die styging of daling 

in die drabedrag wat ooreenkomstig paragraaf .66 en .67 in rekening gebring 

word.  

.61 Indien ŉ lewende hulpbron herwaardeer word, moet die hele groep 

lewende hulpbronne waaraan daardie hulpbron behoort, herwaardeer 

word. 

.62 ŉ Groep lewende hulpbronne is ŉ groepering van bates van ŉ soortgelyke 

aard of funksie in ŉ entiteit se bedrywighede. Die volgende is voorbeelde van 

afsonderlike groepe: 

(a) Soortgelyke groepe reptiele, byvoorbeeld alligators en Nylkrokodille. 

(b) Soortgelyke groepe amfibiese diere, byvoorbeeld paddas.   

(c) Soortgelyke groepe soogdiere, byvoorbeeld leeus en jagluiperds. 

(d) Soortgelyke groepe plante, byvoorbeeld inheemse plante.    

.63 Binne die groep lewende hulpbronne kan 'n entiteit ook tussen volwasse en 

onvolwasse lewende hulpbronne onderskei, indien toepaslik.  Dieselfde tipe 

lewende hulpbronne kan dus in volwasse en onvolwasse lewende hulpbronne 

gegroepeer word, na gelang van die hulpbron se funksie in 'n entiteit se 

bedrywighede.   

.64 Wanneer lewende hulpbronne gegroepeer word, moet 'n entiteit rekening hou 

met die aard en eienskappe van daardie hulpbronne. Oordeel, gebaseer op 'n 

entiteit se spesifieke omstandighede, word by die groepering van lewende 

hulpbronne vereis.  

.65 Items binne 'n groep word gelyktydig herwaardeer om selektiewe 

herwaardasie van lewende hulpbronne en die rapportering van bedrae in die 

finansiële state wat 'n mengsel van kospryse en waardes op verskillende 

datums is te vermy.  Nietemin kan 'n groep van lewende hulpbronne op 'n 
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deurlopende grondslag herwaardeer word, mits die herwaardasie van die 

groep binne 'n kort tydperk afgehandel word, en mits die herwaardasies op 

datum gehou word word. 

.66 indien die drabedrag van 'n lewende hulpbron as gevolg van 'n 

herwaardasie verhoog word, moet die verhoging direk teen 'n 

herwaardasiesurplus gekrediteer word.  Die verhoging sal egter as 'n 

surplus of tekort erken word in die mate dat dit 'n herwaardasiedaling 

van dieselfde lewende hulpbron omswaai wat voorheen as 'n surplus of 

tekort erken is. 

.67  indien die drabedrag van 'n lewende hulpbron as gevolg van 'n 

herwaardasie verlaag word, moet die verlaging as 'n surplus of tekort 

erken word.  Die daling moet egter direk teen die netto bates gedebiteer 

word tot die bedrag van enige kredietsaldo wat in die 

herwaardasiesurplus ten opsigte van daardie lewende hulpbron bestaan. 

Die daling direk in netto bates erken word, verminder die bedrag wat in 

netto bates onder die opskrif van herwaardasiesurplus opgeloop het. 

.68 'n Deel van of die hele herwaardasiesurplus wat in netto bates ten opsigte van 

'n lewende hulpbron ingesluit is, kan regstreeks na opgehoopte surplusse of 

tekorte oorgeplaas word wanneer dit onterken word. Dit kan die oordrag van 'n 

deel van of die hele surplus behels wanneer die lewende hulpbron waarop die 

surplus betrekking het, uit diens gestel of vervreem word. Oordragte uit 

herwaardasiesurplus na opgelope surplusse of tekorte word nie deur middel 

van surplusse of tekorte gemaak nie. 

.69 leiding oor die uitwerking van belastings op inkomste, wat die gevolg is van 

die herwaardasie van 'n lewende hulpbron, word erken en openbaar gemaak 

ooreenkomstig die International Accounting Standard oor Income Taxes. 

Onvermoë om die billike waarde betroubaar te bepaal 

.70 indien die billike waarde van 'n lewende hulpbron nie meer bepaal kan 

word nie omdat markbepalende pryse of waardes nie beskikbaar is nie 

en daar vasgestel word dat alternatiewe ramings van billike waarde 

duidelik nie betroubaar is nie, moet die drabedrag van die lewende 

hulpbron die herwaardeerde bedrag daarvan wees soos op die datum 

van die laaste herwaardasie deur verwysing na markbepaalde pryse of 

waardes wat bepaal is op grond van alternatiewe ramings, minus enige 

latere depresiasie en latere waardedalingsverliese. 'n Entiteit moet die 

lewende hulpbron met gebruik van die kosprysmodel in paragraaf .48 

meet totdat die billike waarde van die lewende hulpbron beskikbaar 
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word. Die entiteit moet van daardie datum af die lewende hulpbron teen 

die billike waarde daarvan meet.  

.71 Indien die entiteit om die rede wat in die vorige paragraaf aangegee word, 

verplig is om 'n lewende hulpbron teen kosprys minus enige opgelope 

depresiasie en opgelope waardedalingsverliese te meet, moet die entiteit 

steeds elk van die oorblywende lewende hulpbronne met gebruik van die 

herwaardasiemodel rekeningkundig verantwoord. 

.72  Indien 'n aktiewe mark nie meer nie vir 'n herwaardeerde lewende hulpbron 

bestaan nie, moet die entiteit bepaal of die waarde daarvan kon gedaal het 

ooreenkomstig die Standaarde van AERP oor Waardedaling van 

Niekontantgenererende Bates (AERP 21) en Waardedaling van 

Kontantgenererende Bates (AERP 26).  

.73   Indien die billike waarde van die lewende hulpbron deur verwysing na 'n 

aktiewe mark op 'n latere metingsdatum bepaal kan word, word die 

herwaardasiemodel van daardie datum af toegepas.  

Depresiasie  

.74 Lewende hulpbronne moet gedepresieer en die depresiasiekoste vir elke 

periode moet in surplus of tekort erken word, tensy dit in die drabedrag 

van 'n ander bate ingesluit is, waar toepaslik.    

.75 Die depresiasiekoste vir 'n tydperk word gewoonlik in surplus of tekort erken.  

Soms word die toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat in die 

lewende hulpbron vervat is egter in die produksie van ander bates gebruik. In 

hierdie geval maak die depresiasiekoste deel uit van die kosprys van die ander 

bate en is dit by die drabedrag ingesluit. Die depresiasiekoste van lewende 

hulpbronne wat vir navorsing of ontwikkelingsaktiwiteite gebruik word (kyk 

paragraaf .42), kan byvoorbeeld ingesluit word in die koste van 'n ontasbare 

bate wat erken ooreenkomstig AERP 31 erken word. 

Depresieerbare bedrag en depresiasietydperk  

.76 Die depresieerbare bedrag van 'n lewende hulpbron moet op 'n 

sistematiese grondslag oor die nutsduur daarvan toegedeel word. 

.77 'n Entiteit moet op elke verslagdoeningsdatum bepaal of daar enige 

aanduiding is dat die entiteit se verwagtinge oor die reswaarde en die 

nutsduur van 'n lewende hulpbron sedert die vorige 

verslagdoeningstydperk verander het. Indien enige sodanige aanduiding 

bestaan, moet die entiteit die verwagte nutsduur en/of reswaarde 
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dienooreenkomstig hersien. Die verandering(e) word as 'n verandering in 

'n rekeningkundige raming ooreenkomstig die Standaard van AERP oor 

Rekeningkundige Beleide, Veranderinge in Rekeningkundige Ramings en 

Foute |(AERP 3) in rekening gebring. 

.78  In die bepaling of daar enige aanduiding is dat die verwagte nutsduur 

van die lewende hulpbron verander het, oorweeg 'n entiteit die volgende 

aanduidings:  

(a) Die gebruik van die lewende hulpbron het verander, as gevolg van 

die volgende:  

(i)  Die entiteit het die wyse verander waarop die lewende hulpbron 

gebruik word.  

(ii)  Die entiteit het 'n besluit geneem om die lewende hulpbron in 'n 

toekomstige verslagdoeningstydperk(e) te vervreem, met die 

gevolg dat hierdie besluit die verwagte tydperk verander waarin 

die lewende hulpbron gebruik sal word.    

(iii)  Wetgewing, regeringsbeleid of soortgelyke aspekte is 

gedurende die verslagdoeningstydperk gewysig of 

geïmplementeer, wat die gebruik van die lewende hulpbron 

verander het, of sal verander.  

(iv)  Die lewende hulpbron was gedurende die 

verslagdoeningstydperk ongebruik of is uit diens gestel.  

(b) Die lewende hulpbron is besig om die einde van sy voorheen 

verwagte nutsduur te nader. 

(c) Daar is bewyse dat die toestand van die lewende hulpbron verbeter 

of verswak het, op grond van evaluerings wat gedurende die 

verslagdoeningstydperk onderneem is. 

(d) Daar is ooreenkomstig AERP 21 en AERP 26 geëvalueer dat die 

waarde van die lewende hulpbron gedaal het.  

