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Vraag 1 100 punte 
 
Ignoreer belasting op toegevoegde waarde (BTW). 
 
Platinum Manufacturing Bpk (‘Platinum’) is ’n groot vervaardigingsonderneming met 
bedrywighede oor die hele Suid-Afrika. Die maatskappy het op 1 Januarie 2005 op die 
Johannesburgse Aandelebeurs genoteer. Platinum het ’n 31 Desember verslagdoenings-
datum. 
 
Platinum se 2013 finansiële jaar 
 
Platinum het gedurende die 2013 finansiële jaar (‘FJ2013’) beduidende bedryfs- en 
finansiële probleme ondervind. Dit was die gevolg van langdurige stakings deur vakbonde, 
verhoogde bedryfskoste weens die deurlopende verswakking van die rand teenoor groot 
internasionele geldeenhede en onrealistiese eise vir loonverhogings deur fabriekswerkers. 
Die maatskappy beleef ook ’n algemene afname in die vraag na hul produkte en afwaartse 
druk op verkooppryse. Hierdie tendense was deur die hele Suid-Afrikaanse vervaardigings-
bedryf te bespeur en is vererger deur ’n laer as verwagte groeikoers van die bruto 
binnelandse produk.  
 
Tydens ’n direksievergadering gedurende die tweede helfte van FJ2013 het die direksie ’n 
paar belangrike besluite geneem. In ’n radio-onderhoud het mnr Jonas Nkhosana, Platinum 
se hoof finansiële beampte, gesê:  
 

‘Die besluite wat uit ons direksievergadering voortspruit, so ernstig as wat dit mag 
wees, is geneem om die maatskappy oor die lang termyn van bankrotskap te red. 
Platinum sal sy finansiële gordel moet intrek ten einde die finansiële oorlewing van die 
maatskappy te verseker.’  

 
Hierdie verklaring het die vakbonde onrustig gemaak wat die werksekerheid van hul lede by 
Platinum betref.  
 
Oorsig oor besluite deur die direksie geneem 
 
Die volgende inligting hou verband met die omkeerplan wat die direksie vir Platinum 
geformuleer het:  
 

Personeel by die Oos-Kaap-, Noord-Kaap- en Limpopodivisies 

 
Die direksie het vasgestel dat die Oos-Kaap-, Noord-Kaap- en Limpopodivisies tans te veel 
personeel het, en het besluit om 50% van die fabriekswerkers by hierdie drie divisies af te lê. 
Die direksie besef dat enige sodanige afleggings in ooreenstemming met die spesifikasies 
vervat in die vakbondooreenkomste waarvan Platinum ’n party is, onderneem moet word.  
  
Hierdie drie divisies het bestaande kontrakte met klante wat teen nie later nie as 
30 Junie 2014 tot ’n einde kom. Die personeellede wat afgelê gaan word (die ‘geaffekteerde 
werknemers’) sal die geleentheid gebied word om tot op hierdie datum in Platinum se diens 
te bly, aangesien hul vernuf vir lewering van hierdie kontrakte benodig word. Geaffekteerde 
werknemers wat besluit om tot 30 Junie 2014 aan te bly, sal op daardie datum ’n 
enkelbedragbetaling van R50 000 per werknemer ontvang, terwyl geaffekteerde werknemers 
wat kies om diens voor 30 Junie 2014 te verlaat, ’n enkelbedragbetaling van R20 000 per 
werknemer as afleggingspakket sal ontvang. Platinum verwag dat 20% van die 
geaffekteerde werknemers diens voor 30 Junie 2014 sal verlaat.  
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Die volgende is ’n ontleding van Platinum se werksmag (voor aflegging) in hierdie divisies:   
 
 

 Oos-Kaap-
divisie 

Noord-Kaap-
divisie 

Limpopo-
divisie 

Totale getal voltydse fabriekswerkers 90 120 150 

 
Bestuur het hierdie divisies gedurende November 2013 besoek om die besonderhede van 
die afleggingsplan aan die fabriekswerkers voor te lê. Geen individuele geaffekteerde 
werknemers was toe al geïdentifiseer nie, aangesien ’n formele konsultasieproses 
gedurende Januarie 2014 deur die menslikehulpbrondepartement onderneem sou word.  
 
Die vakbondverteenwoordiger was tevrede dat die spesifikasies van die vakbond-
ooreenkomste in die afleggingsplan nagekom is.  
 

Herstrukturering van die Mpumalangadivisie 

 
Na ’n oorsig van die finansiële inligting van die Mpumalangadivisie van Platinum het die 
direksie besluit om die divisie met inwerkingtreding op 1 November 2013 te herstruktureer. 
Geen werknemers van hierdie divisie sal gedurende die herstrukturering afgelê word nie.  
 
