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VRAAG 3    90 punte 
 
  
Woodlands Bpk (‘Woodlands’) is ’n maatskappy wat op die JSE Sekuriteitebeurs genoteer 
word. Die maatskappy is bedrywig in drie segmente, naamlik vervaardiging, ekotoerisme en 
vervoer. Afgesien van sy eie aktiwiteite hou die maatskappy ook beleggings in verskeie 
plaaslike en buitelandse filiale. Die finansiële verslagdoeningsraamwerk wat die Woodlands 
Groep gebruik, is die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (‘International 
Financial Reporting Standards (IFRS)’). Die groep het IFRS 3 (2008 hersien), Business 
combinations, en IAS 27 (2008 hersien), Consolidated and separate financial statements, in 
sy afsonderlike en gekonsolideerde finansiële state vir die jaar geëindig 31 Desember 2008 
gebruik. Alle maatskappye in die groep het ’n 31 Desember jaareinde. Beleggings in filiale 
word teen kosprys in die afsonderlike finansiële state van Woodlands gemeet. 
 
Die groep het gekies om ingevolge paragraaf 84 van IAS 1 (2008 hersien), Presentation of 
financial statements, ’n afsonderlike omvattende inkomstestaat aan te bied, en het dit in sy 
finansiële state vir die jaar geëindig 31 Desember 2008 gebruik. Dit is groepsbeleid om die 
inkomstebelastingbedrag in verband met elke komponent van ander omvattende inkomste 
op die sigblad van die omvattende inkomstestaat te toon. 
 
Die finansiële bestuurder van Woodlands het konsep gekonsolideerde finansiële state vir die 
groep voorberei, wat ’n voorlopige wins na belasting van R2 500 000 vir die jaar geëindig 
31 Desember 2008 weerspieël. Op 1 Januarie 2008 was die gekonsolideerde behoue 
verdienste van Woodlands R3 500 000.  
 
Die volgende inligting hou verband met die konsep gekonsolideerde finansiële state van die 
groep:  
• Item 1 is toepaslik ingesluit in die bepaling van die voorlopige wins na belasting van 

R2 500 000 behalwe dat die inligting in item 2 nie in ag geneem is nie;   
• Die uitwerking, indien enige, van die besluit om die vervaardigingsbedryf in item 2 te 

verkoop is nie in die konsep gekonsolideerde finansiële state waarna bo verwys is, 
verantwoord nie; en 

• Items 3 en 4 is nie in die konsep gekonsolideerde finansiële state waarna bo verwys 
is, gekonsolideer nie. 

 
1 Eiendom, aanleg en toerusting van Woodlands 
 
Die finansiële bestuurder van Woodlands het die volgende tabel in verband met die 
eiendom, aanleg en toerusting van die maatskappy aan u voorgelê. Hierdie transaksies is 
alreeds korrek in die konsep gekonsolideerde finansiële state van Woodlands verantwoord. 
Die vervaardigingsegment is egter verantwoord sonder om die inligting in item 2 (verkoop 
van die vervaardigingsbedryf van Woodlands) in ag te neem. 
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 Vervaardiging Ekotoerisme Vervoer  
 Grond Geboue* Aanleg Grond Geboue* Voertuie 
 R R R R R R 
Kosprys 500 000    800 000   250 000 950 000    730 000 900 000 
Opgehoopte 
waardevermindering 

 
– 

 
   (120 000) 

 
  (100 000) 

 
– 

 
   (219 000) 

 
(300 000) 

Drabedrag: 1 Januarie 
2008 

 
500 000 

 
   680 000 

 
  150 000 

 
950 000 

 
   511 000 

 
600 000 

Herwaardasie – 1 120 000 – – 1 022 000 – 
Waardevermindering 
vir 12 maande 

 
– 

 
   (120 000) 

 
   (25 000) 

 
– 

 
   (219 000) 

 
(150 000) 

Drabedrag: 
31 Desember 2008 

 
500 000 

 
1 680 000 

 
 125 000 

 
950 000 

 
1 314 000 

 
450 000 

* Hierdie geboue kwalifiseer vir belastingtoelaes. 
 
