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VRAAG 1 100 punte 
 
 
Agtergrond van die H Bpk-groep 
 
Die H Bpk-groep is ’n multinasionale, gediversifiseerde groep wat op die Johannesburgse 
Sekuriteitebeurs genoteer word. Die jaareinde van al die maatskappye in die groep is 
31 Desember. Die groep het gesofistikeerde interne verslagdoeningstelsels.  
 
Een van die groep se strategieë oor die afgelope vyf jaar was om groei te maksimeer, en dit 
is bereik deur gedurende hierdie tydperk 12 besighede te verkry. Hierdie verkrygings is deur 
lenings befonds. Voor die verkrygings het H Bpk slegs ’n motorvoertuigverhuringsbesigheid 
in Suid-Afrika bedryf.  
 
As gevolg van die verkrygings het die H Bpk-groep nou die volgende soort besighede belê:  

 Invoer en verspreiding van hoë-gehalte handelsmerk nywerheidsprodukte in die 
Suider-Afrikastreek; 

 Verspreiding van en kleinhandel in motorvoertuie;  

 Motorvoertuigverhuring;  

 Konstruksie;  

 Mynbou; en 

 Vervaardiging en verspreiding van voedselprodukte. 
 
Die besighede wat H Bpk verkry het, is in Suid-Afrika, die Verenigde Koninkryk (VK), 
Zimbabwe, die Verenigde State van Amerika (VSA) en Nigerië geleë.  
 
Die 2012 finansiële jaar was om die volgende redes ’n uitdaging: 
1 Die hersiene breë-basis swart ekonomiese bemagtiging (B-BSEB) handveste vir die 

industrie wat op die H Bpk-groep van toepassing is, het die SEB-vereistes in verband 
met eienaarskap, bestuur en beheer op so ’n wyse verander dat hierdie die primêre 
items is wat vanaf 2014 in die SEB-telkaart geassesseer sal word. Tot op datum het 
die H Bpk-groep op voorkeuraankope en ondernemingsontwikkeling gefokus en kry 
die groep, gegrond op hierdie aspekte, ’n hoë telling.   

2 Die mynboubesigheid het groot verliese gely weens ’n uitgerekte staking deur myners 
wat baie hoër minimum lone geëis het. Na onsuksesvolle samesprekings tussen 
bestuur en die vakbonde het die werknemers protesaksie geloods. Toe hierdie 
proteste gewelddadig geword het, is verskeie werknemers asook joernaliste wat oor 
die staking verslag gedoen het, ernstig beseer.  

3 Bestuur het beduidende tyd daaraan bestee om vier filiale wat in 2010 bekom is maar 
verliese ly, te probeer verkoop.   

4 Vyf lede van die uitvoerende span sal binne die volgende drie jaar aftree-ouderdom 
bereik. Die Direksie beplan om voort te gaan met hul huidige benadering tot werwing, 
naamlik dat die meerderheid van die uitvoerende amptenare van buite aangestel moet 
word om ’n vars benadering tot die besigheid te verseker.  

5 ’n Vervoerstaking het tot vertragings in aflewerings en verlies van besigheid in die 
voedselvervaardigingsbesigheid gelei. 

6 Indien die rand versterk, daal die aankooppryse van produkte in die handelsmerk 
nywerheidsproduktebesigheid, en dan moet verkooppryse verlaag word indien die 
groep kompeterend wil bly. Aangesien baie van die koste egter in rand gedenomineer 
word, is die uitwerking dat vir elke 5% waarmee die rand versterk, bedryfswins met 
R70 miljoen per jaar daal.   

7 Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het ’n aftrekking in verband met ’n 2010 
rente-uitgawe van die groep betwis.  Die SAID het aangedui dat hulle moontlik nie 
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hierdie rente-aftrekking sou toelaat nie, maar verlang meer inligting van H Bpk voordat 
’n finale besluit geneem word.  

8 In die rangorde van lande in die 2011 ‘Worldwide Corruption Perceptions’ was Suid-
Afrika, Nigerië en Zimbabwe onderskeidelik in die 63ste, 143ste en 154ste posisies. 
Die laagste posisie op die ranglys is 182.  

9 Volgens die mees onlangse reële bruto binnelandse produk (BBP) groeikoerse het 
Suid-Afrika, die VSA en VK almal onder die wêreldgemiddeld van 3,7% presteer.  

