
 7 

VRAAG 3 100 punte 
 
Bedrae in die vraag sluit BTW uit, behalwe waar aangedui. 
 
ElectriBolt Bpk (‘ElectriBolt’) is ’n onafhanklike elektrisiteitsverskaffer met verskeie 
kragopwekkingsbedrywighede regoor Suid-Afrika. ElectriBolt word op die hoofafdeling van die 
Johannesburgse Sekuriteitebeurs genoteer. Die maatskappy se mees onlangse finansiële 
verslagdoeningsdatum was 31 Desember 2009. 
 
Agtergrond  
 
ElectriBolt het op 1 Januarie 1999 ’n unieke lisensie-ooreenkoms vir hidroëlektristeitsverskaffing 
met die Suid-Afrikaanse regering (‘die regering’) gesluit. Die lisensie-ooreenkoms het ElectriBolt 
die reg gegee om drie turbines by die Augrabiese Waterval, wat in die Augrabiese Nasionale 
Park geleë is, te installeer en vir ’n tydperk van 15 jaar elektrisiteit op te wek en te verskaf. Die 
lisensie-ooreenkoms bepaal dat – 
• ElectriBolt ’n vaste paaiement van R800 000 jaarliks agterna aan die regering moet betaal 

vir die reg om die terrein vir die generering van elektrisiteit te gebruik; en 
• die ooreenkoms nie aan die einde van die termyn van 15 jaar hernubaar is nie. 
 
ElectriBolt het besluit om die gebruiksreg van die bogenoemde verskaffingslisensie vanaf die 
aanvangsdatum van die ooreenkoms met die regering (1 Januarie 1999) vir ’n tydperk van 15 
jaar aan PowerSmart Bpk (‘PowerSmart’), ’n groot elektrisiteitsverskaffer, toe te ken. Alle 
lisensieregte wat die regering aan ElectriBolt toegeken het, is aan PowerSmart oorgedra in ruil 
vir ’n vaste jaarlikse paaiement van R1 miljoen, agterna aan ElectriBolt betaalbaar. Kragtens 
wet is die finale operateur van ’n elektrisiteitsverskaffingsonderneming uitsluitlik vir enige 
verwante omgewingsrehabilitasie van die terrein verantwoordelik en aanspreeklik. PowerSmart 
kan nie die verskaffingslisensie aan enige ander party oordra of verkoop nie. ’n 
Kansellasiestrafbetaling van R900 000 is deur PowerSmart aan ElectriBolt betaalbaar indien 
PowerSmart op enige tydstip eensydig besluit om die ooreenkoms voortydig te kanselleer. 
  
ElectriBolt het op 1 Januarie 1999 geen bates of laste ten opsigte van die 
hidroëlektrisiteitverskaffingslisensie met die regering en die gebruiksreg van die lisensie wat aan 
PowerSmart verleen is, erken nie.  Die R800 000 per jaar vir die verskaffingslisensie word op ’n 
jaarlikse grondslag as ’n uitgawe erken en die R1 miljoen per jaar wat van PowerSmart ontvang 
word, word op ’n jaarlikse grondslag as inkomste erken. Hierdie rekeningkundige beleid is 
aanvaarbaar ingevolge Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (‘International 
Financial Reporting Standards’). 
  
Haalbaarheidstudie oor PowerSmart se Augrabiesbedrywighede 
 
ElectriBolt het onlangs vasgestel dat PowerSmart by die Augrabiesterrein onderpresteer en 
meen dat beduidend meer elektrisiteit gedurende die laaste vier jaar van die 
verskaffingslisensie opgewek kan word. Die vernaamste rede vir PowerSmart se teleurstellende 
prestasie is die gereelde arbeidsgeskille wat by die Augrabiesbedryf ervaar word.  ElectriBolt 
het in Desember 2009 ’n haalbaarheidstudie uitgevoer om die moontlike verkryging van 
PowerSmart se Augrabiesbedrywighede te evalueer. Na afloop van hierdie haalbaarheidstudie 
het ElectriBolt voorgestel dat die PowerSmart Augrabiesafdeling as ’n lopende saak verkry 
word, wat alle bates en laste van hierdie afdeling insluit behalwe kontant en kontantekwivalente 
en belastingaanspreeklikhede. Die lisensie-ooreenkoms tussen ElectriBolt en PowerSmart sal 
as deel van die verkryging beëindig word.    
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Ten einde die Augrabiesafdeling te waardeer, het die Hoof Finansiële Beampte (HFB) van 
ElectriBolt na ’n gedetailleerde oorsig oor historiese finansiële inligting en  begrotings vir die 
volgende vier jaar van die Augrabies-afdeling van PowerSmart die volgende 
kontantvloeiprojeksies opgestel:  
 