.79 By die bepaling of daar enige aanduiding is dat die verwagte reswaarde 

van die lewende hulpbron verander het, moet 'n entiteit oorweeg of daar 

enige verandering in die verwagte tydsberekening van vervreemding van 

die lewende hulpbron was, asook enige toepaslike aanduidings wat in 

paragraaf .78 hierbo ingesluit is. 
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.80 Die lys van die aanwysers in paragraaf .78 en .79 is nie omvattend nie. Daar 

kan ander aanduidings wees dat die verwagte nutsduur of reswaardes van die 

lewende hulpbron verander het. 

.81 Die gebruik van 'n lewende hulpbron kan verander het, of sal verander, op 

grond van 'n verskeidenheid gebeure wat gedurende die 

verslagdoeningstydperk plaasgevind het. Hierdie gebeure word in paragraaf 

.78(a) gelys. Hierdie gebeure kan ook daarop dui dat daar 'n verandering in 

die reswaarde van 'n lewende hulpbron was.  

(a) Die entiteit het die gebruik van die lewende hulpbron in sy bedrywighede 

verander, bv. 'n lewende dier wat vir navorsingsdoeleindes gebruik is, 

word nou vir teling gebruik. 

(b) Die entiteit besluit om 'n lewende hulpbron in 'n toekomstige 

verslagdoeningstydperk te vervreem (wat insluit die verkoop daarvan, of 

oordrag aan 'n ander entiteit), wat die tydperk beïnvloed waartydens die 

lewende hulpbron gebruik sal word (sowel as die reswaarde daarvan). 'n 

Entiteit het byvoorbeeld voorheen ingestem om 'n spesifieke klas van 

lewende hulpbronne elke 10 jaar te vervang, maar verander gedurende 

die jaar sy beleid om hierdie bates elke sewe jaar te vervang.  

(c) Veranderinge buite sowel as binne die entiteit kan die nutsduur van die 

lewende hulpbron beïnvloed. Voorbeelde van hierdie veranderinge word 

hieronder gelys.  

(i) Eksterne veranderinge: Nuwe wetgewing verbied dat navorsing oor 

sekere diere gedoen word, wat 'n verandering in die gebruik van die 

lewende hulpbron vereis.  

(ii) Interne veranderinge: Die entiteit stel 'n beleid in om nie meer 

navorsing te onderneem oor diere wat ouer as vyf jaar is nie, wat sal 

lei tot 'n verandering van gebruik vir sommige lewende hulpbronne. 

(iii) Interne veranderinge: As gevolg van die hoë koste van sekere 

lewende hulpbronne, byvoorbeeld leeus wat in 'n klein wildtuin 

aangehou word, neem die entiteit  'n besluit om hierdie diere na 'n 

groter wildtuin oor te plaas.   

(d)   Indien die lewende hulpbron nie gedurende die verslagdoeningstydperk 

gebruik word nie of uit aktiewe gebruik gestel word.  Indien 'n polisieperd 

byvoorbeeld 'n tyd lank as gevolg van siekte nie gebruik word nie, kan dit 

nodig wees om die nutsduur te heroorweeg. 
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.82 'n Entiteit moet vasstel of daar enige aanduiding is dat die verwagte nutsduur 

van die lewende hulpbron verander het, op grond daarvan of die toestand van 

die lewende hulpbron verbeter of agteruitgegaan het. Dit word gegrond op 

enige toestandsevaluerings van sy lewende hulpbronne wat die entiteit 

gedurende die verslagdoeningstydperk onderneem het. Enige inligting wat 

beskikbaar is uit toestandsevaluerings wat gedurende die 

verslagdoeningstydperk onderneem is, moet gebruik word om te evalueer of 

die nutsduur van spesifieke bates verander behoort te word. 'n Entiteit besluit 

byvoorbeeld om 'n polisiehond wat op diens beseer is en wat gedeeltelik 

gerehabiliteer is, vir minder polisiëringsaktiwiteite te gebruik ná die 

assessering van die hond se toestand ná die rehabilitasie.    

.83 In die bepaling van die vraag of die toestand van 'n lewende hulpbron verbeter 

of verswak het, moet die stadium van die lewende hulpbron se lewensiklus 

oorweeg word. Na gelang lewende hulpbronne wasdom bereik, word 

veranderinge in hul lewensiklus en nutsduur verwag. Dit is slegs indien 'n 

afname in die toestand hoër is as wat verwag word dat 'n deeglike ontleding 

van die impak op die nutsduur van die lewende hulpbron nodig sou wees. 

Dieselfde geld indien die lewende hulpbron in 'n beter as verwagte toestand is.    

Nutsduur  

.84 Die nutsduur van 'n lewende hulpbron word omskryf aan die hand van die 

verwagte nut daarvan vir die entiteit. Die lewendehulpbron-bestuursbeleid van 

die entiteit kan die vervreemding van die lewende hulpbron ná 'n 

gespesifiseerde tyd of ná verbruik van 'n gespesifiseerde gedeelte van die 

toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat in die bate vervat is, 

behels. Daarom kan die nutsduur van 'n lewende hulpbron korter as die 

ekonomiese lewensduur daarvan wees.  

.85 Die toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat in 'n bate vervat 

is, word soms hoofsaaklik deur gebruik daarvan deur 'n entiteit verbruik. Die 

volgende faktore moet in aanmerking geneem word by die bepaling van die 

nutsduurvan die lewende hulpbron: 

(a) verwagte gebruik van die lewende hulpbron. Gebruik word beoordeel 

deur verwysing na die verwagte vermoë van die lewende hulpbron of die 

fisieke uitset; 

(b) die tipiese lewensiklus van die lewende hulpbron en openbare inligting 

of bedryfsriglyne of -norme wat betref ramings van nutsdure van 

soortgelyke bates wat op 'n soortgelyke wyse gebruik word; en 
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(c) die tydperk van beheer van die lewende hulpbron en regs- of ander 

beperkings op die gebruik van die lewende hulpbron. 

.86 Die raming van die nutsduur van die lewende hulpbron is 'n kwessie van 

oordeel gegrond op die ervaring van die entiteit met en/of bedryfsnorme wat 

betref soortgelyke hulpbronne. 'n Entiteit oorweeg alle feite en omstandighede 

in die raming van die nutsduur van die lewende hulpbronne, wat oorweging 

van finansiële, tegniese en ander faktore insluit. 

Depresieerbare bedrag  

.87 Depresiasie word erken selfs indien die billike waarde van die lewende 

hulpbron die drabedrag daarvan oorskry, solank die reswaarde van die 

lewende hulpbron nie die drabedrag daarvan oorskry nie.  

.88 Die depresieerbare bedrag van 'n lewende hulpbron word bepaal ná aftrekking 

van die reswaarde daarvan. Die reswaarde van die lewende hulpbron kan 

egter onbeduidend wees, en dus niewesenlik in die berekening van die 

depresieerbare bedrag. 

.89 Die reswaarde van 'n lewende hulpbron kan toeneem tot 'n bedrag wat gelyk is 

aan of groter is as die bate se drabedrag. Indien dit die geval is, is die 

depresiasiekoste vir die lewende hulpbron nul, tensy en totdat die reswaarde 

daarvan tot 'n bedrag wat laer is as die drabedrag daarvan. 

Depresiasie  

.90 Depresiasie van 'n lewende hulpbron begin wanneer dit beskikbaar is vir 

gebruik, d.w.s. wanneer dit op die plek en in die toestand is wat nodig is 

daarvoor om te funksioneer op die wyse wat bestuur beoog. Depresiasie van 

'n lewende hulpbron loop ten einde op die datum waarop die bate onterken 

word. Die waardevermindering hou nie op wanneer die lewende hulpbron in 

onbruik raak of uit aktiewe diens gestel word nie. Ooreenkomsig 

gebruikmetodes van depresiasie kan die depresiasiekoste egter nul wees 

terwyl daar geen produksie is nie. 'n Entiteit moet oordeel gebruik om te 

bepaal wanneer, en op watter punt van die lewende hulpbron se lewensiklus, 

dit vir gebruik beskikbaar sal wees..  

Depresiasiemetode  

.91 Die depresiasiemetode wat gebruik word, weerspieël die patroon 

waarvolgens die toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal 

van die lewende hulpbron na verwagting deur die entiteit verbruik sal 

word.   



 
AERP 110 

 

                                     29              Lewende en Nielewende Hulpbronne UItgegee Maart 2017  

.92 Die depresiasiemetode wat op 'n lewende hulpbron toegepas word, 

moet ten minste op elke verslagdoeningsdatum hersien word en, indien 

daar 'n beduidende verandering in die verwagte verbruikpatroon was 

van die toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat in die 

lewende hulpbron vervat is, moet die metode verander word om die 

veranderde patroon te weerspieël. So 'n verandering moet as 'n 

verandering in 'n rekeningkundige raming ooreenkomstig AERP 3 in 

rekening gebring word.  

.93 Die depresiasiemetodes wat gevolg kan word om die depresieerbare bedrag 

van die lewende hulpbron op ŉ sistematiese grondslag oor die nutsduur 

daarvan toe te deel, sluit die reguitlynmetode en die afnemendesaldo-

metode in. Reguitlyndepresiasie het 'n konstante koste oor die nutsduur tot 

gevolg indien die reswaarde van die lewende hulpbron nie verander nie, 

terwyl die afnemendesaldo-metode 'n afnemende koste oor die nutsduur tot 

gevolg het.  