 
Mnr James Ermwee, die finansiële direkteur, het op 5 September 2012 ’n seminaar oor The 
Code of and Report on Governance Principles for South Africa (King III) bygewoon. Hy was 
paniekbevange toe hy hoor dat ’n risikokomitee of ouditkomitee die Direksie met die 
uitvoering van hul risikoverantwoordelikhede behoort by te staan. Daar is aan hom gesê dat 
dit die identifisering van sleutelrisiko’s en reaksies om hierdie sleutelrisiko’s aan te spreek, 
sou insluit. Die H Bpk-groep het tot op datum nie hierdie vereiste van King III nagekom nie.  
  
Finalisering van die gekonsolideerde finansiële state  
 
Die groeprekenmeester finaliseer tans die uitstaande kwessies wat hieronder uiteengesit 
word:  
 
Kwessie 1 (alle bedrae sluit BTW uit) 
 
H Bpk het op 1 Mei 2011 55% van die gewone aandele van S Bpk aangekoop en sodoende 
beheer oor S Bpk verkry. S Bpk het op 31 Maart 2010 grond vir R1 miljoen aangekoop. Die 
billike waarde van die grond was R1 miljoen regdeur die tydperk, vanaf die aankoopdatum 
tot 31 Desember 2012. 
 
Die volgende inligting hou verband slegs met die gebou wat S Bpk op hierdie grond opgerig 
het (die kosprys en billike waardes hieronder sluit m.a.w. die grond uit):  
 

1 Julie 2010  S Bpk begin met die konstruksie van ’n gebou. 

 Die gebou sou ingevolge ’n bedryfshuur aan ’n onverwante 
derdeparty verhuur word.   

 Op hierdie datum was die totale beraamde voltooiingskoste 
R6 350 000.   

31 Desember 2010 Koste van R3 miljoen is aangegaan, maar dit was nie moontlik om op 
hierdie datum die billike waarde van die onvoltooide gebou 
betroubaar te bepaal nie.  

1 Mei 2011  Die kumulatiewe koste tot op hierdie datum op die gebou 
aangegaan het R5 200 000 beloop.    

 Die billike waarde van die gebou is op R5 500 000 geraam. 

31 Augustus 2011  Konstruksie is teen ’n totale koste van R7 100 000 voltooi. 

 Die gebou het op hierdie datum vir okkupasie beskikbaar geword. 
Die huurder het egter laat weet dat hy besig was om aansoek te 
doen om likwidasie, en nie meer in ’n posisie was om met die 
oorspronklike huurooreenkoms voort te gaan nie. S Bpk het 
voortgegaan met die soektog na ’n ander huurder. 

 Op hierdie datum is geraam dat die verwagte nutsduur van die 
gebou op 31 Augustus 2036 ten einde sou loop en dit het tot 
31 Desember 2012 so gebly.   
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1 November 2011  H Bpk, wat op soek was na nuwe persele, het die gebou by wyse 
van ’n bedryfshuur van agt jaar begin okkupeer. 

 Die huurvoorwaardes is soos volg: 
 ’n Jaarlikse huurpaaiement van R750 000 is betaalbaar met 

betrekking tot jare 1 tot 4. 
 ’n Jaarlikse huurpaaiement van R850 000 is betaalbaar met 

betrekking tot jare 5 tot 8. 
 Die paaiemente is aan die einde van elke 12-maande 

huurtydperk betaalbaar.  

 Op hierdie datum het die billike waarde van die gebou R7 300 000 
beloop. 

31 Desember 2011 Op hierdie datum het die billike waarde van die gebou R7 500 000 
beloop. 

31 Maart 2012  H Bpk het die gebou vir R8 500 000, wat op hierdie datum die 
billike waarde daarvan was, van S Bpk verkry.  

 Die huurooreenkoms is gevolglik gekanselleer. 

31 Desember 2012  Die gebou is in ’n groot vloed beskadig. 

 Die verhaalbare bedrag, soos omskryf in IAS 36, Impairment of 
Assets, is korrek as R6 500 000 bepaal. 

  
Die geraamde reswaarde van die gebou het sedert die voltooiing van die gebou 
onveranderd op R5 miljoen gebly.  
  
Op 31 Maart 2012 is die eienaarskap van die grond ook aan H Bpk oorgedra, vir ’n bedrag 
van R1 miljoen. 
 
S Bpk het ’n netto uitgesteldebelasting-aanspreeklikheid en H Bpk ’n netto 
uitgesteldebelasting-bate in hul rekeningkundige rekords op 31 Desember 2011 gehad. 
 
