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VRAAG 1 44 punte 
 
Julius Mazibuko is ’n leerlingrekenmeester by ’n ouditfirma met takke regoor Suid-Afrika. Hy 
is tydelik aan die Tegniese Departement van die firma toegewys om hom aan verskillende 
funksies binne die ouditfirma bloot te stel. Die Tegniese Departement is verantwoordelik vir 
bystand aan ouditspanne met navrae oor finansiële verslagdoeningsaangeleenthede. Julius 
het die volgende e-pos ontvang van die ouditsenior wat aan die Olympic-groep van 
maatskappye toegewys is.  
 
Wanneer bystand verleen word oor tegniese aangeleenthede kan u aanvaar dat alle huidige 
Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (‘International Financial Reporting 
Standards’ (‘IFRSs’)) nog altyd bestaan het en tans ten volle in werking is. U kan ook alle 
oorgangsmaatreëls in enige IFRS ignoreer.  
 

Van: Thabile 
Aan: Julius 
Datum: 15 Januarie 2013 
Onderwerp: Bystand met die oudit van die Olympic-groep 

 
Goeiedag Julius 
 
Dankie vir jou bereidwilligheid om my te help met ’n paar aangeleenthede wat tydens die 
oudit van die Olympic-groep en sekere individuele maatskappye binne die groep opgeduik 
het. Hier is die agtergrondinligting wat jy aangevra het:  
 
Ons ouditfirma is die afgelope vier jaar vir die oudit van die Olympic-groep verantwoordelik. 
Olympic Bpk (‘Olympic’) word op die Johannesburgse Sekuriteitebeurs genoteer en die 
groep bestaan uit verskeie maatskappye wat in etlike besigheidsektore bedrywig is. Die 
einde van die huidige verslagdoeningstydperk vir alle maatskappye in die Olympic-groep is 
31 Desember 2012.  
 
Alle maatskappye in die groep het IFRSs ’n paar jaar gelede aanvaar.  
 
Neem asseblief die volgende in ag wanneer jy jou kommentaar voorberei:  

 Dit is die beleid van die Olympic-groep om ander omvattende inkomste-items as ’n 
bedrag voor die verwante belastinguitwerking te toon, met een bedrag vir die totale 
bedrag van inkomstebelasting wat op daardie items betrekking het (in ooreenstemming 
met par. 91(b) van IAS 1, Presentation of Financial Statements). 

 Dit is die beleid van die Olympic-groep om enige gerealiseerde kumulatiewe winste of 
verliese op instrumente wat geklassifiseer is as ‘teen billike waarde deur ander 
omvattende inkomste’ waar toepaslik na behoue verdienste oor te dra (in 
ooreenstemming met par. 5.7.5 en par. B5.7.1 van IFRS 9, Financial Instruments). 

 
Ek heg ook (kyk opsomming hieronder) sommige inligting duidelikheidshalwe aan:  
 

Naam van aanhangsel Besonderhede 

Aanhangsel A Inligting in verband met die Olympic-groep en sekere 
maatskappye binne die groep 

Aanhangsel B Inligting oor die finansiering van MakeIt se opgerigte aanleg 

Aanhangsel C Inligting oor die beleggings van Investco 

 

Groete, Thabile
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Aanhangsel A 
 

Inligting in verband met die Olympic-groep en sekere maatskappye binne die groep  

 
Die Olympic-groep is soos volg gestruktureer: 
 

 

 Olympic Bpk  

  

         

  80%    100%  Ander filiale  

         

 MakeIt Bpk  Investco Bpk    

 
 
Bedrywighede 
 
Die bedrywighede van die Olympic-groep is gediversifiseerd en elke maatskappy is slegs in 
sy spesifieke sektor bedrywig. Die besigheidsaktiwiteite van Olympic is hoofsaaklik om 
beleggings in sy filiale te hou. Olympic ontvang dividende van sy filiale en keer dit aan sy 
aandeelhouers uit. Die groepsadministrasiefunksie word ook in Olympic gehuisves.  
 
Olympic hou ’n 80%-belang in MakeIt Bpk (‘MakeIt’), sedert die inkorporasie daarvan ’n paar 
jaar gelede. MakeIt is ’n maatskappy wat huishoudelike toestelle vervaardig. MakeIt verkoop 
sy handelsmerkprodukte uitsluitlik aan ’n groot kleinhandelaar.  
 
Investco Bpk (‘Investco’) word alleenbesit deur Olympic. Dit is ’n maatskappy wat in verskeie 
finansiële instrumente belê.   
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Aanhangsel B 
 

Inligting oor die finansiering van MakeIt se opgerigte aanleg 

 
MakeIt het gedurende 2011 as gevolg van ’n beduidende en volhoubare toename in die 
vraag na sy produkte geïdentifiseer dat dit nodig is om sy bedryfskapasiteit uit te brei. MakeIt 
het op 1 Januarie 2012 met die konstruksie van ’n nuwe aanleg begin en, soos deur bestuur 
beoog is, was die aanleg op 30 Junie 2012 beskikbaar vir gebruik.  Die totale koste van die 
aanleg het R3 500 000 beloop.   
 
