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VRAAG 1            52 punte 
 
Ignoreer belasting op toegevoegde waarde (BTW) 
 
PharmSure Bpk (‘PharmSure’) is ’n Suid-Afrikaanse farmaseutiese maatskappy wat die 
Suid-Afrikaanse rand (ZAR) as sy funksionele en aanbiedingsgeldeenheid gebruik. Die 
maatskappy spesialiseer in die ontwikkeling van revolusionêre mediese behandelings 
gegrond op nanotegnologie en het ’n 30 Junie finansiële jaareinde.  
 
1 Jaar geëindig 30 Junie 2011 (‘FJ2011’) 
 
PharmSure het op 15 Oktober 2010 ’n beherende belang van 105 000 gewone aandele in 
TrueHealth Plc (‘TrueHealth’), ’n maatskappy wat ’n wye reeks mediese produkte ontwikkel, 
verkry. TrueHealth is in Ierland ingelyf om voordeel te trek uit die land se gunstige 
belastingwetgewing. Die aandele is vanaf ’n onafhanklike derde party vir ZAR10 140 000 in 
kontant verkry. PharmSure verantwoord hierdie belegging in sy afsonderlike finansiële state 
teen billike waarde deur wins of verlies in ooreenstemming met IFRS 9 Financial 
Instruments.   

 
TrueHealth se ekwiteit het op 15 Oktober 2010 uit die volgende kredietsaldo’s bestaan: 

 

 Verenigde State 
dollar (USD)  

Gewone aandelekapitaal (200 000 aandele) 1 000 000 

Behoue verdienste 730 000 

 
Al die bates en laste van TrueHealth is op 15 Oktober 2010 geag billik teen hulle drabedrae 
gewaardeer te wees.  

 
PharmSure het gekies om die niebeherende belange in TrueHealth op die verkrygingsdatum 
teen billike waarde in die gekonsolideerde finansiële jaarstate te meet, met verwysing na die 
prys wat op die Frankfurt Aandelebeurs (FAB) in Duitsland genoteer is (kyk punt 5 
hieronder). 
 
2 FJ2012 

 
PharmSure het op 1 Oktober 2011 ’n patent met ’n drabedrag van ZAR2 100 000 vir 
ZAR3 500 000 aan TrueHealth verkoop. Pharmsure se wins na belasting op hierdie 
transaksie was ZAR1 008 000. Die oorspronklike koste van die patent was ZAR7 300 000. 
Die patent het op 1 Oktober 2011 ’n oorblywende nutsduur van vyf jaar gehad.  
 
3 FJ2014 
  
TrueHealth het op 1 Julie 2013 skuldbriewe uitgereik. PharmSure het op hierdie datum 
ingeteken op 10 000 van hierdie skuldbriewe teen ’n sigwaarde van USD10 elk (vir ’n totaal 
van ZAR1 130 000). Hierdie skuldbriewe betaal jaarliks op 30 Junie rente teen 4,5% en sal 
op 30 Junie 2016 teen USD10 elk afgelos word. Die skuldbriewe word op die FAB genoteer. 

 
PharmSure hou hierdie skuldbriewe in ’n portefeulje waar daar bewyse van onlangse 
korttermynwinsneming is. Die skuldbriewe vorm nie deel van die netto belegging in 
TrueHealth nie. 
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4 FJ2015 
 

Die volgende is uittreksels uit die proefbalanse van die twee maatskappye op 30 Junie 2015. 
Hierdie proefbalanse sluit die uitwerking van al die transaksies vir vorige finansiële jare 
hierbo beskryf in, asook die verkoop van TrueHealth se portefeulje nanotegnologie mediese 
produkte en PharmSure se verkoop van ’n gedeelte van sy belang in TrueHealth (hieronder 
beskryf). Die uittreksels wat verskaf is, is korrek, behalwe dat die identifikasie van die 
funksionele geldeenheid van TrueHealth nog nie gefinaliseer is nie en gegrond is op die 
aanname dat die USD die funksionele geldeenheid is.  