Kwessie 2 (alle bedrae sluit BTW in) 
 
H Bpk het op 1 Januarie 2012 ’n ooreenkoms vir die huur van vyf afleweringsvoertuie vir ’n 
tydperk van 48 maande met Unico Motors aangegaan. H Bpk het met die aanvang van die 
huurooreenkoms ’n aanvanklike betaling van 10% van die kontantprysekwivalent van die 
afleweringsvoertuie ingevolge die huurooreenkoms gemaak. Maandelikse huur beloop 
R5 400 per voertuig en word maandeliks agterna betaal. H Bpk is verantwoordelik vir alle 
versekering- en onderhoudsuitgawes van die gehuurde afleweringsvoertuie.  
 
Die kontantprysekwivalent (wat ook die billike waarde is) van elke afleweringsvoertuig het op 
1 Januarie 2012 R228 000 beloop. Die ekonomiese lewensduur van elke aflewerings-
voertuig word op ses jaar geraam. H Bpk sal die afleweringsvoertuie aan die einde van die 
huurooreenkoms aan Unico Motors terugbesorg. H Bpk kon nie met aanvang van die huur 
die ongewaarborgde reswaarde van die afleweringsvoertuie betroubaar bepaal nie. H Bpk 
het die huur korrek as ’n bruikhuur ingevolge IAS 17, Leases, geklassifiseer. 
 
Die nominale rentekoers waarteen H Bpk fondse met die voertuie as sekuriteit sou kon leen, 
sou 10,5% per jaar beloop.  
 
H Bpk en Unico Motors is albei geregistreerde BTW-ondernemers. 
 
Kwessie 3 (alle bedrae sluit BTW uit) 
 
H Bpk het op 1 Augustus 2011 65% van die gewone aandele van IMP Bpk (‘IMP’) vir ’n 
kontantbedrag van R4 500 000 gekoop, en daardeur beheer oor die IMP-groep verkry. Op 
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hierdie datum was die bates en laste van die IMP-groep, met uitsondering van die volgende, 
redelik gewaardeer ingevolge IFRS 3, Business Combinations:  

 Grond, wat ’n billike waarde van R1 500 000 gehad het (drabedrag van R1 miljoen in 
die rekeningkundige rekords van IMP). Hierdie billike waarde het op 
31 Desember 2012 onveranderd gebly; 

 ’n Navorsings- en ontwikkelingsbate met ’n billike waarde van R2 miljoen (drabedrag 
van nul in die rekeningkundige rekords van IMP). Die navorsings- en ontwikkelingsbate 
sal na verwagting ’n nutsduur van tien jaar hê, met geen reswaarde nie; en  

 ’n Vervaardigingsgebou met ’n billike waarde van R3 miljoen (drabedrag van 
R2 700 000 in die rekeningkundige rekords van IMP).  

 
Die netto batewaarde van die IMP-groep het volgens die groep se rekeningkundige rekords 
op 1 Augustus 2011 R3 750 000 beloop. H Bpk beskou IMP as ’n kontantgenererende 
eenheid. H Bpk het die nie-beherende belang teen ’n billike waarde van R2 500 000 gemeet 
en het alle klandisiewaarde voortspruitend uit die verkryging van IMP, aan die IMP 
kontantgenererende eenheid toegereken. Geen waardedaling op hierdie klandisiewaarde is 
in H Bpk se geouditeerde gekonsolideerde finansiële state vir die jaar geëindig 
31 Desember 2011 afgeskryf nie.  
 
Die H Bpk-groep toets sy klandisiewaarde jaarliks op 31 Desember vir waardedaling. Die 
H Bpk-groep het die verhaalbare bedrag van die IMP kontantgenererende eenheid op 
31 Desember 2012 korrek as R6 500 000 bereken. 
 
Die verhaalbare bedrag van die navorsings- en ontwikkelingsbate wat die H Bpk-groep met 
die verkryging van IMP erken het, kon nie op 31 Desember 2012 betroubaar bepaal word 
nie.  
 
Die volgende inligting is uit die geouditeerde gekonsolideerde staat van finansiële posisie 
van die IMP-groep op 31 Desember 2012 onttrek:  
 

 Aant. R 

Grond, teen kosprys 6 1 000 000  

Vervaardigingsgeboue, teen billike waarde 1, 6 3 000 000  

Toerusting 2 550 775  

Klandisiewaarde 3 125 000  

Uitgesteldebelasting-bate  775 000  

Handelsdebiteure 4 275 000  

Handelsvoorraad 5 880 000  

Handelskrediteure  (525 980) 

Totale netto batewaarde  6 079 795  

 
Aantekeninge  

1 Aangesien die vervaardigingsgeboue eienaargeokkupeerd is, word dit in 
ooreenstemming met die IMP-groepsbeleid teen herwaardeerde bedrae gedra.    