Jaar eindigend op 
31 Desember 

Aante-
keninge 2010 2011 2012 2013 

  R R R R 
Omset 1   18 000 000  18 000 000  18 000 000  18 000 000 
Bedryfskoste 1 (4 500 000) (4 500 000) (4 500 000) (4 500 000) 
Geleentheidskoste 2 (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) 
Verskaffingslisensie-
ooreenkomspaaiemente  (800 000) (800 000) (800 000) (800 000) 
Bedryfskostebesparings 3       300 000        300 000        300 000       300 000 
Koste van 
helikopterhuur 4 (480 000) (480 000) (480 000) (480 000) 
Waardevermindering: 
Turbines  (700 000) (700 000) (700 000) (700 000) 
Rente op 
langtermynlening 5 (897 536) (712 469) (503 344) (267 032) 
Koste van 
omgewingsrehabilitasie 
van terrein 6                  – 

 
                 

                 – 

 
                

                – (2 500 000) 
Hangende regseis 7                  –                  –                 –                – 
Belasting 8 (2 778 290) (2 830 109) (2 888 664) (2 254 831) 
Netto kontantvloei     7 144 174    7 277 422    7 427 992    5 798 137 
      

 

Verwante berekeninge 
Aante-

keninge 
 

Gemiddelde geweegde koste van kapitaal 9 23,00% 
Netto huidige waarde van die toekomstige kontantvloei van die 
Augrabiesafdeling van PowerSmart   9 R17 143 393 

 
Aantekeninge by die kontantvloeiprojeksies 
 
1 Geprojekteerde omset sluit ’n konserwatiewe raming in van die bykomende elektrisiteit wat 

ElectriBolt kan opwek en verskaf indien die maatskappy beheer oor die bedrywighede 
verkry. Bedryfskoste sluit die jaarlikse verskaffingslisensiebetalings deur PowerSmart aan 
ElectriBolt uit.  

 
2 Geleentheidskoste verteenwoordig jaarlikse paaiemente ingevolge die verskaffingslisensie-

ooreenkoms, waarop ElectriBolt nie meer geregtig sal wees nie. 
 
3 PowerSmart het gedurende die tydperk 2007 tot 2009 navorsings- en ontwikkelingskoste 

aangegaan ten einde bedryfsdoeltreffendheid te verbeter. As gevolg hiervan verwag 
PowerSmart vanaf 2010 tot 2013 ’n moontlike jaarlikse bedryfskostebesparing van 
R300 000. Die HFB van PowerSmart is van mening dat die waarskynlikheid van ’n 
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kostebesparing slegs 45% is, wat daartoe sal lei dat die ontwikkelingskoste nie aan die 
erkenningskriteria ingevolge IAS 38, Intangible Assets, vir erkenning as ’n ontasbare bate 
voldoen nie. Gevolglik is die ontwikkelingskoste toe dit aangegaan is onmiddellik as ’n 
uitgawe erken. 

 
4 PowerSmart huur ’n uitvoerende helikopter van Fly-with-Me Airways (Edms) Bpk teen ’n 

vaste paaiement van R360 000, jaarliks agterna betaalbaar. Die bruikhuurkontrak is korrek 
ingevolge IAS 17, Leases, as ’n bedryfsbruikhuur geklassifiseer. Die bruikhuurkontrak het 
op 1 Januarie 2008 ’n aanvang geneem en eindig op 31 Desember 2012. Op 31 Desember 
2009 is daar betroubaar vasgestel dat soortgelyke uitvoerende helikopters teen ’n 
markverwante vaste paaiement van R480 000, jaarliks agterna betaalbaar, gebruikhuur kan 
word.  