.94 Die entiteit kies die metode wat die verwagte patroon van verbruik van die 
toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal wat in die lewende 
hulpbron vervat is die noukeurigste weerspieël.  Die metode word 
konsekwent van tydperk tot tydperk toegepas, tensy daar 'n verandering in 
die verwagte patroon van verbruik van daardie toekomstige ekonomiese 
voordele of dienspotensiaal is. 

Waardedaling 

.95 'n Entiteit moet op elke verslagdoeningsdatum evalueer of daar 'n 

aanduiding is dat die waard van die lewende hulpbron kon gedaal het. 

Indien daar enige sodanige aanduiding bestaan, moet die entiteit 'n 

raming van die verhaalbare bedrag of die verhaalbare diensbedrag van 

die lewende hulpbron maak. 

.96 Om te bepaal of die waarde van 'n lewende hulpbron gedaal het, pas 'n 

entiteit AERP 21 en AERP 26 toe, soos toepaslik. Hierdie standaarde 

verduidelik hoe 'n entiteit die drabedrag van sy lewende hulpbronne hersien, 

hoe 'n entiteit die verhaalbare bedrag of verhaalbare diensbedrag van die 

lewende hulpbron bepaal en wanneer die entiteit 'n waardedalingsverlies 

erken of die erkenning daarvan omswaai. 

.97 'n Plan om 'n lewende hulpbron voor die voorheen verwagte datum te 

vervreem, is 'n aanduiding van waardedaling, wat vereis dat die lewende 

hulpbron se verhaalbare bedrag of verhaalbare diensbedrag bereken word 

met die doel om te bepaal of die waarde van die lewende hulpbron gedaal 

het.  
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Vergoeding vir waardedaling 

.98 Vergoeding van derde partye vir lewende hulpbronne waarvan die 

waarde gedaal het of wat verlore geraak of opgegee is, moet ingesluit 

word in die surplus of tekort wanneer die vergoeding ontvangbaar 

word. 

.99 Waardedalings of verliese van lewende hulpbronne wat met eise vir of 

betaling van vergoeding van derde partye en enige daaropvolgende aankoop 

of vervanging van die lewende hulpbron verband hou, is afsonderlike 

ekonomiese gebeure wat soos volg afsonderlik in rekening gebring word: 

(a) Waardedalings van 'n lewende hulpbron word ooreenkomstig AERP 21 en 

AERP 26 erken.  

(b) Onterkenning van 'n lewende hulpbron wat uit diens gestel of vervreem is 

of wanneer dit nie meer gebruik kan word om die beoogde diens te lewer 

nie, word ooreenkomstig hierdie Standaard bepaal. 

(c) Vergoeding van derde partye vir 'n lewende hulpbron waarvan die waarde 

gedaal het of wat verlore geraak of opgegee is, word ingesluit by die 

bepaling van die surplus of tekort wanneer dit ontvangbaar word.  

Oordragte 

.100 Oordragte van lewende hulpbronne moet gedoen word indien, en slegs 

indien, die besondere bate nie meer aan die omskrywing van 'n lewende 

hulpbron voldoen nie en/of nie meer binne die omvang van hierdie 

Standaard val nie (kyk paragraaf .08). 

.101 Oordragte van lewende hulpbronne moet gedoen word wanneer die bate nie 

meer aan die omskrywing van 'n lewende hulpbron voldoen nie (kyk paragraaf 

.08).  'n Entiteit besluit byvoorbeeld om 'n vrugteboord wat voorheen vir 

navorsingsdoeleindes gehou is vir landboudoeleindes te gebruik. Die entiteit is 

nie op hierdie tydstip van plan om die vrugteboord te verkoop of te vervreem 

nie. As gevolg van die verandering in gebruik, voldoen die boom nie meer aan 

die omskrywing van 'n lewende hulpbron nie en moet dit dus oorgedra word 

van lewende hulpbronne na landbou, mits daar aan die omskrywing in AERP 

27 van 'n draerplant voldoen word. 

.102 Oordragte na lewende hulpbronne moet gedoen word indien, en slegs 

indien,  die bate nie meer aan die omskrywing van 'n lewende hulpbron 

voldoen nie.  
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.103 In sommige gevalle kan die klassifikasie van 'n bate verander indien daar aan 

die omskrywing van 'n lewende hulpbron voldoen word. Veranderde 

omstandighede kan tot 'n oordrag van voorraad, eiendom, aanleg en 

toerusting of landbou lei omdat die bate nou aan die omskrywing van 'n 

lewende hulpbron voldoen.   

.104 Paragraaf .105 tot .109 is van toepassing op die erkennings- en 

metingskwessies wat ontstaan indien die entiteit die herwaardasiemodel vir 

lewende hulpbronne gebruik. Indien die entiteit die kosprysmodel gebruik, 

verander oordragte tussen lewende hulpbronne, eiendom, aanleg en 

toerusting, voorraad of vanaf 'n landbouaktiwiteit nie die drabedrag van die 

lewende hulpbron wat oorgedra is nie, en dit verander nie die kosprys van die 

lewende hulpbron vir metings- en openbaarmakingsdoeleindes nie. 

.105 .105 Vir 'n oordrag van lewende hulpbronne wat teen 'n 

herwaardeerde bedrag gedra word na eiendom, aanleg en toerusting, na 

voorraad of na 'n biologiese bate, moet die geoordeelde koste van die 

lewende hulpbron vir daaropvolgende rekeningkundige verantwoording 

ooreenkomstig die toepaslike Standaard van AERP die herwaardeerde 

waarde daarvan op die oordragdatum wees.  Die entiteit moet die 

beginsels in hierdie Standaard tot op die datum van oordrag toepas. Die 

entiteit behandel op daardie datum die verskil tussen die drabedrag van 

die lewende hulpbron en die billike waarde daarvan op dieselfde wyse as 

'n herwaardasie ooreenkomstig hierdie Standaard.  

.106 .105 Indien 'n item van eiendom, aanleg en toerusting wat teen 'n 

herwaardeerde bedrag gedra word of 'n biologiese bate wat teen billike 

waarde minus koste om te verkoop gedra word as lewende hulpbron 

herklassifiseer word, pas die entiteit  die toepaslike Standaard van AERP 

op daardie bate toe tot op die datum van verandering. Die entiteit 

behandel op daardie datum die verskil tussen die drabedrag van die bate 

en die billike waarde daarvan ooreenkomstig die toepaslike Standaard 

van AERP wat op daardie lewende hulpbron van toepassing is. 

.107 Die entiteit erken enige waardedalingsverliese wat voorgekom het tot op die 

datum waarop 'n lewende hulpbron 'n item van eiendom, aanleg en toerusting 

word. Die entiteit depresieer die bate en erken enige waardedalingsverliese 

wat voorgekom het tot op die datum waarop 'n lewende hulpbron 'n item van 

eiendom, aanleg en toerusting teen 'n herwaardeerde bedrag word. Die 

entiteit behandel op daardie datum die verskil tussen die drabedrag van die 

lewende hulpbron wat oorgedra sal word en die billike waarde daarvan op 
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dieselfde wyse as 'n herwaardasie ooreenkomstig die beginsels van hierdie 

Standaard, of ooreenkomstig die beginsels in die toepaslike Standaard van 

AERP met betrekking tot daardie lewende hulpbron, soos toepaslik.  Met 

ander woorde: 

(a) enige gevolglike daling in die drabedrag van die lewende hulpbron word 

in surplus of tekort erken. In die mate dat 'n bedrag egter in die 

herwaardasiesurplus vir daardie lewende hulpbron ingesluit word, word 

die daling teen daardie herwaardasiesurplus verreken; en   

(b) enige gevolglike toename in die drabedrag word soos volg behandel: 

(i) In die mate dat die styging 'n vorige waardedalingsverlies vir 

daardie lewende hulpbron omswaai, word die styging in surplus of 

tekort erken.  Die bedrag wat in surplus of tekort erken word, 

oorskry nie die bedrag wat nodig is om die drabedrag te herstel tot 

dit wat bepaal sou gewees het (ná aftrekking van 

waardevermindering) indien geen waardedalingsverlies erken sou 

gewees het nie. 

(ii) Enige restant van die styging word regstreeks na netto bates in die 

herwaardasiesurplus gekrediteer.   

.108 Indien 'n lewende hulpbron teen 'n herwaardeerde bedrag na voorraad, of 'n 

landbouaktiwiteit oorgeplaas word, moet die herwaardasiereserwe wat 

ingesluit is in netto bates ten opsigte van die lewende hulpbron regstreeks na 

die opgehoopte surplus of tekort oorgedra word wanneer (a) die voorraad in 

die produksieproses of in die gewone gang van bedrywighede verbruik of 

versprei word, of (b) die landbouproduk verkoop, teen geen koste nie of teen 

'n nominale koste versprei word of in landbouprodukte of bykomende 

biologiese bates vir verkoop of verspreiding teen geen koste nie of teen 'n 

nominale teenprestasie omskep word.   