Platinum het besluit om die produksie van die Mpumalanga vervaardigingsaanleg te 
verminder. Platinum het die vervaardigingsaanleg in 2008 opgerig, en het ’n ooreenkoms vir 
die oprigting van ’n kragstasie op die aanlegperseel met Eskom aangegaan. Die kragstasie 
is opgerig om in die elektrisiteitsbehoeftes van die aanleg te voorsien. Die kragstasie-
konstruksie is op 1 Januarie 2009 voltooi en die verwante tienjaar elektrisiteits-
voorsieningsooreenkoms het op daardie datum in werking getree. Ingevolge die ooreenkoms 
het Platinum nòg wesenlike blootstelling aan die risiko’s en voordele verbonde aan 
eienaarskap van die kragstasie verkry, nòg het dit ter enige tyd regstitel van die kragstasie 
ontvang.  
 
Die ooreenkoms bepaal ook dat Platinum R2,00 per kilowatt-uur (kWh) vir die elektrisiteit 
wat by die kragstasie opgewek word sal betaal, onderworpe aan ’n minimum 
gebruiksvereiste van 100 000 kWh per maand. Die vervaardigingsaanleg het sedert 2009 
konsekwent ongeveer 120 000 kWh per maand verbruik.  
  
Platinum sou ’n eenmalige bedrag van R3 200 000 aan Eskom moes betaal indien hierdie 
ooreenkoms voor die einde van die termyn daarvan eensydig gekanselleer sou word.  
 
Platinum het verwag om vanaf 1 November 2013 as gevolg van die verminderde produksie 
70 000 kWh per maand vir die oorblywende termyn van die elektrisiteitsvoorsienings-
ooreenkoms met Eskom te verbruik. Ingevolge die ooreenkoms is Platinum nie geregtig 
daarop om enige van die elektrisiteit wat deur die kragstasie op sy perseel opgewek word, te 
herverkoop nie.  
  
Platinum se huidige leenkoste is 7% per jaar.  
 

Vervreemding van die Vrystaatdivisie 

 
Die direksie het sy Vrystaatdivisie as die swakspresterende divisie van die maatskappy 
uitgewys. Daar was oor die afgelope paar jaar verskeie onsuksesvolle pogings om die divisie 
om te keer. Die direksie het daarom besluit om die divisie te verkoop en het ’n aktiewe 
program om ’n koper te kry van stapel gestuur. Al die vereistes vir klassifikasie as ’n 
beëindigde bedrywigheid en vervreemdingsgroep gehou vir verkoop ingevolge IFRS 5, Non-
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Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, is op 30 September 2013 
nagekom. 
 
Die volgende is ’n opsomming van die bates en laste van die Vrystaatdivisie, voorberei op 
grond van sy bestuurstate soos op 30 September 2013, voordat die divisie as ’n 
vervreemdingsgroep gehou vir verkoop geklassifiseer is:   
 

Bates en laste van die Vrystaatdivisie soos op 30 September 2013 

 Aant. R 

Bates   

Eiendom, aanleg en toerusting 1 9 945 887 

Beleggingseiendom 2 4 855 900 

Finansiële bates 3 1 150 526 

Voorraad 4 7 449 500 

Handelsdebiteure 5 7 400 200 

   

Laste   

Voorsiening vir omgewingsrehabilitasie 6 501 866 

Uitgestelde belasting 7 545 245 

Oortrokke bank  3 869 700 

   

 
Aantekeninge  
 
1 Die volgende is ’n staat van eiendom, aanleg en toerusting op 30 September 2013: 
 

 
 
 

Aant. Drabedrag 

Belasting-
basis (op ’n 
gebruiks-

grondslag) 

  R R 

Grond, teen historiese koste  2 495 000 0 

Administratiewe geboue, teen  
   herwaardeerde bedrae 

 
1.1 

 
1 850 000 

 
0 

Fabrieksgeboue, op kostemodel 1.2 2 493 087 2 640 000 

Vervaardigingstoerusting, op kostemodel 1.3 3 107 800 2 400 000 

Totaal  9 945 887 5 040 000 

 
Die grond is op 1 Januarie 2006 verkry.   
 
1.1 Administratiewe geboue is teen ’n kosprys van R1 200 000 opgerig. 

Waardevermindering word oor ’n tydperk van 20 jaar op die reguitlyngrondslag 
op hierdie geboue afgeskryf. Die geboue het op 1 Julie 2006 vir gebruik 
beskikbaar geword, alhoewel Platinum eers op 1 September 2006 fisies in die 
geboue ingetrek het. Geen belastingtoelaes is in verband met hierdie geboue 
beskikbaar nie.   