2 Gedurende hul oudit het IMP se ouditeure ’n waardedaling in verband met die 
toerusting geïdentifiseer. Die toerusting word dienooreenkomstig teen verhaalbare 
bedrag getoon.  

3 Die klandisiewaarde het uit ’n vorige besigheidsamevoeging ontstaan. IMP het die 
klandisiewaarde op 31 Desember 2012 vir waardedaling getoets en ’n waardedalings-
verlies, wat R225 000 beloop het, is erken. Geen waardedaling is voorheen teen 
hierdie klandisiewaarde afgeskryf nie.  

4 Handelsdebiteure word netto van waardedalingstoelae getoon.  
5 Handelsvoorraad word teen netto realiseerbare waarde gemeet. 
6 Die koste om die grond en geboue te verkoop, is onbenullig. 



5 
 

Kwessie 4 (alle bedrae sluit BTW uit) 
 
H Bpk het ’n aandeeleienaarskapskema vir 500 van die groep se werknemers begin. 
Ingevolge die skema het H Bpk op 30 Junie 2012 8 000 aandeelopsies aan elke werknemer 
toegeken. Op hierdie datum het die billike waarde van elke aandeelopsie R2,50 beloop. Met 
vestiging sal hierdie aandeelopsies die houer daarop geregtig maak om aandele in H Bpk 
teen ’n uitoefeningsprys van R10 per aandeel te koop.   
 
Hierdie aandeelopsies is onderworpe daaraan dat – 

 die werknemer tot 30 Junie 2015 in diens van die H Bpk-groep bly; en 

 die H Bpk-groep ’n kumulatiewe inkomsteteiken van R200 miljoen voor 
31 Desember 2014 bereik.  

 
’n Bykomende 50 opsies sal vir elke volle maand wat die inkomsteteiken voortydig bereik 
word, aan elke werknemer toegeken word.  
 
Die volgende tabel verskaf die basiese inligting in verband met die skema:  

 31 Desember 2012 

Verwagte datum vir bereiking van inkomsteteiken 31 Augustus 2014 

Verwagte aantal werknemers op vestigingsdatum 478 

Billike waarde van ’n opsie R33 per opsie 

 
Bykomende inligting in verband met die H Bpk-groep 
 
1 Dit is die rekeningkundige beleid van alle maatskappye in die H Bpk-groep om die 

herwaardasiemodel vir die latere meting van eienaargeokkupeerde geboue ingevolge 
IAS 16, Property, Plant and Equipment, toe te pas. Dit is die beleid om sodanige 
geboue jaarliks op 31 Desember te herwaardeer. Waardevermindering vir die jaar 
word bereken deur die herwaardeerde bedrag aan die einde van die vorige jaar te 
gebruik. Die opgehoopte waardevermindering word op 31 Desember elke jaar teen die 
bruto drabedrag van die bate geëlimineer. Alle ander items van eiendom, aanleg en 
toerusting word ingevolge die kostemodel gedra. Dit is die rekeningkundige beleid van 
alle maatskappye in die H Bpk-groep om die herwaardasiesurplus wat met betrekking 
tot ’n item van eiendom, aanleg en toerusting in ander omvattende inkomste ingesluit 
is, na behoue verdienste oor te dra wanneer die betrokke bate weens die feit dat dit 
onttrek of vervreem is, onterken word.   

2 Dit is die rekeningkundige beleid van alle maatskappye in die H Bpk-groep om die 
billike-waardemodel toe te pas vir geboue wat ingevolge IAS 40, Investment Property, 
as beleggingseiendomme kwalifiseer.  

3 Die H Bpk gekonsolideerde wins voor belasting vir die 31 Desember 2012 finansiële 
jaar is voorlopig as R12 miljoen bepaal. Die voorlopige bedrae moet egter met 
betrekking tot die volgende aangesuiwer word:  

  Die rekeningkundige verantwoording van kwessie 1 in die afsonderlike 
finansiële state van H Bpk en S Bpk is korrek. Geen inskrywings is gemaak om 
pro forma aansuiwerings te maak of intermaatskappytransaksies uit te skakel vir 
doeleindes van die gekonsolideerde finansiële state nie; 

  Die huurooreenkoms in kwessie 2 is korrek as ’n bruikhuur geklassifiseer, 
maar is nog nie te boek gestel nie; 

  Geen waardedaling is erken met betrekking tot die belegging in IMP gehou 
nie, behalwe dié wat ingesluit is in die geouditeerde gekonsolideerde staat van 
finansiële posisie van die IMP-groep op 31 Desember 2012; en 

  Die aandeeleienaarskapskema in kwessie 4 is nog nie te boek gestel nie.  
 