Die geboue is op 1 Januarie 2005 verkry. Die maatskappy het sy grond en geboue op 
1 Januarie 2008 vir die eerste keer tot markwaarde herwaardeer. Op die datum van die 
herwaardasie was die maatskappy van voorneme om die drabedrag van die geboue deur 
gebruik te herwin. Dit is Woodlands en die groep se beleid om enige opgehoopte 
waardevermindering op die datum van die herwaardasie teen die bruto drabedrag van die 
bate te elimineer. Wanneer die bate gebruik of van die hand gesit word, word die 
herwaardasiesurplus na behoue verdienste oorgedra. 
 
 
2 Verkoop van die vervaardigingsbedryf van Woodlands 
  
Die direksie van Woodlands het op 25 November 2008 ’n plan om die vervaardigingsbedryf 
in ’n enkele transaksie teen die billike waarde daarvan van die hand te sit, formeel 
goedgekeur. Dit is onwaarskynlik dat enige veranderinge aan hierdie plan aangebring sal 
word. ’n Aktiewe program is op 1 Desember 2008 van stapel gestuur om ’n koper te vind. Na 
verwagting sal die verkoop teen 31 Maart 2009 afgehandel wees. Soos voorheen genoem 
is, het die finansiële bestuurder nie enige transaksies in verband met die direkteure se 
besluit om die vervaardigingsbedryf te verkoop in die konsep gekonsolideerde finansiële 
state verwerk nie.  
 
Die volgende tabel bevat inligting in verband met die bates wat in hierdie transaksie verkoop 
sal word: 
 
 Billike waarde 
 25/11/2008 1/12/2008 31/12/2008 
 R R R 
Grond 220 000 230 000 225 000 
Geboue (belastingbasis = R700 000) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
Aanleg 80 000 50 000 30 000 
Voorraad 98 000 130 000 135 000 
Afgeleide finansiële instrumente 60 000 90 000 95 000 
 1 958 000 2 000 000 1 985 000 
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Die kosprys van voorraad voorhande was op elk van bogenoemde datums soos volg: 
 
 R 
25 November 2008   90 000 
1 Desember 2008 110 000 
31 Desember 2008 123 000 

 
In die lig van die voorneme om die bates van die hand te sit, is die oorblywende nutsduur 
van die geboue en aanleg op 31 Desember 2008 geag drie maande te wees, terwyl die 
reswaardes teen billike waardes herberaam is. 
 
Die billike waarde min die koste om die vervaardigingsbedryf in ’n enkele transaksie te 
verkoop, was soos volg: 
 
 R 
25 November 2008  2 000 000 
1 Desember 2008  2 030 000 
31 Desember 2008  2 035 000 

 
Die vervaardigingsbedryf huur sy hoofkantoorgebou ingevolge ’n bedryfshuur teen ’n 
maandelikse huurbetaling van R23 000. Op 31 Desember 2008 was daar nog 35 maande 
ingevolge hierdie huurooreenkoms oor. Woodlands het geen ander gebruik vir hierdie gebou 
nie. Een van die voorwaardes van die ooreenkoms is dat die gebou nie onderverhuur mag 
word nie. Die ooreenkoms kan voor die einde van die huurtydperk beëindig word deur ’n 
vroeë beëindigingsboete te betaal. Dit sal bereken word as 80% van die huidige waarde van 
die oorblywende huurbetalings, verdiskonteer teen 10% per jaar. Die finansiële bestuurder 
het R276 000 (R23 000 x 12 maande) vir die jaar geëindig 31 Desember 2008 as ’n uitgawe 
erken. Die betalings ingevolge die huurooreenkoms (insluitend die boete) is 
belastingaftrekbaar. Daar word verwag dat die netto kontantvloei van die 
vervaardigingsbedryf totdat dit van die hand gesit word en met inagneming van die 
huurbetalings, positief sal wees. 
  
 
3 Gamelands Bpk 
 
Woodlands het op 1 Maart 2008 ’n 80% beherende belang in Gamelands Bpk (‘Gamelands’) 
vir R430 000 gekoop. Die bedrag is op daardie datum in kontant betaal. Woodlands het 
besluit om die nie-beherende belang teen die billike waarde daarvan van R128 000 te meet. 
Die Geregistreerde Ouditeure van Gamelands het geen eksterne oudit vir die tydperk 
geëindig 31 Maart 2008 uitgevoer nie. 
 