  
1.2 Fabrieksgeboue is teen ’n kosprys van R4 400 000 opgerig, wat die huidige 

(teenswoordige) waarde van die voorsiening vir omgewingsrehabilitasie uitsluit 
(kyk aantekening 6). Waardevermindering word oor ’n tydperk van 15 jaar op die 
reguitlyngrondslag op hierdie geboue afgeskryf. Die fabrieksgeboue het eers op 
1 Oktober 2006 vir gebruik beskikbaar geword, en is vanaf daardie datum beset.  
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1.3 Vervaardigingstoerusting het ’n oorspronklike kosprys van R5 200 000. 
Waardevermindering word oor ’n tydperk van vyf jaar op die reguitlyngrondslag 
op die toerusting afgeskryf. 

 
2 Beleggingseiendom bestaan uit grond wat in ’n industriële voorstad van Bloemfontein 

besit word. Die grond is op 1 Januarie 2007 vir R2 miljoen verkry.  
 
3 Finansiële bates bestaan uit ’n belegging in skuldbriewe. Die skuldbriewe is op 

1 Januarie 2011 teen ’n markopbrengs van 9% per jaar verkry. Die skuldbriewe dra 
koeponrente teen 5% per jaar, en sal op 31 Desember 2015 teen ’n premie van 20% 
op die sigwaarde van R1 miljoen deur die uitreiker afgelos word. Platinum het direk 
toeskryfbare transaksiekoste van R50 000 met die verkryging van hierdie skuldbriewe 
aangegaan. Die koepon word jaarliks op 31 Desember agterna betaal. Platinum het 
vasgestel dat die geamortiseerde kostemodel die gepaste metingsmodel is om die 
belegging in skuldbriewe ingevolge IFRS 9, Financial Instruments, ná aanvanklike 
meting in sy finansiële jaarstate te meet.   

 
Die rekenmeester by die Vrystaatdivisie is op 30 September 2013 in kennis gestel dat 
die uitreiker van die skuldbriewe kontantvloeibeperkings ondervind en daarom nie in 
staat sal wees om die oorblywende koeponbetalings op hulle geskeduleerde datums te 
betaal nie.  
 
Die uitreiker van die skuldbriewe het die volgende wysigings voorgestel: 

 Die aflossingsdatum van die skuldbriewe word tot 30 September 2018 uitgestel; 

 Koeponrentebetalings word tot 30 September 2016 verbeur, op welke datum 
betalings hervat word;   

 Skuldbriefhouers word vergoed deur die koeponrentekoers vir die jaarlikse 
koeponbetalings vanaf 30 September 2016 tot 8% per jaar te verhoog; en 

 Vanaf 30 September 2016 sal koeponrentebetalings jaarliks op 30 September 
plaasvind.  

 
Die Vrystaatdivisie het ingestem tot hierdie gewysigde bepalings, maar die 
rekenmeester het nog nie enige joernaalinskrywings te boek gestel of enige 
berekeninge gedoen om hierdie gewysigde bepalings te verantwoord nie.  
 

4 Voorraad word teen netto realiseerbare waarde soos op 30 September 2013 gemeet. 
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) het die afskrywing van voorraad tot netto 
realiseerbare waarde vir belastingdoeleindes aanvaar. 

  
5 ’n Toelaag van R1 500 000 vir twyfelagtige skuld is teen handelsdebiteure soos op 

30 September 2013 erken. SARS laat 25% van die toelaag vir twyfelagtige skuld as ’n 
aftrekking vir belastingdoeleindes toe.   

  
6 Op die tydstip toe die fabrieksgeboue opgerig is, het die Vrystaatdivisie die volle 

verpligting aanvaar vir die herstel van die omgewing tot die oorspronklike toestand 
daarvan aan die einde van die nuttige lewensduur van die geboue. Daar sal van die 
nuwe eienaar van die Vrystaatdivisie vereis word om hierdie verpligting oor te neem.  