 
5 PowerSmart het op 1 Januarie 1999 ’n langtermynlening van R15 miljoen aangegaan om 

hierdie spesifieke bedrywigheid te finansier. Die langtermynlening is in 15 gelyke jaarlikse 
paaiemente, wat op 31 Desember 1999 begin het, terugbetaalbaar. Die lening dra rente 
teen ’n vaste koers van 13% per jaar. Die leningsooreenkoms bepaal dat die lening nie 
vroeër as die ooreengekome terugbetalingsprofiel vereffen kan word nie. Op 31 Desember 
2009 was langtermynlenings met ’n soortgelyke risikoprofiel en oorblywende vervaltydperk 
teen ’n vaste koers van 12% per jaar beskikbaar.  

 
6 Hierdie bedrag is betroubaar deur ’n onafhanklike omgewingsrehabilitasiedeskundige 

geraam. 
 
7 Arbeidsonrus het toegeneem na die onlangse afdanking van ’n aantal 

PowerSmartwerknemers op grond van toenemende bedryfsondoeltreffendheid. Die vakbond 
waaraan hierdie werknemers behoort, het namens die werknemers ’n regsgeding op grond 
van onbillike afdanking teen PowerSmart aanhangig gemaak. PowerSmart se regsadviseurs 
is van mening dat – 
• die afgedankte werknemers ’n geldige eis vir onbillike afdanking teen PowerSmart het; 
• die vakbond as gevolg van ’n gebrek aan bewyse nie die eis om onbillike afdanking in 

die hof sal kan bewys nie; en 
• dit moontlik maar nie waarskynlik is nie dat die hof sal vereis dat PowerSmart ’n 

finansiële skikking aan die afgedankte werknemers maak. 
 
Die HFB het geen bedrag met betrekking tot die regseis by die voorspelde kontantvloei 
ingesluit nie. Indien so ’n eis slaag, sal enige bedrag wat PowerSmart betaal nie vir 
belastingdoeleindes afgetrek kan word nie. Die billike waarde van die regseis op 
31 Desember 2009, soos betroubaar deur ’n ervare aktuaris bepaal, is R450 000.  

 
8 Daar word aanvaar dat alle items in die kontantvloeibegroting belasbaar is of vir 

inkomstebelastingdoeleindes afgetrek kan word, behalwe soos in punt 7 hierbo. 
 
9 Die nominale gemiddelde geweegde koste van kapitaal (‘weighted average cost of capital’ 

(WACC)) van ElectriBolt is 23% en die voorspelde kontantvloei is teen hierdie koers 
verdiskonteer.  

 
Finansieringsalternatiewe 
 
ElectriBolt het PowerSmart se Augrabiesafdeling op 31 Desember 2009 as ’n lopende saak 
verkry, wat alle bates en laste van die afdeling insluit behalwe kontant en kontantekwivalente en 
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belastingaanspreeklikhede. Die koopteenprestasie van R16 miljoen is op 31 Desember 2009 
deur ElectriBolt betaal. Daar is korrek bepaal dat die transaksie tussen ElectriBolt en 
PowerSmart ’n ‘besigheidsamevoeging’ is, soos omskryf in IFRS 3, Business Combinations. 
 
ElectriBolt oorweeg verskillende finansieringsalternatiewe vir die besigheidssamevoegings-
transaksie: 
 
• Betaling van R16 miljoen uit bestaande kontantreserwes; of 
 
• Verkryging van ’n mediumtermynlening van R16 miljoen van ElectriBolt se bankiers. Die 

lening sal rente dra teen 1% hoër as die heersende prima oortrekkingskoers. Dit is die 
maatskappy se inkrementele leenkoste. Die lening moet aan die einde van vier jaar in ’n 
enkelbedragbetaling terugbetaal word. Rente word jaarliks agterna bereken en saamgestel, 
en by die uitstaande leningsaldo gekapitaliseer. Transaksiekoste van 1% van die 
hoofbedrag sal met die aanvang van die mediumtermynlening betaalbaar wees. Die rente 
wat op so ’n langtermynlening betaalbaar is, kan ingevolge artikel 24J van die 
Inkomstebelastingwet vir belastingdoeleindes afgetrek word; of 

 
• Die uitgif van verpligtend-omskepbare voorkeuraandele met ’n pariwaarde van R16 miljoen. 