.109 Vir 'n oordrag van voorraad of 'n biologiese bate na lewende hulpbronne 

teen 'n herwaardeerde bedrag, moet enige verskil tussen die billike 

waarde van die lewende hulpbron op daardie datum en die vorige 

drabedrag daarvan word in surplus of tekort erken word. 

Onterkenning 

.110 Die drabedrag van 'n lewende hulpbron moet onterken word: 

(a) by vervreemding (met inbegrip van vervreemding deur 'n nie-

uitruiltransaksie); of 
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(b) indien geen toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal uit 

die gebruik of vervreemding daarvan verwag word nie. 

.111 Die wins of verlies wat ontstaan uit die onterkenning van 'n lewende 

hulpbron moet in surplus of tekort erken word wanneer die item 

onterken word.  

.112 Die vervreemding van 'n lewende hulpbron kan op 'n verskeidenheid maniere 

plaasvind (bv. deur verkoop of deur 'n nie-uitruiltransaksie). By bepaling van 

die datum van vervreemding van 'n lewende hulpbron, pas die entiteit die 

volgende maatstawwe in die Standaard van AERP oor Inkomste uit 

Valutatransaksies (AERP 9) toe vir erkenning van inkomste uit die verkoop 

van goedere.  

.113 Die teenprestasie ontvangbaar by vervreemding van 'n lewende hulpbron 

word aanvanklik teen die billike waarde daarvan erken.  Indien betaling vir die 

item uitgestel word, word die teenprestasie wat ontvang word aanvanklik teen 

die kontantprysekwivalent erken. Die verskil tussen die nominale bedrag van 

die teenprestasie en die kontantprysekwivalent word as rente-inkomste 

ooreenkomstig AERP 9 erken, wat die effektiewe opbrengs op die debiteur 

weerspieël. 

Openbaarmaking 

Openbaarmaking van lewende en nielewende hulpbronne  

.114 Indien die entiteit as 'n bewaarder van 'n lewende of nielewende 

hulpbron optree, of van groep lewende of nielewende hulpbronne, 

uitgesonderd grond, moet die entiteit die aard van sy 

bewaringsverantwoordelikheid, met inbegrip van die wetgewing of 

soortgelyke middel wat die bewaringsverantwoordelikheid oor die 

hulpbronne daarstel, in die finansiële state  verduidelik.  

.115 Indien die inligting wat in paragraaf .114 vereis word, ingesluit word in ander 

openbare dokumente wat saam met die finansiële state uitgegee word, kan 'n 

kruisverwysing na daardie dokumente in die aantekeninge by die finansiële 

state ingesluit word. 

Openbaarmaking van nielewende hulpbronne 

.116 Die entiteit moet 'n beskrywing van die volgende vir elke groep 

nielewende hulpbronne, buiten grond, in die finansiële state insluit. 
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(a)  die aard en tipes nielewende hulpbronne waarvoor die entiteit 

verantwoordelik is;  

(b)  enige laste en/of voorwaardelike aanspreeklikhede wat uit die 

nielewende hulpbronne voortspruit; en  

(c)  Indien dit nie afsonderlik as lynitems in die staat van finansiële 

prestasie openbaar gemaak word nie, die bedrag van vergoeding 

vanaf derde partye vir nielewende hulpbronne of groepe nielewende 

hulpbronne wat opgegee is wat in surplus of tekort ingesluit is. 

Openbaarmaking van lewende hulpbronne 

.117 Die entiteit moet, vir elke klas lewende hulpbron wat in die finansiële 

state erken word, die volgende openbaar maak: 

(a) die metingsgrondslae wat vir die bepaling van die bruto drabedrag 

gebruik is;  

(b) die depresiasiemetode wat gebruik is; 

(c) die nutsduur of die depresiasiekoerse wat gebruik is;  

(d) die totaal van die bruto drabedrag en die opgehoopte depresiasie en 

opgehoopte waardedalingsverliese aan die begin en einde van die 

tydperk. 

(e) 'n rekonsiliasie van die drabedrag aan die begin en aan die einde van 

die tydperk wat die volgende aantoon: 

(i) stygings as gevolg van aankope; 

(ii) stygings as gevolg van hulpbronne wat deur nie-

uitruiltransaksies verkry is; 

(iii) dalings as gevolg van verkoop; 

(iv) dalings as gevolg van dood; 

(v) dalings as gevolg van verspreidings deur nie-

uitruiltransaksies; 

(vi) dalings as gevolg van oesting; 

(vii) stygings wat die gevolg is van 'n oordrag van funksies tussen 

entiteite onder gemeenskaplike beheer, 'n oordrag van funksies 

tussen entiteite nie onder gemeenskaplike beheer nie of 'n 

samesmelting; 
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(viii) stygings of dalings as gevolg van herwaardasies 

ooreenkomstig paragraaf .66 en .67 en van 

waardedalingsverliese wat erken of regstreeks in netto bates 

omgeswaai is ooreenkomstig AERP 21 en AERP 26, soos 

toepaslik;  

(ix) waardedalingsverliese wat in surplus of tekort erken is, 

ooreenkomstig AERP 21 en AERP 26, soos toepaslik.  

(x) waardedalingsverliese wat in surplus of tekort omgeswaai is, 

ooreenkomstig AERP 21 en AERP 26, soos toepaslik.  

(xi) depresiasie; 

(xii) die netto wisselkoersverskille voortspruitend uit die 

omrekening van die finansiële state van die funksionele 

geldeenheid na 'n ander aanbiedingsgeldeenheid, met inbegrip 

van die omrekening van 'n buitelandse bedrywigheid na die 

aanbiedingsgeldeenheid van die verslagdoenende entiteit; en 

(xiii) ander veranderinge. 

.118 Indien dit bruikbare en toepaslike inligting aan gebruikers voorsien, 

moet 'n entiteit inligting openbaar maak oor lewende hulpbronne wat van 

of aan ander entiteite geleen word. 

.119 Die entiteit moet ook vir elke groep lewende hulpbronne wat in die 

finansiële state erken word, die volgende openbaar maak: 

(a) die bestaan en drabedrae van lewende hulpbronne of groepe 

lewende hulpbronne waarvan die titel beperk is, en die drabedrae 

van lewende hulpbronne of groepe lewende hulpbronne wat as 

sekuriteit vir aanspreeklikhede verpand is;   

(b) die aard en omvang van beperkings op die entiteit se gebruik of 

kapasiteit om lewende hulpbronne of groepe lewende hulpbronne 

te verkoop;  

(c) die bedrag van kontraktuele verpligtinge vir die ontwikkeling, 

vervreemding of verkryging van lewende hulpbronne of groepe van 

lewende hulpbronne; en 

(d) Indien dit nie afsonderlik as lynitems in die staat van finansiële 

prestasie openbaar gemaak word nie, die bedrag van vergoeding 

vanaf derde partye vir nielewende hulpbronne of groepe 
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nielewende hulpbronne waarvan die waarde gedaal het, wat verlore 

is of wat opgegee is wat in surplus of tekort ingesluit is. 

.120 Lewende hulpbronne moet as 'n afsonderlike lynitem in die staat van 

finansiële stand aangebied word  

.121 Ooreenkomstig AERP 3 maak 'n entiteit die aard en uitwerking van 'n 

verandering in 'n rekeningkundige raming in die huidige tydperk of 

daaropvolgende tydperke openbaar.  

.122 indien 'n groep lewende hulpbronne teen herwaardeerde bedrae 

aangegee word, moet die volgende openbaar gemaak word: 

(a)  die effektiewe datum van die herwaardasie; 

(b)  die metode wat gebruik is om die billike waarde van die lewende 

hulpbron te bepaal; 

(c)  die beduidende evaluerings en aannames wat in die raming van die 

billike waarde van die lewende hulpbron toegepas is; 

(d)  die mate waarin die billike waarde van die lewende hulpbron 

regstreeks deur verwysing na waarneembare verkoopspryse op 'n 

aktiewe mark of onlangse marktransaksies volgens 

armlengtebepalings bepaal is, of bereken is deur gebruik te maak 

van ander waardasietegnieke, en enige beduidende aansuiwerings 

wat gemaak is (indien daar is) om die billike waarde te bepaal; en 

(e)  die bedrag van die herwaardasiesurplus wat verband hou met die 

lewende hulpbron aan die begin en einde van die 

verslagdoeningstydperk, wat die veranderinge gedurende die 

verslagdoeningstydperk en enige beperkings op die uitkering van 

die saldo aan die eienaars van die netto bates aandui. 

.123 Ooreenkomstig AERP 21 en AERP 26, soos toepaslik, maak 'n entiteit inligting 

openbaar oor lewende hulpbronne waarvan die waarde gedaal het, benewens 

die inligting wat deur paragraaf .117 (e)(ix) tot (x) vereis word. 

.124  in die gevalle waarna in paragraaf .70 verwys word, wanneer 'n entiteit 'n 

lewende hulpbron of 'n groep lewende hulpbronne met gebruik van die 

kosprysmodel meet, moet die rekonsiliasie wat deur paragraaf .117 

vereis word bedrae wat met daardie lewende hulpbron of groep lewende 

hulpbronne verband hou afsonderlik openbaar maak van bedrae wat met 

ander lewende hulpbronne of groepe lewende hulpbronne verband hou.  