 PharmSure 
(maatskappy) 

 ZAR 

Gewone aandelekapitaal 8 400 000 

Behoue verdienste aan die begin van die jaar 32 000 000 

Wins na belasting vir die jaar 15 600 000 

Dividende verklaar en betaal op 30 Junie 2015 –  

 
 

 TrueHealth 

 USD 
(funksionele 
geldeenheid) 

ZAR 
(aanbiedings-
geldeenheid) 

Gewone aandelekapitaal 1 000 000 9 980 000 

Behoue verdienste   

Op 15 Oktober 2010 730 000 7 285 400 

Vanaf 16 Oktober 2010 tot 30 Junie 2014 3 620 000 39 421 800 

Wins na belasting vir die jaar 3 700 000 ? 

Dividende verklaar en betaal op 30 Junie 2015 340 000 ? 

Die ZAR-bedrae is van USD na ’n ZAR aanbiedingsgeldeenheid omgereken vir 
konsolidasie met die resultate van PharmSure, in ooreenstemming met IAS 21 The Effects 
of Changes in Foreign Exchange Rates.  

 
Die winste van albei maatskappye het gelykmatig regdeur die jaar opgeloop, behalwe vir die 
winste met die verkoop voortspruitend uit die transaksies hieronder.  

TrueHealth het op 30 September 2014 sy hele portefeulje nanotegnologiese mediese 
produkte vir USD4 500 000 aan ’n Amerikaanse mededinger verkoop en ’n wins van 
USD1 993 364 na belasting op hierdie datum op die verkooptransaksie erken.   

PharmSure het as gevolg van hierdie transaksie bepaal dat daar nie meer beduidende 
sinergieë uit die verhouding met TrueHealth sou wees nie. PharmSure het dus op 
31 Desember 2014 100 000 gewone aandele in TrueHealth vir ’n totale teenprestasie van 
USD4 miljoen verkoop. Na afloop van hierdie transaksie het PharmSure se bestuur bepaal 
dat die maatskappy nie meer enige invloed op die relevante aktiwiteite van TrueHealth het 
nie. 
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5 Aandeel-  en skuldbriefpryse 
 

Die volgende is die USD-ekwivalente sluitingspryse vir TrueHealth-instrumente wat op die 
FAB genoteer word: 

  Per gewone 

aandeel 

 Per 

skuldbrief 

 USD USD 

15 Oktober 2010 9,10 – 

30 Junie 2011 11,40 – 

30 Junie 2012 13,70 – 

30 Junie 2013 19,40 – 

1 Julie 2013 19,40 10,00 

30 Junie 2014 17,60 10,25 

31 Desember 2014 24,10 10,70 

30 Junie 2015 28,90 11,60 

 
6 Wisselkoersinligting 

 

 Sigkoers  

15 Oktober 2010 USD1 = ZAR9,98 

30 Junie 2011 USD1 = ZAR10,05 

1 Oktober 2011 USD1 = ZAR11,30 

30 Junie 2012 USD1 = ZAR10,80 

30 Junie 2013 USD1 = ZAR11,30 

1 Julie 2013 USD1 = ZAR11,30 

30 Junie 2014 USD1 = ZAR11,80 

30 September 2014 USD1 = ZAR11,85 

31 Desember 2014 USD1 = ZAR12,00 

30 Junie 2015 USD1 = ZAR12,10 

 
 

 Gemiddelde koers 

Vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2011 USD1 = ZAR10,00 

Vir die 9 maande geëindig 30 Junie 2012 USD1 = ZAR11,05 

Vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2012 USD1 = ZAR10,45 

Vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2013 USD1 = ZAR11,05 

Vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2014 USD1 = ZAR11,55 

Vir die 6 maande geëindig 31 Desember 2014 USD1 = ZAR11,90 

Vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2015 USD1 = ZAR11,95 

 
7 Bykomende inligting in verband met TrueHealth 
 
TrueHealth het bepaal dat sy funksionele geldeenheid vir FJ2015 steeds die USD is. 
Bestuur het die volgende in die neem van hierdie besluit oorweeg: 
  