Voorkeuraandeelhouers sal geregtig wees op ’n jaarlikse dividend bereken as 80% van die 
heersende prima oortrekkingskoers vermenigvuldig met die pariwaarde van aandele wat 
gehou word. ElectriBolt moet voorkeurdividende jaarliks agterna betaal en het geen 
diskresie met betrekking tot die verklaring van hierdie dividende nie. Elke voorkeuraandeel 
sal na vier jaar outomaties in een gewone aandeel omgeskakel word. Ontleders voorspel 
dat die waarde van die omgeskakelde aandele aan die einde van jaar vier op R17 800 000 
te staan sal kom.  
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Konsep staat van finansiële posisie van die Augrabiesafdeling van PowerSmart soos op 
31 Desember 2009 
 
Die inligting hieronder verteenwoordig ’n uittreksel uit die konsep staat van finansiële posisie 
van die Augrabiesafdeling van PowerSmart soos op 31 Desember 2009, wat onder meer die 
volgende bevat het: 
 
 Aante-

keninge R 

BATES    
Nie-bedryfsbates   
Eiendom, aanleg en toerusting 1 9 750 000 
Bedryfsbates   
Voorraad 2 750 000 
Handelsrekeninge ontvangbaar 3 300 000 
Kontant en kontantekwivalente  250 000 
   
LASTE   
Nie-bedryfslaste    
Langtermynlenings 4 5 480 535 
Uitgestelde belasting 5 592 200 
Langtermynvoorsienings 6 – 
Bedryfslaste   
Handelsrekeninge betaalbaar 7 435 000 
Lopende gedeelte van langtermynlenings 4 1 423 590 
Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID)  115 000 
 
Aantekeninge 
 
a Daaropvolgende metings van items ten opsigte van eiendom, aanleg en toerusting vind in 

ooreenstemming met IAS 16 Property, Plant and Equipment, volgens die kostemodel 
plaas. Die markwaarde van die eiendom, aanleg en toerusting soos op 31 Desember 
2009 was R14 miljoen. 

  
b Die billike waarde van voorraad soos op 31 Desember 2009 is betroubaar vasgestel op 

R800 000. 
 
c Die saldo van netto handelsrekeninge ontvangbaar soos op 31 Desember 2009 behels 

die volgende: 
 

 R 
Bruto handelsrekeninge ontvangbaar      480 000 
Min (180 000) : Toelaag vir twyfelagtige skulde* 
      300 000 

 
 * Die SAID staan ’n belastingaftrekking van 25% van die toelaag vir twyfelagtige skulde vir 

belastingdoeleindes toe.  
 
 Die billike waarde van handelsrekeninge ontvangbaar soos op 31 Desember 2009 is 

betroubaar op R400 000 vasgestel.  
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d Daaropvolgende metings van langtermynlenings vind in ooreenstemming met IAS 39, 
Financial Instruments: Recognition and Measurement, volgens die geamortiseerde 
kostemodel plaas. Langtermynlenings soos op 31 Desember 2009 het uit die volgende 
bestaan: 

 
 R 
Langtermynlening   6 904 125 
Min (1 423 590) : Lopende gedeelte van langtermynlenings 
   5 480 535 

 
e Die saldo van uitgestelde belasting soos op 31 Desember 2009 is soos volg bereken: 
 

 
Bate/las Drabedrag Belasting-

basis 
Tydelike 
verskil 

 R R R 
Eiendom, aanleg en toerusting 9 750 000 7 500 000    2 250 000 
Voorraad 750 000 750 000            – 
Handelsrekeninge ontvangbaar 300 000 435 000      (135 000) 
Langtermynlening 6 904 125 6 904 125            – 
Handelsrekeninge betaalbaar 435 000 435 000            – 
Belasbare tydelike verskille      2 115 000 
    
Uitgestelde belasting teen 28% 
bereken     592 200 

 
f Geen voorsiening met betrekking tot die omgewingsrehabilitasie van die terrein is in 