Hierbenewens moet 'n entiteit die volgende openbaar maak: 
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(a) 'n beskrywing van die lewende hulpbron of die groep lewende 

hulpbronne; 

(b) 'n verduideliking waarom billike waarde nie betroubaar bepaal kan 

word nie; 

(c) by vervreemding van die lewende hulpbron of die groep lewende 

hulpbronne: 

(i) die feit dat die entiteit die lewende hulpbron of die groep 

lewende hulpbronne vervreem het:  

(ii) die drabedrag van daardie lewende hulpbron of groep lewende 

hulpbronne op die tydstip van verkoop; 

(iii)  die bedrag wins of verlies wat erken is. 

.125 indien die billike waarde van die lewende hulpbron of die groep lewende 

hulpbronne wat voorheen teen kosprys minus enige opgehoopte 

depresiasie en opgehoopte waardedalingsverliese gemeet is gedurende 

die huidige tydperk betroubaar meetbaar word, moet 'n entiteit 

openbaarmaking van daardie lewende hulpbron of groepe lewende 

hulpbronne doen: 

(a) 'n beskrywing van die lewende hulpbron of die groep lewende 

hulpbronne; 

(b) 'n verduideliking waarom billike waarde betroubaar meetbaar geraak 

het; en 

(c) die uitwerking van die verandering. 

.126 Indien 'n entiteit nie 'n lewende hulpbron of 'n groep lewende hulpbronne 

erken nie omdat daar nie aan die omskrywing van 'n bate voldoen word 

nie, of as gevolg daarvan dat daar nie aan die erkenningsmaatstawwe in 

paragraaf .15(b) voldoen word nie, moet die entiteit die volgende vir elke 

lewende hulpbron of groep lewende hulpbronne openbaar maak: 

(a) 'n beskrywing van die aard en tipe van die lewende hulpbronne of 

groep lewende hulpbronne; 

(b) belangrikste oordele wat gemaak en aannames wat toegepas is om 

tot die slotsom te kom dat daar nie aan die omskrywing van 'n bate 

voldoen is nie en die redes waarom daar nie aan die 

erkenningsmaatstawwe vir die lewende hulpbron of die groep 

lewende hulpbronne voldoen word nie. Hierdie openbaarmakings 
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kan in totaal, individueel of vir groepe lewende hulpbronne gemaak 

word om toepaslike inligting aan die gebruikers van die finansiële 

state vir verantwoordbaarheids- en besluitnemingsdoeleindes te 

voorsien; en 

(c)     by vervreemding van die lewende hulpbron of groep lewende 

hulpbronne die vergoeding wat ontvang is en die bedrag wat in die 

staat van finansiële prestasie erken is, indien dit nie elders openbaar 

gemaak is nie.  

Oorgangsbepalings  

Aanvanklike aanvaarding van die Standaarde van AERP  

.127 Die oorgangsbepalings wat toegepas sal word op entiteite by die 

aanvanklike aanvaarding van hierdie Standaard word in 'n lasgewing(s) 

voorgeskryf. Die bepalings van hierdie Standaard moet saam met elke 

toepaslike lasgewing gelees word. 

Datum van inwerkingtrede 

Aanvanklike aanvaarding van die Standaarde van AERP 

.128 'n Entiteit moet hierdie Standaard van AERP toepas vir finansiële state 

wat tydperke dek wat begin op of ná 'n datum wat deur die Minister van 

Finansies bepaal word in 'n regulasie wat ooreenkomstig artikel 91(1)(b) 

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

gewysig, publiseer sal word. 
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Bylae – Gevolglike 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 die Standaard 

van AERP oor Lewende en Nielewende Hulpbronne (AERP 110).  

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 

Paragraaf .79 is gewysig en paragraaf .85A is bygevoeg, soos volg: 

.79 As 'n minimum moet die staat van finansiële stand self die lynitems 

insluit wat die volgende bedrae aanbied: 

(a)   eiendom, aanleg en toerusting; 

(b) beleggingseiendom; 

(c) ontasbare bates; 

(d)    erfenisbates; 

(e) finansiële bates (uitgesonderd bedrae wat onder (e), (g), (h) en 

(i) aangetoon word); 

(f) beleggings wat met gebruik van die ekwiteitsmetode in 

rekening gebring is; 

(g) voorraad; 

(h)    biologiese bates wat deel van 'n landbouaktiwiteit uitmaak;  

(h)A lewende hulpbronne; 

(i)  debiteure uit nie-uitruiltransaksies (belastings en oordragte);  

(j) debiteure uit uitruiltransaksies;... 

.85A Paragraaf .79 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Lewende 
en Nielewende Hulpbronne 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 Rekeningkundige 

Beleid, Veranderinge in Rekeningkundige Ramings en Foute  

Paragraaf .19 is gewysig en paragraaf .57A is bygevoeg, soos volg: 

.19 Die aanvanklike toepassing van ’n beleid om bates te herwaardeer in 

ooreenstemming met die Standaard van AERP oor Eiendom, Aanleg 

en Toerusting, of die Standaard van AERP oor Ontasbare Bates, 

Erfenisbates of Lewende en Nielewende Hulpbronne is ’n 

verandering in ’n rekeningkundige beleid waarmee gehandel moet 

word as ’n herwaardasie in ooreenstemming met die toepaslike 

Standaard van AERP oor Eiendom, Aanleg  en Toerusting of die 

Standaard van AERP oor Ontasbare Bates of die Standaard van 

AERP oor Erfenisbates, eerder as in ooreenstemming met hierdie 

Standaard. 

.57A Paragraaf .19 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Lewende 

en Nielewende Hulpbronne wat in Maart 2017 uitgegee is 'n Entiteit 

moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële 

jaartydperke wat op of ná 1 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 Voorraad  

Paragraaf .02 is gewysig en paragraaf .02A, .50A en .54A is bygevoeg, soos 

volg: 

.02 'n Entiteit wat finansiële state ingevolge die toevallingsgrondslag 

van rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard by 

die rekeningkundige verantwoording van voorraad toepas, met die 

uitsondering van:  

(a) werk in proses wat uit konstruksiekontrakte voortspruit, met 

inbegrip van regstreeks verwante dienskontrakte (kyk die 

Standaard van AERP oor Konstruksiekontrakte); 

(b) finansiële instrumente (kyk die Standaard van AERP oor 

Finansiële Instrumente); 

(c) biologiese bates wat verband hou met landbouaktiwiteite en 

landbouprodukte teen oestyd (kyk die Standaard van AERP 

oor die Landbou);  
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(c)A water wat natuurlik voorkom en wat nie onttrek is nie en 

minerale, olie en gas, en ander niehernubare hulpbronne wat 

nie onttrek is nie (kyk die Standaard van AERP oor Lewende en 

Nielewende Hulpbronne);  

(d) werk in proses ten opsigte van dienste wat regstreeks in ruil 

deur die ontvangers gelewer word, deur middel van ŉ nie-

uitruiltransaksie; 

.02A  Hierdie Standaard is nie van toepassing nie op water wat natuurlik 

voorkom en wat nie onttrek is nie en minerale, olie en gas, en ander 

niehernubare hulpbronne wat nie onttrek is nie. Sodra hierdie hulpbronne 

onttrek word, voldoen hulle nie meer aan die omskrywing van 'n 

nielewende hulpbron nie (kyk die Standaard van AERP oor Lewende en 

Nielewende Hulpbronne). In plaas daarvan pas 'n entiteit die beginsels in 

hierdie Standaard van AERP toe om hierdie onttrekte hulpbronne in 

rekening te bring. 'n Entiteit pas oordeel toe om te bepaal op watter punt 

die hulpbron wat onttrek is binne die omvang van hierdie Standaard val. 

.50A 'n Entiteit moet 'n beskrywing insluit van belangrike oordele en 

aannames wat in sy finansiële state wat gemaak ten einde te 

verduidelik op watter punt water, minerale, olie en gas en ander 

niehernubare hulpbronne aan die omskrywing van voorraad 

voldoen.  

.54A Paragraaf .02 is gewysig en paragraaf .02A en .50A is bygevoeg deur 

die Standaard van AERP oor Lewende en Nielewende Hulpbronne 

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

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat op of ná 1 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 

Beleggingseiendom   

Paragraaf .04 is gewysig en paragraaf .94A is bygevoeg, soos volg: 

.04 Hierdie Standaard van AERP is nie van toepassing nie op: 

(a) biologiese bates wat met landbouaktiwiteit verband hou (kyk 

die Standaard van AERP oor Landbou); 
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(a)A lewende en nielewende hulpbronne, uitgesonderd grond (kyk 

die Standaard van AERP oor Lewende en Nielewende 

Hulpbronne);  

(b) minerale regte en minerale reserwes soos olie, aardgas en 

vergelykbare nie-hernubare bronne;  

(c) erfenisbates (kyk die Standaard van AERP oor Erfenisbates);... 

