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VRAAG 2 40 punte 
 
Ignoreer Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW).  
 
Qualtail Movers (Edms) Bpk (‘Qualtail’), ’n maatskappy in Suid-Afrika ingelyf, is op 
1 Julie 2012 gestig toe Movers & Shakers Bpk (‘Movers & Shakers’) Hummingbird Bpk 
(‘Hummingbird’) genader het om saam in ’n nuwe meubelverhuisingsbesigheid te belê. 
Movers & Shakers is ’n nasionale vragvervoermaatskappy en Hummingbird is ’n algemene 
handelaar wat ’n kwaliteitsgebaseerde strategie gebruik om die maatskappy van 
mededingers te onderskei. Die nuwe besigheid het Movers & Shakers in staat gestel om sy 
kundigheid in die vragvervoerbedryf met Hummingbird se bestaande klantebasis en 
reputasie vir kwaliteit te kombineer. 
 
Sleutelvoorwaardes van die Qualtail aandeelhouersooreenkoms 
 
Movers & Shakers het op 1 Julie 2012 R8 miljoen in kontant tot Qualtail bygedra vir ’n 80% 
aandeelhouding en Hummingbird het R2 miljoen in kontant bygedra vir ’n 20% 
aandeelhouding.  
 
Die onderstaande is die sleutelvoorwaardes van die aandeelhouersooreenkoms tussen 
Hummingbird en Movers & Shakers wat op 1 Julie 2012 met betrekking tot hul belegging in 
Qualtail onderteken is: 

1 Movers & Shakers is verantwoordelik vir die dag-tot-dag bedryfs- en administratiewe 
aangeleenthede van Qualtail.  

2 Movers & Shakers moet kwartaallikse bestuursverslae met betrekking tot Qualtail aan 
Hummingbird verstrek. 

3 Enige strategiese besluite vereis die eenparige instemming van albei partye. Enige 
besluite in verband met die ‘toepaslike aktiwiteite’ (Eng.: ‘relevant activities’) van 
Qualtail, soos in IFRS 10 Consolidated Financial Statements omskryf, word geag 
strategiese besluite te wees. 

4 In geval van nalatigheid of bedrog deur Movers & Shakers sal Hummingbird 
alleenbeheer oor die bates en bedrywighede aanvaar.  

Qualtail is korrek deur Hummingbird en Movers & Shakers as ’n gesamentlike onderneming 
(Eng.: ‘joint venture’), ingevolge IFRS 11 Joint Arrangements, geklassifiseer en verantwoord. 
 
Bedrogklagte en ondersoek deur Hummingbird 
 
Hummingbird se klantdiensafdeling het op 10 Oktober 2013 ’n klagte ontvang van ’n klant 
wat vir onbetaalde skuld aan Qualtail op die swartlys geplaas is, ten spyte daarvan dat ’n 
kwitansie vir die volle bedrag aan hom uitgereik is. Aangesien ’n bestuurskonferensie op 
daardie stadium aan die gang was, kon slegs ’n junior werknemer in die finansiesafdeling 
van Movers & Shakers bereik word. Hierdie werknemer het bevestig dat die skuld van die 
kliënt as oninbaar in Qualtail se rekeningkundige rekords afgeskryf is. Verdere ondersoeke 
het aan die lig gebring dat Movers & Shakers kontantonvangstes van Qualtail se debiteure 
stelselmatig onderrapporteer het en die verskille as oninbaar afgeskryf het.    
 
Hummingbird het hom gevolglik op 1 November 2013 beroep op sy reg ingevolge die 
aandeelhouersooreenkoms om alleenbeheer van Qualtail te aanvaar. Op daardie datum –  

 het die hooggeregshof Hummingbird se reg om alleenbeheer te aanvaar bekragtig en 
Movers & Shakers beveel om die gesteelde geld aan Qualtail terug te betaal; 

 was die billike waarde van Hummingbird se belang in Qualtail R2 500 000; en 
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 het Hummingbird forensiese deskundiges aangestel om ’n gedetailleerde ontleding uit 
te voer om die omvang van die bedrog wat Movers & Shakers sedert die stigting van 
Qualtail gepleeg het, te kwantifiseer.  