 
Met aanvanklike erkenning van die fabrieksgeboue is die toekomstige koste om die 
omgewing te herstel op R1 miljoen geraam. Die gepaste verdiskonteringskoers wat 
gebruik is om die huidige (teenswoordige) waarde van die verpligting te bereken, was 
9% per jaar. Die raming van kontantvloei en die verdiskonteringskoers het tot 
30 September 2013 onveranderd gebly.   
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Die rekenmeester het die voorsiening vir omgewingsrehabilitasie sedert die 
aanvanklike erkenning daarvan behoorlik verantwoord. Sy het egter nie die impak van 
die volgende gewysigde ramings, soos op 30 September 2013 bepaal, op die meting 
van die voorsiening vir omgewingsrehabilitasie in ag geneem nie: 
 

 

Geraamde toekomstige koste om die omgewing tot die 
   oorspronklike toestand daarvan te herstel 

 
R1 200 000  

Gepaste verdiskonteringskoers om die huidige   
  (teenswoordige) waarde van die verpligting te bereken 

 
8,5% per jaar 

 
7 Die rekenmeester het die volgende korrekte uitgestelde belastingberekening soos op 

30 September 2013, voor die klassifikasie van die Vrystaatdivisie as ’n 
vervreemdingsgroep gehou vir verkoop, aan u verstrek: 

 

Uitgesteldebelastingberekening soos op 30 September 2013 

Bate/las Aant. Drabedrag 
Belasting-

basis 
Tydelike 
verskil 

Uitgestelde 
belasting-
las / (bate) 

  R R R R 

Grond  2 495 000 2 495 000 – – 

Administratiewe 
   geboue 

  
1 850 000 

 
765 000 

 
1 085 000 

 
303 800 

Fabrieksgeboue  2 493 087 2 640 000 (146 913) (41 135) 

Historiese koste  2 346 667 2 640 000 – – 

Omgewings-
rehabilitasiekoste 
gekapitaliseer  

  
 

146 420 

 
 

0 

 
 

– 

 
 

–  

Vervaardigings- 
   toerusting 

  
3 107 800 

 
2 400 000 

 
707 800 

 
198 184 

Beleggingseiendom  4 855 900 2 953 871 1 902 029 532 568 

Skuldbriewe 7.1 1 150 526 1 124 275  26 251 7 350 

Voorraad  7 449 500 7 449 500 – – 

Handelsdebiteure  7 400 200 8 525 200 (1 125 000) (315 000) 

Voorsiening vir omge- 
   wingsrehabilitasie  

 
 

 
(501 866) 

 
– 

 
(501 866) 

 
(140 522) 

Oortrokke bank  (3 869 700) (3 869 700) – – 

Uitgesteldebelasting-
 saldo op  
 30 September 2013 

     
    

545 245 

      

 
7.1 Die drabedrag weerspieël nie die gewysigde bepalings wat deur die uitreiker van 

die skuldbriewe voorgestel is nie (kyk aantekening 3). 
 

Inligting oor die waardedaling van die Vrystaatdivisie 
 
Die Vrystaatdivisie vorm ingevolge IAS 36, Impairment of Assets, ’n kontantgenererende 
eenheid. Die rekenmeester by die Vrystaatdivisie het die volgende inligting verkry ter 
voorbereiding van die waardedalingstoets wat op 30 September 2013 ingevolge Platinum se 
rekeningkundige beleid uitgevoer moet word.  
 
Die rekenmeester het aangedui dat die gemiddelde aanbod vir die divisie (indien in geheel 
verkoop en met inagneming van die verpligting om die omgewing aan die einde van die 
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fabrieksgeboue se nuttige lewensduur tot die oorspronklike toestand daarvan te herstel) 
R21 miljoen is. Die koste van vervreemding van die kontantgenerende eenheid word op 
R750 000 geraam. Die gebruikswaarde, uitgesluit die vereffening van die voorsiening vir 
omgewingsrehabilitasie, beloop R20 600 000. Die gebruikswaarde is bereken deur ’n 
verdiskonteringskoers van 8% per jaar te gebruik.   
 

Bykomende inligting in verband met Platinum 

 

 Wanneer besluit word om niebedryfsbates of vervreemdingsgroepe te vervreem, toets 
Platinum vervreemdingsgroepe ingevolge IAS 36 vir waardedaling voordat FRS 5 
toegepas word.   

 

 Platinum dra administratiewe geboue in ooreenstemming met die herwaardasiemodel 
ingevolge IAS 16, Property, Plant and Equipment. Alle ander items van eiendom, 
aanleg en toerusting word teen historiese koste min opgelope waardevermindering en 
opgelope waardedalingsverliese (d.i. die kostemodel) gedra. 

 

 Beleggingseiendom word ingevolge IAS 40, Investment Property, na aanvanklike 
meting teen billike waarde gemeet.  

 

 Platinum het gekies om die herwaardasiesurplus soos die bate deur die entiteit gebruik 
word in ooreenstemming met IAS 16 na behoue verdienste oor te dra.   

 