.94A Paragraaf .04 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Lewende 

en Nielewende Hulpbronne wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit 

moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële 

jaartydperke wat op of ná 1 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 Eiendom, Aanleg 

en Toerusting   

Paragraaf .02 is gewysig en paragraaf .92A is bygevoeg, soos volg: 

.02 'n Entiteit wat finansiële state ingevolge die toevallingsgrondslag 

van rekeningkunde opstel en aanbied, moet hierdie Standaard by 

die in rekening bring van eiendom, aanleg en toerusting toepas, 

behalwe:  

(a) wanneer ŉ ander rekeningkundige behandeling aanvaar is 

ooreenkomstig ŉ ander Standaard van AERP;  

(b) by biologiese bates wat wat met landbouaktiwiteite verband hou 

(kyk die Standaard van AERP oor Landbou);   

(b)A lewende en nielewende hulpbronne, uitgesonderd grond (kyk 

die Standaard van AERP oor Lewende en Nielewende 

Hulpbronne);  

(c) erfenisbates (kyk die Standaard van AERP oor Erfenisbates);  

(d) die erkenning en meting van eksplorasie- en evaluasiebates 

(kyk die International Financial Reporting Standard oor 

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources); 

(e) minerale regte en minerale reserwes soos olie, aardgas en 

vergelykbare nie-hernubare bronne; en... 
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.92A Paragraaf .02 is gewysig deur die Standaard van AERP oor Lewende 

en Nielewende Hulpbronne wat in Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit 

moet hierdie wysigings terugwerkend toepas vir finansiële 

jaartydperke wat op of ná 1 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 Landbou   

Paragraaf .03 is gewysig en paragraaf .10B en .57A is bygevoeg, soos volg: 

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

(a) grond wat met landbouaktiwiteit verband hou (kyk die Standaarde 

van AERP oor Eiendom, Aanleg en Toerusting en 

Beleggingseiendom);  

(b) ontasbare bates wat met landbouaktiwiteit verband hou (kyk die 

Standaard van AERP oor Ontasbare Bates);  

(c) biologiese bates wat vir die voorsiening of verskaffing van goedere 

en/of dienste gehou word; en 

(c)A 'n lewende hulpbron, uitgesonderd dié wat biologiese bates is 

wat in landbouaktiwiteite gebruik word (kyk die Standaard van 

AERP oor Lewende en Nielewende Hulpbronne); en ... 

.10B Lewende hulpbronne soos omskryf in die Standaard van AERP oor 

Lewende en Nielewende Hulpbronne kan aan die omskrywing van 'n 

biologiese bate in hierdie Standaard voldoen, maar moet slegs 

ooreenkomstig hierdie standaard in rekening gebring word indien 

die lewende hulpbron gebruik sal word om landbouaktiwiteite te 

onderneem. 

.57A Paragraaf .03 is gewysig en paragraaf .10B is bygevoeg deur die 

Standaard van AERP oor Lewende en Nielewende Hulpbronne wat in 

Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysigings 

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat op of ná 

1 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 Erfenisbates    
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Paragraaf .02 is gewysig en paragraaf .103A, .50A en .54A is bygevoeg, 

soos volg: 

.02 'n Entiteit wat finansiële state ooreenkomstig die 

toevallingsgrondslag van rekeningkunde opstel en aanbied, moet 

hierdie Standaard toepas op die erkenning, meting en 

openbaarmaking van alle bates wat aan die omskrywing van 'n 

erfenis bate voldoen.  

(a) die aanvanklike erkenning en aanvanklike meting van 

erfenisbates wat in 'n oordrag van funksies tussen entiteite 

onder gemeenskaplike beheer verkry is (kyk die Standaard van 

AERP oor Oordrag van Funksies tussen Entiteite onder 

Gemeenskaplike Beheer) of 'n samesmelting (kyk die 

Standaard van AERP oor Samesmeltings); en 

(b) biologiese bates wat met landbouaktiwiteit verband hou (kyk 

die Standaard van AERP oor Landbou); en 

(bA) lewende en nielewende hulpbronne, uitgesonderd grond (kyk 

die Standaard van AERP oor Lewende en Nielewende 

Hulpbronne). 

.03    Indien 'n entiteit 'n biologiese bate het wat met landbouaktiwiteit verband 

hou, moet die entiteit oorweeg  of die beginsels van die Standaarde van 

AERP oor Eiendom, Aanleg en Toerusting  van toepassing is.  

.05 Voorbeelde van die reeks bates wat as klasse erfenisbates beskou kan 

word, sluit die volgende in: 

(a) kunswerke, oudhede en uitstallings soos dié van biologiese en 

minerale monsters of tegnologiese artefakte;  

(b) versamelings insekte, skoenlappers en fossiele; 

(c) versamelings skaars boeke, manuskripte, rekords, fotografiese 

positiewe en negatiewe en ander bronmateriaal wat deur biblioteke 

gehou word om weens hul historiese en kulturele waarde bewaar te 

word; 

(d) voorwerpe van wetenskaplike of tegnologiese belang; 

(e) historiese monumente soos grafte en begraafplase; 

(f) argeologiese en paleontologiese terreine; 

(g) grond wat gebruik word bewaringsgebiede, soos nasionale parke; 
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(h) historiese geboue van beduidende historiese belang; 

roerende voorwerpe soos militêre ordetekens, medaljes, muntstukke, 

posseëlversamelings of dekoratiewe of kunsvoorwerpe; en 

(i) parke wat vir ontspanningsdoeleindes aangewend word en tot 

voordeel van huidige en toekomstige geslagte bewaar moet word. 

.103A Paragraaf .02 is gewysig en paragraaf .03 is bygevoeg deur die 

Standaard van AERP oor Lewende en Nielewende Hulpbronne wat in 

Maart 2017 uitgegee is. 'n Entiteit moet hierdie wysigings 

terugwerkend toepas vir finansiële jaartydperke wat op of ná 

1 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 lasgewing oor Veranderinge in 

Metingsgrondslae ná die Aanvanklike Aanvaarding van 

Standaarde van AERP    

Paragraaf .05 is soos volg gewysig: 

.05   By die toepassing van paragraaf 13(b) van die Standaard van AERP oor 

Rekeningkundige Beleide, Veranderinge in Rekeningkundige Ramings en 

Foute laat hierdie lasgewing 'n entiteit toe wat aanvanklik die 

billikewaardemodel vir beleggingseiendom of die herwaardasiemodel vir 

eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates, of erfenisbates of 

lewende hulpbronne aanvaar het, om sy rekeningkundige beleid op 'n 

eenmalige grondslag na die kosprysmodel te verander indien die entiteit 

besluit om sy rekeningkundige beleid ná die aanvanklike aanvaarding van 

hierdie Standaarde van AERP te verander. Die eenmalige verandering 

sal toegelaat word indien die entiteit 'n ontoepaslike keuse van 

rekeningkundige beleid by die aanvanklike aanvaarding van die 

Standaarde van AERP gemaak het. 
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Bylae B – Besluitneming-vloeidiagram 

Hierdie bylae dien slegs ter illustrasie en maak nie deel van AERP 110 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.  

Bylae B: Besluitneming-vloeidiagram 

 

 

                                                                             

 

                  

  

 

LEWENDE HULPBRONNE 

Is die lewende hulpbron 'n 

draerplant of biologiese bate 

wat met 'n landbouaktiwiteit 

verband hou? 

 

 

 
Is die lewende hulpbron vir 

toekomstige gebruik 

gereserveer? 

Word die lewende hulpbron 

gehou met die bedoeling om 

dit in die gewone gang van 

sake te verkoop, te  gebruik of 

te versprei 

 

Word die lewende hulpbron vir 

minder as een verslag-

doeningstydperk gehou? 

Pas die beginsels in AERP 110 

toe 

Pas 

AERP 17 

of 

AERP 27 

toe 
 

Pas toepaslike 
Standaard  

van AERP toe 

NIELEWENDE HULPBRONNE 

Minerale, 

olies, gas en 

ander nie-

hernubare 

hulpbronne 

 
Water 

 
Gron

d 

Word hierdie 

hulpbronne 

tans onttrek? 

(kyk par .09 tot 

.13 in 

AERP 110) 

 

Pas die 

toepaslike 

Standaarde van 

AERP toe 

gebaseer op die 

redes waarom 

grond besit of 

gehou word, 

d.w.s. GRAP 12, 

16, 17 of 103 

Pas die toepaslike 

Standaarde van 

AERP toe, d.w.s. 

AERP 12 of 17 

Pas die openbaar-

makingsvereistes in  

GRAP 110 toe 

(kyk par.114 tot.116) 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Yes 

Nee 

Nee 

Nee 

Ne
e 

No 

REKENINGKUNDIGE VERANTWOORDING VIR LEWENDE EN NIELEWENDE 

HULPBRONNE 
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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 lewende 

en nielewende hulpbronne. Hierdie grondslag vir gevolgtrekkings vergesel, maar 

is nie deel nie van, AERP 110. 