PowerSmart se staat van finansiële posisie erken nie. 70% van die skade wat in die 
omgewing aangerig is, het voorgekom toe die turbines geïnstalleer is, terwyl die 
oorblywende 30% van die skade aan die omgewing eweredig oor die duur van die kontrak 
plaasvind. Geen omgewingsrehabilitasie-aktiwiteite is teen 31 Desember 2009 onderneem 
nie, en die HFB is dus van mening dat geen voorsiening in die staat van finansiële posisie 
erken moet word totdat die elektrisiteitsverskaffingsbedrywighede gestaak word nie. 
Wanneer dit werklik betaal is, sal die SAID toelaat dat die bedrag wat met betrekking tot 
omgewingsrehabilitasiekoste bestee is, vir belastingdoeleindes afgetrek word. 

 
g Die billike waarde van handelsrekeninge betaalbaar soos op 31 Desember 2009 is 

betroubaar op R500 000 vasgestel. 
 
h Die verskaffingslisensie, waarvan die gebruik deur ElectriBolt verleen is, het op 

31 Desember 2009 op grond van die bepalings van die lisensie-ooreenkoms tussen 
ElectriBolt en PowerSmart ’n billike waarde van R4 500 000 gehad. Indien ’n soortgelyke 
reg met betalings teen markkoerse op 31 Desember 2009 toegestaan is, sou dit ’n billike 
waarde van R5 miljoen gehad het. 

 
Bykomende inligting 
 
Waar toepaslik en tensy die teendeel aangedui word, aanvaar die SAID die verkrygingsdatum- 
billike waardes van bates en laste vir belastingdoeleindes. 
 
Die huidige prima oortrekkingskoers is 10% per jaar, nominaal en voor belasting. 
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VERLANG 
 
DEEL A – moet in ’n afsonderlike boek beantwoord word 
 

  Punte 

(a) Identifiseer, met redes, enige foute in en weglatings uit die 
kontantvloeivoorspellings en verdiskonteerde toekomstige kontantvloei van 
die Augrabiesafdeling van PowerSmart Bpk soos opgestel deur die HFB van 
ElectriBolt Bpk.  

 
 
 

16 

(b) Identifiseer en beskryf enige voor- en nadele van ElectriBolt Bpk se 
vereffening van die koopteenprestasie verskuldig aan PowerSmart Bpk deur 
van sy eie kontantbronne gebruik te maak. 

 
 

6 

(c) Met betrekking tot ElectriBolt Bpk se evaluering van die finansiering vir die 
verkryging van die Augrabiesafdeling van PowerSmart Bpk deur die 
verkryging van die mediumtermynlening of deur die uitgif van die 
voorkleuraandele –  

(i) bereken en bepaal watter instrument vir ElectriBolt Bpk die 
kostedoeltreffendste sal wees om te gebruik; en  

(ii) bespreek enige ander faktore wat ElectriBolt Bpk moet oorweeg 
wanneer besluit word watter instrument gebruik behoort te word. 

 
 
 
 
 
 

10 

6 

Punte vir aanbieding: Rangskikking en uiteensetting, duidelikheid van 
verduideliking, logiese beredenering en taalgebruik. 

 

2 

                                                                                         
DEEL B – moet in ’n afsonderlike boek beantwoord word 
 

  Punte 

(d) Berei ’n verslag aan die HFB van ElectriBolt Bpk voor waarin u, met redes, die 
volgende items op die verkrygingsdatum van die verkreë bedrywighede en 
netto bates van die Augrabiesafdeling van PowerSmart Bpk bespreek: 

(i) Die erkenning van die hangende hofsaak tussen PowerSmart Bpk en die 
vakbond; 

(ii) Die erkenning van die voorsiening, indien enige, vir die 
omgewingsrehabilitasie van die terrein; en 

(iii) Die erkenning en meting van die verpligtend-omskepbare voorkeur-
aandele indien dit as teenprestasie vir die verkryging uitgereik word. 

 
 
 
 
 

5 
 

7 
 

8 

(e) Stel die joernaalinskrywings op wat ElectriBolt Bpk op 31 Desember 2009 met 
betrekking tot die verkryging van die Augrabiesafdeling van PowerSmart Bpk 
op 31 Desember 2009 moet verwerk. U oplossing moet die berekeninge van 
die uitgestelde belastinggevolge van alle erkende bates en laste insluit. 

 
 
 

36 

Punte vir aanbieding: Rangskikking en uiteensetting, duidelikheid van 
verduideliking, logiese beredenering en taalgebruik. 

 

4 
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