Forensiese ondersoekresultate 
 
Die ondersoek deur forensiese deskundiges is op 10 Junie 2014 voltooi, en het tot die 
gevolgtrekking gekom dat – 

 Movers & Shakers gedurende die jaar geëindig 30 Junie 2013 kontantontvangstes ten 
bedrae van R530 000 en vanaf 1 Julie 2013 tot 31 Oktober 2013 ’n verdere R445 000 
van Qualtail gesteel het; en   

 die bedrae wat as ‘oninbaar’ afgeskryf is, na die voorsiening vir kredietverlieserekening 
gekrediteer is, terwyl die ooreenstemmende debietinskrywing as slegte skuld afgeskryf 
verantwoord is.  

 
Movers & Shakers het die hofbevel van 1 November 2013 nagekom en het die gesteelde 
kontantbedrae op 15 Junie 2014 aan Qualtail terugbetaal.  
 
Uitkoop van Movers & Shakers deur Hummingbird 
 
Hummingbird het op 30 Junie 2014 in die hof aangevoer dat die maatskappy se verhouding 
met Movers & Shakers onherstelbaar deur die gebeure beskadig is. Die maatskappy het 
verder betoog dat Hummingbird die reg moet kry om Movers & Shakers te dwing om sy 
belang in Qualtail aan Hummingbird te verkoop. Die hooggeregshof het saamgestem en het 
aan Hummingbird die reg toegestaan om die Qualtail-aandele wat Movers & Shakers besit, 
vir R9 200 000 te koop.    
 
In die lig van die negatiewe publisiteit wat uit die hofsaak gespruit het, het Movers & Shakers 
besluit om die hof se beslissing te aanvaar eerder as om te appelleer. Hummingbird het 
Movers & Shakers se belang in Qualtail op 30 Junie 2014 ingevolge die hofbevel gekoop, en 
die verwante kontant is op dieselfde dag aan Movers & Shakers betaal. 
 
Proefbalanse en ander inligting 
 
Onderstaande is die proefbalanse van Qualtail. Hierdie proefbalanse (en die inligting 
daaronder uiteengesit) is voorberei voordat enige aansuiwerings voortspruitend uit die 
bevindinge van bogenoemde forensiese ondersoek verantwoord is: 
 

 Twaalf maande 
geëindig 

30 Junie 2013 

Vier maande 
geëindig 

31 Oktober 2013* 

 R R 

Eiendom, aanleg en toerusting 7 500 000  6 850 000  

Handelsdebiteure 2 800 000  3 300 000  

Voorsiening vir kredietverliese (560 000) (1 010 000) 

Bank 2 498 700  3 393 900  

Aandelekapitaal (10 000 000) (10 000 000) 

Behoue inkomste – begin van die tydperk –   (740 000) 

Totale verpligtinge (1 498 700) (1 203 900) 

Wins na belasting vir die tydperk (740 000) (590 000) 

Totaal 0 0 

   

 
* Tensy anders verklaar word, kan aangeneem word dat hierdie bedrae waar van 

toepassing by benadering gelykstaande is aan billike waarde. 
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Qualtail se wins na belasting vir die tydperk vanaf 1 November 2013 tot 30 Junie 2014 was 

R990 000, voor weerspieëling van enige van die inligting hieronder uiteengesit: 

1 Handelsdebiteure 
 

 1 November 
2013 

30 Junie 
2014 

Billike waarde van handelsdebiteure R2 205 000 R5 525 000 

 
Die handelsdebiteure op 1 November 2013 sluit enige eise deur Qualtail teen Movers & 
Shakers vir die terugbetaling van gesteelde geld uit. 90% van die netto uitstaande 
handelsdebiteuresaldo (enige eise deur Qualtail teen Movers & Shakers vir die terugbetaling 
van gesteelde geld uitgesluit) volgens die proefbalans op 1 November 2013 is teen 
30 Junie 2014 ingevorder.  