MakeIt het die konstruksie van die aanleg gedeeltelik gefinansier deur 200 000 R10 
omskepbare skuldbriewe op 1 April 2012 teen hul sigwaarde aan die publiek uit te reik. 
Rente is jaarliks agterna betaalbaar teen ’n nominale koers van 6% per jaar. Die 
vervaldatum van die skuldbriewe is 31 Maart 2016. Elke skuldbrief is op die vervaldatum na 
keuse van die houer in twee gewone aandele van MakeIt omskepbaar. Skuldbriewe wat nie 
in gewone aandele omskep word nie, sal op 31 Maart 2016 teen pariwaarde afgelos word. 
Op 1 April 2012 was die heersende markrentekoers vir soortgelyke skuldinstrumente sonder 
omskeppingsregte 8% per jaar. MakeIt se aandele het op 1 April 2012 teen R4,25 elk 
verhandel. MakeIt het direkte inkrementele transaksiekoste van R48 000 met die uitreiking 
van hierdie instrumente aangegaan.  
 
Die heersende markrentekoers vir soortgelyke skuldinstrumente sonder omskeppingsregte 
was op 31 Desember 2012 8,21% per jaar. Op hierdie datum het MakeIt se aandele teen 
R4,33 elk verhandel.  
 
Die aanleg voldoen nie aan die omskrywing van ’n kwalifiserende bate soos omskryf in 
IAS 23, Borrowing Costs, nie. 
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Inligting oor die beleggings van Investco 
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Naam van belegging Aant. 
Drabedrag op 

31 Desember 2011 

Bestaande beleggings   

 Genoteerde belegging in Medal Bpk 1 R523 000 

 Ander genoteerde beleggings  R2 724 597 

 Geldmark  R475 265 

Nuwe beleggings gedurende 2012 gemaak   

 Omskepbare voorkeuraandele in Torch Bpk 2 n.v.t. 

 Opsies in Goldwinn Bpk 3 n.v.t. 

 
Aantekeninge 
 
1 Investco het op 1 November 2006 100 000 gewone aandele in Medal Bpk (‘Medal’) 

teen R3,40 elk aangekoop. Investco het op daardie datum ook direkte inkrementele 
transaksiekoste van R7 000 aangegaan. Investco het hierdie aandele as ’n 
langtermynbelegging verkry en het jaarlikse dividende en kapitaalgroei van meer as 
die algemene toename in inflasie verwag. Investco het hierdie belegging as ‘teen 
billike waarde deur ander omvattende inkomste’ geklassifiseer. Investco se belegging 
in hierdie aandele het nooit gelei tot beduidende invloed, beheer of gesamentlike 
beheer oor Medal nie. Die billike waarde van Medal se aandele was op 
31 Desember 2011 R5,23 elk. 
 
Die billike waarde van Medal se aandele het gedurende Januarie en Februarie 2012 
beduidend toegeneem, as gevolg van die uitstekende resultate wat in die maatskappy 
se finansiële state gepubliseer is asook openbare aankondigings oor verwagte 
sinergieë voortspruitend uit nuwe verkrygings deur Medal.   
 
Die direkteure van Investco het op 29 Februarie 2012 besluit om van die wins 
voortspruitend uit die hoër markprys van die aandele te realiseer, en het 45 000 
aandele in Medal teen R5,88 per aandeel verkoop. Investco het kapitaalwinsbelasting 
op hierdie transaksie betaal.   
 
Die markwaarde van Medal se aandele was op 31 Desember 2012 R5,15 elk.  
 

2 Investco het op 1 Julie 2012 R500 000 in Torch Bpk (‘Torch’) belê deur 50 000 R10 
omskepbare voorkeuraandele vanaf Torch te verkry. Die voorkeuraandele is op 
31 Desember 2015 verpligtend omskepbaar op die grondslag van twee gewone 
aandele vir elke voorkeuraandeel. Dividende op die voorkeuraandele teen ’n nominale 
koers van 5,75% per jaar is halfjaarliks agterna betaalbaar. Ingevolge sy kontrak met 
Investco is Torch verplig om voorkeurdividende te betaal. Op 1 Julie 2012 was die 
heersende markopbrengs vir soortgelyke voorkeuraandele sonder omskeppingsregte 
8,36% per jaar. Investco het direkte inkrementele transaksiekoste van R11 000 met 
die verkryging van hierdie instrumente aangegaan.  
 
Die voorkeuraandele is om strategiese doeleindes deur die groep verkry, aangesien 
Torch die hoofverskaffer is van materiale wat deur sommige van die filiale van die 
Olympic-groep gebruik word. Investco se bestuur verwag nie om die voorkeuraandele  
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Inligting oor die beleggings van Investco 
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aktief te verhandel nie, maar verwag nie noodwendig om al die voorkeuraandele tot 
die vervaldatum te hou nie.  
 
Op 31 Desember 2012 was die heersende markopbrengs vir soortgelyke voorkeur-
aandele sonder omskeppingsregte 8,4% per jaar.  
 

3 Die direkteure van Investco oorweeg sedert 2011 gewone aandele van Goldwinn Bpk 
(‘Goldwinn’) as ’n lewensvatbare belegging vir spekulasiedoeleindes. Investco het op 
15 November 2012 ’n opsie verkry om 250 000 gewone aandele van Goldwinn teen 
R2,75 per aandeel te koop, toe Goldwinn-aandele teen daardie prys verhandel het. 
Investco het op 18 November 2012 R34 000 vir die opsie betaal. Investco moes ook ’n 
kommissie van 5% van die opsie-aankoopprys aan die makelaar wat die transaksie-
onderhandelings gedoen het, betaal. Die opsie sal op 15 Februarie 2013 verval. Die 
opsie was op 31 Desember 2012 R85 000 werd, op welke datum Goldwinn-aandele 
teen R2,97 elk verhandel het.  

 

  

 
 
 