 TrueHealth bemark sy produkte op ’n wêreldwye grondslag en die pryse van sy 
produkte word in USD gedenomineer. Die pryslys vir al die produkte neem die 
volgende in ag: 
o Die USD-ekwivalente prys van kompeterende produkte van mededingers 

(hierdie pryse word bepaal deur die gekwoteerde pryse na USD om te reken, 
aangesien mededingers hul produkte in ’n wye verskeidenheid geldeenhede 
prys);  
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o Mediese regulasies van toepaslike individuele lande en gevolglike potensiële 
prysbeperkings; en 

o Die feit dat die maatskappy se hoofmarkte die Verenigde State, Verenigde 
Koninkryk en Europese Unie is, waarvan die Verenigde State die grootste enkele 
mark vir mediese produkte is. Die gevolg is dat die maatskappy baie van sy 
produkte met inagneming van slegs hierdie mark prys.  

 Die navorsingsfasiliteite van TrueHealth is in die Verenigde Koninkryk geleë en 
navorsings- en ontwikkelingsbegrotings word in pond sterling (GBP) bepaal. Al die 
vervaardigingsfasiliteite is egter geleë in lande wat die euro (EUR) gebruik. Die 
potensiële winsgewendheid van elke produk word dus in EUR geëvalueer. 

 Die ekwiteitsinstrumente van TrueHealth word in EUR gedenomineer (en in EUR op 
die FAB gekwoteer) terwyl byna al die uitstaande skuldinstrumente van die 
maatskappy in USD gedenomineer word. 

 TrueHealth deponeer enige oorskotkontant in ’n afsonderlike USD-bankrekening by ’n 
geregistreerde Ierse bank. Die fondse van die maatskappy word in hierdie rekening 
gehou tot dit vir bedryfs- of beleggingsdoeleindes benodig word. 

 TrueHealth se kontantvloeibegrotings toon deurgaans dat die maatskappy oor 
voldoende kontantvloei beskik om as ’n onafhanklike maatskappy bedryf te word en 
om aan te hou om gereelde USD-dividende aan sy aandeelhouers te verklaar. 

  
8 Ander inligting 
 
Geen waardedaling is vir die klandisiewaarde wat uit die verkryging van TrueHealth ontstaan 
het, afgeskryf nie. 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JANUARIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 3 
 

 

VRAAG 1 – VERLANG   
Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Veronderstel dat die USD die funksionele geldeenheid van TrueHealth 
is en – 
(i) bereken die verskillende bedrae wat met die verkoop van 

TrueHealth ingesluit sal word in die wins of verlies in die 
gekonsolideerde staat van wins of verlies van die PharmSure-
groep vir die jaar geëindig 30 Junie 2015; en 

(ii) bied die volgende aan in die gekonsolideerde staat van 
veranderinge in ekwiteit van die PharmSure-groep vir die jaar 
geëindig 30 Junie 2015: 

 Behoue verdienste toeskryfbaar aan die eienaars van die 
houermaatskappy; en 

 Niebeherende belange. 
 

 Ignoreer enige belastingimplikasies vir Pharmsure wat op die 
vervreemding van TrueHealth betrekking het. 

 Aantekeninge en vergelykende bedrae word nie verlang nie. 

 Rond berekende bedrae af tot die naaste ZAR. 
 
Kommunikasievaardighede – aanbieding  
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38 

(b) Bespreek TrueHealth se bestuursbesluit om steeds die USD as die 
funksionele geldeenheid van TrueHealth te hou krities en kom tot ’n 
gevolgtrekking daaroor.  
 
Kommunikasievaardighede – logiese argumentasie  
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Totaal   52 

   


