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Selfs gesoute deeltiteleie-
naars haak soms vas met 
die “korrekte” prosesse wat 

binne die beursie van die regs-
persoon moet plaasvind.

Ons ontvang gereeld navrae ra-
kend aspekte wat finansieel van 
aard is.

Daar is verskeie deeltitelske-
mas wat nou, ná die Covid-19-in-
perking, ’n algemene jaarverga-
dering hou om moontlike “agter-
geblewe” aspekte te formaliseer 
en ons fokus dus vandag weer op 
die begroting en verskeie vrae 
wat daarmee verband hou. 

Dít moet jy weet 
’n Begroting moet jaarliks deur 
die eienaars op die algemene 
jaarvergadering goedgekeur 
word, waarna die trustees by die 
daaropvolgende trusteevergade-
ring elke eienaar se heffings vir 
die jaar vasstel.

Die begroting bestaan uit twee 
dele, naamlik: 
(a) die administratiewe fonds; en 
(b) die reserwefonds.

Is dit nodig om state voor te 
berei wat geoudit is indien ’n 
flink eienaar met ’n agtergrond 
van boekhouding die begroting 
kan saamtrek?

Voorgeskrewe bestuursreël 
(VBR) 17(6)(vi) 
vereis wel dat 
’n ouditeur 
aangestel word 
op ’n algemene 
jaarvergade-
ring om die fi-
nansiële state 
van die skema 
vir die jaar 
voor te berei.

VBR 26(4) 
vereis verder 
ook dat die 
regspersoon fi-
nansiële state 
wat geoudit is 
voorlê op ’n al-
gemene verga-
dering binne 
vier maande 
vanaf die einde 
van elke finansiële jaar. 

VBR 26(5) bevat verdere voor-
skrifte oor die raamwerk waar-
binne hierdie state voorberei 
moet word.

VBR 17(6)(iv) vereis dat die be-
grotings vir die administratiewe 
en reserwefonds op die algemene 
vergadering goedgekeur word.

VBR 17(8) gaan verder en be-
paal dat indien enige aangeleent-
hede wat op ’n algemene vergade-
ring afgehandel moet word nie 
goedgekeur word nie, die doku-
mente weer aan ’n algemene ver-
gadering om goedkeuring voorge-
lê moet word – totdat dit uitein-
delik goedgekeur is. 

Die besonderhede 
Ons weet dat die administratiewe 
fonds die bedryfsfonds vir die ko-
mende finansiële jaar is, en dat 
dit ook basiese instandhouding 
insluit – maar die reserwefonds 
veroorsaak soms onsekerheid.

Lesers wil weet hoe die reser-
wefonds en MRR (“maintenance, 
repair and replacement”)-plan 

BLIK OP BEGROTINGS

Trustees 
móét 
planne 
voorlê

met mekaar verband hou.
Die reserwefonds is die finansi-

ële been van die MRR-plan en 
stel die trustees in staat om die 
MRR-plan te implementeer.

Die trustees moet ingevolge 
VBR 22(1) ’n MRR-plan aan die 
skema se eienaars voorlê om 
goedkeuring op ’n algemene ver-
gadering, waarvolgens die in-
standhouding van die “major ca-
pital items” oor die daaropvol-
gende tien jaar uiteengesit en 
beplan word. VBR 22(2) is baie 
spesifiek oor die formule wat 
aangewend moet word om die in-
standhoudingswaarde van elke 
lynitem op die plan vas te stel.

Wanneer hierdie formule aan-
gewend word, word die totaal 
van al die lynitems die jaarlikse 
bydrae wat verlang word vir die 
reserwefonds – onderhewig aan 
die volgende:

Voor die reserwefondsbydraes 
vir die jaar bevestig word, moet 
die geld beskikbaar op die laaste 
dag van die vorige finansiële jaar 
bepaal word vir die administra-
tiewe en reserwefondse.

Regulasie 2 skryf ’n minimum 
jaarlikse bydrae tot hierdie re-
serwefonds voor op grond van 
die balanse en dit is dus nodig 
om te bevestig dat die berekende 
bydraes nie onder hierdie mini-
mum vlak is nie. 

Sou eienaars dus aanbevelings 
ontvang dat die reserwefondsby-
draes per jaar dieselfde waarde 
as die administratiewe fonds se 
bydraes moet wees, moet eie-
naars hulle beroep op die bepa-
lings van die bestuursreëls en 
probeer vasstel of die berekening 
vir die bydrae tot die reserwe-
fonds korrek is. 

Laaste sê 
Eienaars moet ook in gedagte 

hou dat enige 
betalings uit die 
reserwefonds 
slegs in ooreen-
stemming met 
die MRR-plan 
mag plaasvind – 
dít tensy daar 
dringende in-
standhoudings-
werk is wat uit-
gevoer moet 
word.

Die reserwe-
fonds moet dus 
nie dien as ’n 
“spaarplan” vir 
opgehoopte geld 
in die admini-
stratiewe fonds 
nie, want die 
geld in die re-

serwefonds kan slegs vir hierdie 
doeleindes aangewend word.

Dit is beter om ’n afsonderlike 
beleggingsrekening vir die admi-
nistratiewe fonds oop te maak 
sou daar ’n surplus wees.

Die trustees moet toesien dat 
alle finansiële rekords gehou 
word vir ’n tydperk van ses jaar 
ná afloop van die transaksie 
waarmee dit verband hou. 

Dit is sodat eienaars en belang-
hebbendes ook insae daarin kan 
hê.

Trustees moet dus onthou om 
hierdie rekords te bewaar op ’n 
plek waar toekomstige trustees 
dit maklik sal kan kry, vernaam-
lik indien die skema van ouditeu-
re verander of die trustees elke 
jaar uit ander eienaars bestaan. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting, eiendomsverwante 
navrae of inligting oor kursusse, 
stuur e-pos na info@dhmlaw.co.za 
of bel die kantoor by 021 851 0359.

‘‘Daar is verskeie 
deeltitelskemas wat 
nou, ná die Covid-19-
inperking, ’n algemene 
jaarvergadering hou 
om moontlike 
‘agtergeblewe’ 
aspekte te 
formaliseer en ons 
fokus dus vandag 
weer op die begroting 
en verskeie vrae . . .
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