Agtergrond 

GG1.  Hierdie Grondslag vir Gevolgtrekkings som die Raad se oorwegings by 

die ontwikkeling van die Standaard van AERP oor Lewende en 

Nielewende Hulpbronne op. In die vorming van hul sienings het die 

Raad die standpunte oorweeg wat deur belanghebbendes uitgespreek 

is oor die Besprekingsdokument oor Rekeningkundige Verantwoording 

vir Lewende en Nielewende Hulpbronne (BD 10) wat in Julie 2014 

uitgegee is.  

GG2.  By die ontwikkeling van hierdie Standaard van AERP het die Raad die 

beginsels in AERP 12, AERP 17, AERP 27 en AERP 103 oorweeg.  

GG3. In Suid-Afrika hou entiteite 'n wye verskeidenheid hulpbronne, wat 

lewende hulpbronne, soos diere en plante, en nielewende hulpbronne, 

soos water, grond en minerale, olie en gas, insluit, asook ander 

niehernubare natuurlike hulpbronne. Sommige entiteite hou hierdie 

hulpbronne om hul mandaat uit te voer, terwyl andere die bewaarders 

van hierdie hulpbronne is tot die voordeel van huidige en toekomstige 

geslagte.  

GG4. Aangesien die rekeningkundige verantwoording vir lewende en 

nielewende hulpbronne 'n verreikende uitwerking op finansiële 

verslagdoening in die openbare sektor het, het die Raad ingestem om 'n 

Standaard van AERP te ontwikkel om die rekeningkundige behandeling 

van lewende en nielewende hulpbronne voor te skryf. Die standaard 

van AERP sit ook verbandhoudende openbaarmakingsvereistes uiteen 

wat gebruikers van die finansiële state in die vervulling van hul 

inligtingsbehoeftes vir aanspreeklikheids- en besluitnemingdoeleindes 

toepaslik kan vind. 

Omvang van hierdie Standaard 
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Lewende hulpbronne 

GG5. BD 10 het genoem dat lewende hulpbronne ook mensehulpbronne kan 

insluit. AERP 31 verduidelik dat, hoewel 'n entiteit 'n span van vaardige 

personeel kan hê en moontlik in staat kan wees om inkrementele 

personeelvaardighede te identifiseer wat tot toekomstige ekonomiese 

voordele of dienspotensiaal deur opleiding kan lei, die entiteit gewoonlik 

ontoereikende beheer oor personeel het. Gevolglik het BD 10 

mensehulpbronne uit die omvang daarvan uitgesluit.  

GG6. BD 10 het ook genoem dat sonlig en lug voorbeelde van nielewende 

hulpbronne  is. 'n Entiteit het egter geen manier om hierdie hulpbronne 

te beheer nie en gevolglik word hierdie hulpbronne uit die omvang van 

BD 10 uitgesluit.  

GG7. Respondente op BD 10 het oor hierdie omvangsuitsluitings 

saamgestem en gevolglik is hierdie Standaard van AERP nie op hierdie 

hulpbronne van toepassing nie.  

GG8. Die omskrywing van lewende hulpbronne alle lewende organismes 

insluit, is diere en plante in wat in landbouaktiwiteite gebruik word in 

hierdie woordomskrywing ingesluit. Die omvang van hierdie Standaard 

van AERP is dus wyer as diere en plante, wat in die omvang van AERP 

27 is.   

GG9. Die Standaard van AERP vereis egter dat 'n entiteit wat 

landbouaktiwiteite onderneem, omdat dit beoog om biologiese bates te 

verkoop, te versprei of in landbouprodukte of bykomende landboubates 

vir verkoop of verspreiding teen geen koste nie of teen 'n nominale 

koste  te omskep, die beginsels in AERP 27 moet toepas, aangesien die 

redes vir die hou van sodanige lewende hulpbronne vir 

landbouaktiwiteite is.  

Nielewende hulpbronne   

GG10.   Die omvang van hierdie Standaard sluit water in wat natuurlik voorkom 

en wat nie onttrek is nie, en minerale, olie en gas sowel as ander 

niehernubare hulpbronne wat nie onttrek is nie. Die Raad het tot die 

slotsom gekom dat, sodra die lewende hulpbron onttrek word, dit nie 

meer aan die omskrywing van 'n nielewende hulpbron voldoen nie. 

GG11. Die voorgestelde omskrywing van 'n nielewende hulpbron in BD 10 het 

die idee van "menslike ingryping" ingesluit. Menslike ingryping sluit 

positiewe stappe in wat deur die entiteit onderneem word om die 
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gebruik van die hulpbron deur die entiteit moontlik maak om sy 

doelstellings te bereik. Selfs al het respondente op BD 10 die insluiting 

van "menslike ingryping" in die voorgestelde omskrywing van 'n nie 

lewende hulpbron ondersteun, het die Raad ooreengekom dat vir die 

doeleindes van hierdie Standaard, daar slegs na "onttrekking" verwys 

moet word, aangesien die proses van onttrekking menslike ingryping 

behels.  

GG12. Respondente op BD 10 het meer leiding gevra oor wanneer nielewende 

hulpbronne "onttrek" word en buite die omvang van hierdie Standaard 

val. Die Raad het tot die gevolgtrekking gekom dat, aangesien die 

proses van onttrekking afhang van wat die entiteit se doel is met die 

onderneem van hierdie handeling, daar oordeel aan die dag gelê moet 

word om te bepaal wanneer 'n nielewende hulpbron onttrek word. 

GG13. Die Raad vereis dus dat, sodra die lewende hulpbron onttrek word, die 

entiteit moet oordeel of daar aan die omskrywing van voorraad soos 

omskryf in AERP 12 voldoen word. 'n Ander Standaard van AERP kan 

egter ook van toepassing wees, byvoorbeeld AERP 17, indien 'n entiteit 

byvoorbeeld eksplorasie vir navorsingsdoeleindes onderneem.   

GG14. Respondente op die voorgestelde Standaard van AERP oor Lewende 

en Nielewende Hulpbronne (GK 143) het voorgestel dat 

openbaarmakings oor die belangrike oordele wat gemaak is en 

aannames wat toegepas is deur 'n entiteit om te bepaal op watter punt 

onttrekking van die nielewende hulpbron plaasvind in 'n entiteit se 

finansiële state  ingesluit moet word. Die Raad het ingestem om die 

openbaarmaking van sodanige inligting te vereis. 'n Verandering is 

gemaak aan AERP 12 wat van 'n entiteit vereis om die belangrikste 

oordele wat gemaak en aannames wat toegepas is om te bepaal op 

watter punt water, minerale, olie en gas en ander niehernubare 

hulpbronne aan die omskrywing van voorraad voldoen, te verduidelik. 

Erkenning van nielewende hulpbronne  

GG15. In die ontwikkeling van BD 10 het die Raad kennis geneem dat, indien 

minerale, olie, gas, en ander niehernubare hulpbronne nie onttrek is nie, 

dit onwaarskynlik is dat 'n entiteit tot die slotsom sal kom dat dit 

sodanige  hulpbronne  beheer, omdat die entiteit nie die fisiese toestand 

van hierdie hulpbronne kan bestuur nie. Die entiteit beskik ook nie oor 

die vermoë om hierdie hulpbronne te gebruik, of om andere opdrag te 

gee om dit te gebruik terwyl dit ononttrek is, aangesien die entiteit nie 
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voordeel kan trek uit die dienspotensiaal of toekomstige ekonomiese 

voordele wat in hierdie hulpbronne vervat is nie. 

GG16. As gevolg van die onsekerheid wat bestaan oor die mate van 

geologiese ramings wat gemaak moet word oor die hoeveelheid 

ononttrekte minerale, olie, gas en ander niehernubare hulpbronne, is dit 

ook onwaarskynlik dat die entiteit betroubaar hierdie nielewende 

hulpbronne betroubaar sal meet. BD 10 het dus tot die slotsom gekom 

dat hierdie nielewende hulpbronne nie as bates erken moet word nie.  

GG17.   'n Soortgelyke gevolgtrekking is gemaak oor water wat in 'n natuurlike 

staat en/of toestand gevind word voordat dit deur menslike ingryping 

verander word. Water verminder of vermeerder as gevolg van natuurlike 

blootstelling, byvoorbeeld verdamping of reënval, of as gevolg van 

water in riviere en fonteine wat in 'n waterhulpbron invloei. Die Raad het 

ook kennis geneem dat verskillende omstandighede bestaan met 

betrekking tot onttrekking van waterhulpbronne, en dat die punt van 

onttrekking kan verskil na gelang van die infrastruktuur wat in plek is. Dit 

is dus onwaarskynlik dat daar beheer sal wees, tensy daar menslike 

ingryping was. 

GG18. Die Standaard van AERP vereis dus dat nielewende hulpbronne, buiten 

grond, nie as 'n bate in die entiteit se finansiële state erken moet word 

nie maar dat, in plaas daarvan, toepaslike inligting in die aantekeninge 

by die finansiële state openbaar gemaak moet word.  

GG19. Grond voldoen aan die omskrywing van 'n nielewende hulpbron, maar 

leiding oor die erkenning, meting en aanbieding van grond is in 'n aantal 

ander Standaarde van AERP ingesluit. Die Raad het tot die slotsom 

gekom dat die beginsels in AERP 12, AERP 16, AERP 17 en AERP 103 

toegepas moet word. Die toepassing van 'n bepaalde standaard van 

AERP sal afhang van die doel waarvoor die grond gehou word, of 

bedoel is om gebruik te word.  