 
2 Huurverpligting 

 
Qualtail het op 1 Julie 2012 ’n bedryfshuurooreenkoms met ’n onafhanklike derde party 
onderteken. Ingevolge hierdie ooreenkoms is Qualtail vir ’n vyfjaartydperk geregtig op die 
gebruik van drie pakhuise, wat kantoorruimte insluit. Huur van R65 000, wat op 
31 Julie 2012 ’n aanvang geneem het, is maandeliks agterna betaalbaar. Daar is geen 
eskalasieklousule nie. 
 
As gevolg van veranderinge in die mark vir pakhuisruimte het die markverwante huur sedert 
1 Julie 2012 soos volg verander:   
 

Markverwante huur per maand  R 

30 Junie 2013 68 000 

31 Oktober 2013 75 000 

30 Junie 2014 75 000 

 
3  Regsgebeurlikheid 
 
’n Kliënt het Qualtail gedurende die jaar geëindig 30 Junie 2013 vir R100 000 gedagvaar. Sy 
het beweer dat haar meubels weens nalatigheid beskadig is. Die kliënt was nie bewus 
daarvan dat die vragmotor wat hierdie meubels vervoer het, op pad na die aflewering in ’n 
ongeluk betrokke was nie. Die regsgeding was op 30 Junie 2014 steeds aan die gang.   
   
Die volgende inligting oor die regsaak is deur die maatskappy se deskundige regsadviseurs 
saamgestel: 

 

Datum 
Billike waarde 

van eis 
Waarskynlikheid van sukses 

 R  

30 Junie 2013 20 000 Gering 

31 Oktober 2013 25 000 Nie waarskynlik nie, maar nie meer gering nie 

30 Junie 2014 25 000 Nie waarskynlik nie, maar nie meer gering nie 

 
’n Suksesvolle eis deur die kliënt sal tot ’n belastingaftrekking vir Qualtail vir die bedrag 
betaal aanleiding gee.   
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4 Billike waarde van Movers & Shakers se belang in Qualtail  
 

Die billike waarde van Movers & Shakers se belang in Qualtail is soos volg deur ’n 
onafhanklike waardeerder bepaal:  

 

 R 

30 Junie 2013 6 600 000 

31 Oktober 2013 8 750 000 

30 Junie 2014 9 200 000 

 
5 Belastinginligting 
 
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) het as gevolg van die bedrog wat Movers & 
Shakers gepleeg het, Qualtail se 2013 belastingopgawe heropen op grond van die 
oorrapportering van die slegte skuld afgeskryf, maar het ingestem om afstand te doen van  
rente en boetes. 

 
Die regstelling van die bedrag verskuldig aan SARS in verband met die oorrapportering van 
slegte skuld is nie in die proefbalanse op 30 Junie 2013 en 31 Oktober 2013 ingesluit nie.  

 
6 Rekeningkundige beleid 

 
Hummingbird meet beleggings in filiale, geassosieerdes en gesamentlike ondernemings 
teen kosprys in sy afsonderlike finansiële state. 

 
Hummingbird het op verkrygingsdatum gekies om die nie-beherende belang in Qualtail teen 
die billike waarde (Eng.: ‘fair value’) daarvan te meet, ingevolge IFRS 3 Business 
Combinations.  
 
7 Ander inligting 
 
’n Toepaslike voor-belaste verdiskonteringskoers is 8,00% per jaar, maandeliks saamgestel, 
terwyl ’n toepaslike na-belaste verdiskonteringskoers 5,76% per jaar, maandeliks 
saamgestel, is.  