Die volgende tabel toon die drabedrag van die ekwiteit van Gamelands op verskillende 
datums: 
 
 1 Maart 2008 31 Desember 2008 
 R R 
Aandelekapitaal   100 000   100 000 
Behoue verdienste   250 000   380 000 
Herwaardasiesurplus op geboue*   180 000   300 000 
   530 000   780 000 

* Gamelands het sy geboue op 1 Januarie 2008 herwaardeer. ’n Bykomende herwaardasie 
is op 31 Desember 2008 uitgevoer om te verseker dat die drabedrag nie op die 
verslagdoeningdatum wesenlik van die billike waarde verskil nie. Gamelands dra nie 
herwaardasiesurplusse in sy individuele finansiële state na behoue verdienste oor nie. 
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Waardevermindering vir die jaar is nie gegrond op die mees onlangse herwaardasie nie. 
Gamelands is geregtig op belastingtoelaes in verband met sy geboue.   

Gamelands het geen dividende vir die jaar geëindig 31 Desember 2008 verklaar nie. 

Aansuiwerings wat uit die volgende inligting spruit, word nie in die ekwiteit van Gamelands 
weerspieël nie: 

• Die billike waarde van die geboue van Gamelands was op 1 Maart 2008 R800 000, 
wat R40 000 hoër as die drabedrag daarvan op daardie datum was. Die geboue het 
geen reswaarde nie. Op 1 Maart 2008 was die oorblywende nutsduur van die geboue 
20 jaar. 

• Gamelands huur masjinerie ingevolge ’n bedryfshuurooreenkoms teen ’n maandelikse 
huurbetaling van R38 000. Op 1 Maart 2008 was marktariewe vir soortgelyk hure 
R41 000 per maand. Op daardie datum was nog 15 maande ingevolge die 
ooreenkoms oor. ’n Billike nominale verdiskonteringskoers is 10% per jaar maandeliks 
saamgestel. 

• Gamelands verhuur sekere toerusting aan ’n boer ingevolge ’n 
bedryfshuurooreenkoms. Die toerusting word teen ’n maandelikse tarief van R25 000 
verhuur, terwyl ’n markverwante koers op 1 Maart 2008 R29 000 per maand was. Op 
daardie datum was nog 18 maande ingevolge die huurooreenkoms oor. Op 1 Maart 
2008 was die billike waarde van die toerusting R230 000. ’n Vermindering in die buite-
die-markkomponent (‘off-market component’) van R66 600 in verband met die 
oorblywende termyn van die huur aan die boer is in hierdie bedrag ingesluit. Die 
drabedrag van hierdie toerusting was R170 000 op 1 Maart 2008, terwyl die 
oorblywende nutsduur vier jaar was. 

• Geen ander aansuiwerings is op die verkrygingsdatum nodig nie. 

Woodlands koop sekere voorraad by Gamelands ingevolge ’n ooreenkoms wat op 
1 Januarie 2006 gesluit is. Die kontrak verval op 30 Junie 2009. Die prys van die voorraad 
ingevolge die ooreenkoms is tans laer as die markprys waarteen Woodlands voorraad by ’n 
ander verskaffer sou kon aankoop. Op 1 Maart 2008 was die billike waarde van die kontrak 
R180 000, wat ’n buite-die-markkomponent (‘off-market component’) van R25 000 insluit. 

Die bestuur van Gamelands het op 31 Desember 2008 ’n gedetailleerde formele plan aan 
die werknemers van Gamelands in verband met hul toekoms by die maatskappy bekend 
gemaak. Hierdie plan is nog nie deur Gamelands verantwoord nie.  
 

Uittreksels uit die formele plan Werklike gebeure 
Op 28 Februarie 2009 sal werknemers oor 
die ouderdom van 65 met ’n afleggings-
pakket van R25 000 elk afgelê word. 

Twintig werknemers is afgelê. 

’n  Vrywillige pakket van R18 000 elk word 
aangebied aan 40 werknemers tussen die 
ouderdomme van 60 en 65. Werknemers wat 
verkies om nie die vrywillige pakket te 
aanvaar nie, sal na ander bedrywighede van 
die groep oorgeplaas word. Hierdie 
werknemers het tot 15 Januarie 2009 om te 
besluit of hulle die aanbod wil aanvaar of nie.  

Teen 15 Januarie 2009 het 70% van die 
werknemers aan wie die vrywillige aanbod 
gemaak is, besluit om hul diens by die 
maatskappy te beëindig. 