Erkenning en meting van lewende hulpbronne 

Lewende hulpbronne wat deel van grond is 

GG20. BD 10 het voorgestel dat wanneer plante en nielewende hulpbronne 

soos water of minerale, olie, gas en ander niehernubare hulpbronne 

deel is van die grond, dit in aanmerking geneem moet word wanneer die 

waarde van die grond bepaal word.  
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GG21. Respondente op BD 10 het saamgestem met die voorstel en 

gevolgtrekking deur die Raad, maar het die Raad versoek om hierdie 

beginsel uit te brei na diere indien daar tot die slotsom gekom word dat 

hierdie hulpbronne nie aan die omskrywing van 'n bate voldoen nie, of 

omdat hierdie hulpbronne nie betroubaar gemeet kan word nie.  

GG22. By die heroorweging van hierdie voorstel, het die Raad besluit dat waar 

'n lewende hulpbron deel van die grond is, 'n waardeerder hierdie 

hulpbronne in die billike waarde van die grond kan insluit indien 'n 

entiteit die billikewaardemodel of die herwaardasiemodel as 'n latere 

metingsgrondslag toepas. Aangesien dit nie in alle gevalle moontlik mag 

wees om die lewende hulpbronne op die grond te waardeer nie, het die 

Raad tot die slotsom gekom dat om te vereis dat die billike waarde van 

die grond hierdie hulpbronne in die waardasie van die grond weerspieël, 

beswarend kan wees. 

GG23. Indien grond teen herwaardeerde bedrae aangetoon word, word daar 

ingevolge die betrokke Standaard van AERP van die waardeerder 

vereis om, onder andere, die beduidende oordele en aannames wat 

toegepas is in die berekening van die billike waarde van die grond 

openbaar te maak. Hierdie openbaarmakings moet ook die metodologie 

en aannames insluit wat die waardeerder toegepas het by die 

oorweging van die waarde van enige lewende en/of nielewende 

hulpbron wat by die waarde van die grond ingesluit is.  

 

 

Aanduidings van beheer  

GG24.  Vir 'n lewende hulpbron om aan die omskrywing van 'n bate te voldoen, 

moet 'n entiteit demonstreer dat hy die hulpbron beheer as gevolg van 

gebeure in die verlede en waaruit toekomstige ekonomiese voordele of 

dienspotensiaal verwag word om na die entiteit te vloei. Gedurende die 

ontwikkeling van BD 10 het die Raad 'n aantal aanwysers ontwikkel om 

entiteite by te staan om te bepaal wanneer hulle beheer oor lewende 

hulpbronne uitoefen.  

GG25. Respondente aan DP 10 het hierdie aanduiders van beheer ondersteun. 

Op grond van terugvoer wat van respondente ontvang is, het die Raad 

duidelik gemaak dat hierdie aanwysers individueel, of in kombinasie, 
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toegepas kan word om die entiteit te lei om tot die slotsom te kom dat 

dit die lewende hulpbron beheer.  

Koste-elemente 

GG26. Die Standaard van AERP vereis dat die koste van die lewende hulpbron 

enige koste moet omvat wat regstreeks daaraan toeskryfbaar is om die 

lewende hulpbron na die ligging en tot die toestand te bring wat nodig is 

sodat dit kan funksioneer op die wyse wat deur bestuur beoog is. Die 

Raad het tot die slotsom gekom dat 'n entiteit oordeel moet toepas om 

te bepaal wanneer die hulpbron in staat sal wees om te funksioneer op 

die wyse wat deur bestuur bedoel is, aangesien die entiteit se besluit 

beïnvloed sal word deur die rede waarvoor die lewende hulpbron 

gebruik of gehou word.     

Modelle vir latere meting   

GG27. Tydens die ontwikkeling van die BD 10 het die Raad tot die slotsom 

gekom dat dat billike waarde die toepaslikste metingsgrondslag is om 

lewende hulpbronne later in rekening te bring. Aangesien die billike 

waarde van die lewende hulpbronne bepaal sal word op grond van hoe 

dikwels die hulpbronne aan beduidende en ongestadigde 

lewensiklusveranderinge onderworpe is, moet enige depresiasie of 

afnames in surplus of tekort as gevolg van die gebruik of die hou van 

die hulpbron as deel van die billikewaardewaardering in rekening 

gebring word. Daar is dus voorgestel dat depresiasie nie as 'n beginsel 

van latere meting by die in rekening bring van lewende hulpbronne in ag 

geneem moet word nie. 

GG28. In respons op BD 10 het respondente kommer daaroor uitgespreek dat 

slegs billike waarde as 'n beginsel van latere meting toegepas word. Die 

Raad het ooreengekom dat meer navorsing gedoen moet word oor die 

toepassing van die kosprysmetode as 'n grondslag van latere meting. 

GG29. Ná oorweging van die bykomende navorsing het die Raad tot die 

slotsom gekom dat dat 'n meer konseptuele en breër benadering 

aanvaar moet word by die ontwikkeling van die Standaard vir die in 

rekening bring van lewende hulpbronne. Die Raad het ooreengekom dat 

entiteite toegelaat moet word om die kosprys- of herwaardasiemodel vir 

die in rekening bring van lewende hulpbronne te gebruik, en dat die 

beginsels in AERP 17 as 'n grondslag vir die ontwikkeling van die 

Standaard gevolg moet word.  
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Depresiasie 

GG30. Die Raad het ook die toepaslikheid van die depresiasiebeginsels op die 

in rekening bring van lewende hulpbronne gedebatteer, aangesien die 

waarde van die hulpbron in baie gevalle tydens die lewensiklus daarvan 

sal toeneem. 

GG31. Die Raad het tot die gevolgtrekking gekom dat, omdat hierdie hulpbronne 

lewend is, hulle 'n eindige nutsduur het en dus gedepresieer moet word.  

Beginsels van depresiasie is dus in die Standaard ingesluit om die 

sistematiese toedeling van die depresieerbare bedrag van die lewende 

hulpbron oor die nutsduur daarvan toe te deel wanneer dit deur 'n 

entiteit gebruik word om toekomstige ekonomiese voordele of 

dienspotensiaal te genereer. 

Openbaarmakingsvereistes vir nielewende hulpbronne.  

GG3. Ná die Raad se gevolgtrekking dat nielewende hulpbronne, buiten 

grond, nie deur die entiteit as 'n bate erken moet word nie, het die Raad 

in BD 10 voorgestel dat inligting steeds aangebied en bekend gemaak 

moet word aan die gebruikers van die finansiële state ten einde in hul 

inligtingsbehoeftes vir die doel van aanspreeklikheid en besluitneming 

te voorsien.  Gegewe die wye verskeidenheid gebruikers, elk met die 

verskillende inligtingsbehoeftes, het die Raad in BD 10 voorgestel dat 

openbaarmakingsvereistes vir nielewende hulpbronne ontwikkel moet 

word wat aan die volgende doelstellings voldoen deur inligting te 

verskaf oor:  

 die aard van die nielewende hulpbronne van die entiteit; 

 Die entiteit se rol en verantwoordelikheid ten opsigte van die 

nielewende hulpbronne;  

 finansiële en ander risiko's wat verband hou met die entiteit en die 

gevolg is van sy verantwoordelikheid om die nielewende hulpbron te 

bestuur en te bewaar; en  

 bewaardersverantwoordelikhede is die gevolg van die entiteit se 

verantwoordelikheid om die nierlewende hulpbronne te bestuur en te 

bewaar;  

GG33. Ná die kommentaar wat van die respondente op GK 143 ontvang is, het 

die Raad ooreengekom dat, om bruikbare inligting aan die gebruikers 

van finansiële state te voorsien, openbaarmakings oor die aard van 'n 
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entiteit se verantwoordelikheid soos in wetgewing of soortgelyke 

middele vervat, tot die bewaarder beperk moet word.  Die Raad het ook 

ingestem dat openbaarmakings oor die risikobestuurstrategieë en die 

entiteit se blootstelling aan finansiële en ander risiko te beswarend vir 

insluiting in die finansiële state sal wees. Gevolglik is spesifieke 

openbaarmakings oor hierdie aspekte dus nie in die Standaard ingesluit 

nie. 

Bykomende gevolglike wysigings ten opsigte van AERP 110 wat by die 

Verbeterings aan Standaarde van AERP (2016) ingesluit is 

GG34. Die Raad het ooreengekom om bykomende gevolglike wysigings ten 

opsigte van AERP 110 by die finale Verbeterings aan Standaarde van 

AERP (2016) in te sluit. Die Raad het saamgestem dat hierdie 

verbeterings nie beduidend en wesenlik is nie en respondente het reeds 

soortgelyke verbeterings wat aan ander bateverwante Standaarde van 

AERP aangebring is, oorweeg en ondersteun gedurende die behoorlike 

proses rakende GK 152 oor Voorgestelde Verbeterings aan die 

Standaarde van AERP (2016).  

 

 

 

  