 
Soos vroeër genoem is, is Gamelands nie in die konsep gekonsolideerde finansiële state 
van Woodlands gekonsolideer nie. 
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4 Rockwood Bpk 
 
Woodlands het sy 60% beherende belang in Rockwood Bpk (‘Rockwood’) op 1 Januarie 
2008 vir R272 880 verkry. Woodlands het gekies om die nie-beherende belang teen sy 
proporsionele deel van die billike waarde van die netto identifiseerbare bates op die 
verkrygingsdatum te meet. Al die bates en laste van Rockwood was op die 
verkrygingsdatum billik gewaardeer, met die uitsondering van grond wat met R20 000 
onderwaardeer was. Op 1 Augustus 2008 het Rockwood 50 000 bykomende aandele teen 
R2,50 per aandeel uitgereik. Woodlands het 20 000 van hierdie aandele gekoop, terwyl die 
oorblywende aandele deur die nie-beherende aandeelhouers opgeneem is. 
 
Die drabedrag van die ekwiteit van Rockwood was op verskillende datums soos volg: 
 
  31/12/2007 1/8/2008 31/12/2008 
  R R R 
Aandelekapitaal (R1 aandele) 150 000 200 000 200 000 
Aandelepremie –   75 000   75 000 
Behoue verdienste 280 000 335 000 390 000 
  430 000 610 000 665 000 

 
Rockwood het geen dividende vir die jaar geëindig 31 Desember 2008 verklaar nie. 
 
Soos vroeër genoem is, is Rockwood nie in die konsep gekonsolideerde finansiële state van 
Woodlands gekonsolideer nie. 

 
VERLANG 
 
  Punte 

(a) Bereken die klandisiewaarde (‘goodwill or bargain purchase gain’) wat met 
die verkryging van Gamelands Bpk op 1 Maart 2008 ontstaan.  

 
14 

(b) Noem die ouditprosedures wat u sou uitvoer om die akkuraatheid en 
waardasie van die bedrae erken met betrekking tot die verkryging van 
Gamelands Bpk in die gekonsolideerde finansiële jaarstate van die 
Woodlands Groep op die verkrygingsdatum te oudit. 

 
 
 

10 

(c) Berei die gekonsolideerde omvattende inkomstestaat van die Woodlands 
Groep vir die jaar geëindig 31 Desember 2008 voor. Begin met die wins na 
belasting. Vergelykende bedrae en aantekeninge word nie verlang nie. 

 
 

49 

(d) Berei die volgende kolomme voor van die gekonsolideerde staat van 
veranderinge in ekwiteit van die Woodlands Groep vir die jaar geëindig 
31 Desember 2008 in die mate waarin die gegewe inligting dit moontlik 
maak: 
(i) Herwaardasiesurplus; en 
(ii) Nie-beherende belang. 

Omvattende bedrae en aantekeninge word nie verlang nie. 

 
 
 
 
 

5 
7 

Punte vir aanbieding: Uiteensetting en uitleg, duidelikheid van verduidelikings, 
logiese beredenering en taalgebruik. 

 

5 
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Huidige-waarde rentefaktore vir ‘n R1 maandelikse annuïteit verdiskonteer teen ’n 
jaarlikse nominale rentekoers maandeliks (i) saamgestel vir n tydperke 
�

Nominale jaarlikse rentekoers, maandeliks saamgestel Tydperk 
(maande) 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 

1 0,996 0,992 0,988 0,984 
2 1,988 1,975 1,963 1,951 
3 2,975 2,951 2,927 2,903 
4 3,959 3,918 3,878 3,839 
5 4,938 4,877 4,818 4,759 
6 5,913 5,829 5,746 5,665 
7 6,885 6,772 6,663 6,556 
8 7,852 7,708 7,568 7,432 
9 8,815 8,636 8,462 8,294 
10 9,775 9,557 9,346 9,141 
11 10,730 10,469 10,218 9,975 
12 11,681 11,375 11,079 10,795 
13 12,629 12,272 11,930 11,602 
14 13,572 13,163 12,771 12,395 
15 14,512 14,046 13,601 13,176 
16 15,447 14,921 14,420 13,943 
17 16,379 15,790 15,230 14,698 
18 17,307 16,651 16,030 15,441 

 


