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VRAAG 2       56 punte 
 
Eficaz (Edms) Bpk (‘Eficaz’) is ’n ingenieursmaatskappy wat verbruiksgoedere vir gebruik in die 
mynbou- en industriële-vloeistofoordragbedrywe vervaardig en verskaf. Die belangrikste 
grondstof wat in die vervaardigingsprosesse gebruik word is staal, en Eficaz gebruik ’n 
verskeidenheid masjineringstegnologieë om eindprodukte te maak.   
 
Die huidige hoof uitvoerende beampte van Eficaz, mnr Rob Oliveira, het 100% van die 
uitgereikte aandele in 2004 van die stigtersaandeelhouers verkry. Die onderneming is 
sedertdien, deur uitbreiding van die produkreeks en ’n fokus op produksiedoeltreffendheid, 
getransformeer. Mnr Oliveira wil graag die besigheid verder laat groei, met die vooruitsig om die 
maatskappy oor ’n paar jaar te verkoop.  
 
Eficaz se teiken bruto-winsmarge is 30% en die maatskappy het dit oor die afgelope drie 
finansiële jare behaal of oortref.  
 
Eficaz het onbenutte vervaardigingskapasiteit. Daar word geraam dat Eficaz vir die jaar 
eindigend 31 Desember 2013 18 400 masjienure en 25 600 direkte arbeidsure vir die 
vervaardiging van bykomende produkte beskikbaar sal hê. ’n Totaal van 132 000 direkte 
arbeidsure (enige oortyd uitgesluit) is beskikbaar vir die 2013 finansiële jaar.  
 
Potensiële geleenthede 
 
Die maatskappy is deur twee potensiële klante genader om spesifieke produkte op ’n 
deurlopende basis vir hulle te vervaardig. Besonderhede van die geraamde vervaardigingskoste 
en voorgestelde verkooppryse van hierdie produkte word in die tabel hieronder opgesom:  
 

Potensiële klant Aant. 
XYZ 

Mining 
ABC 

Industrial 

Produkkode  M134 IN223 

Voorgestelde verkoopprys per eenheid 1 R120,00 R80,00 

Grondstofkoste per eenheid vervaardig  R40,00 R15,00 

Geraamde produksietyd per eenheid vervaardig    

   Masjienure  0,50 0,20 

   Direkte arbeidsure 2 0,60 0,50 

Aantal eenhede jaarliks deur potensiële klant benodig 3 35 000 60 000 

Geraamde veranderlike vervaardigingsbokoste per eenheid  R7,50 R8,50 

Vaste vervaardigingsbokoste per eenheid 4 R6,50 R2,60 

 
Aantekeninge 
 
1 Volgens XYZ Mining vra sy huidige verskaffer R120 per eenheid. XYZ Mining is ontevrede 

met hierdie verskaffer aangesien die aflewertyd van bestellings heeltemal te lank is (tans 
30 dae vanaf bestelling tot aflewering terwyl XYZ Mining vereis dat produkte binne 15 dae 
vandat dit bestel is, afgelewer word). Die M134-produk word tans deur Eficaz vervaardig 
en aan ’n verskeidenheid mynbouklante verkoop.  

 
Produk IN223 sou een van die bestaande produkte wat tans deur ABC Industrial 
aangekoop en gebruik word, vervang. Die bestaande produk het ’n paar 
veiligheidsgebreke en ABC Industrial het Eficaz in die lig van hul ingenieursvernuf en 



7 
 

vervaardigingsuitnemendheid as die gepaste vennoot vir die vervaardiging van die nuwe 
produk (IN223) geïdentifiseer. ABC Industrial het die IN223-produkontwerp gepatenteer 
en sal die produk aan niemand anders in Suid-Afrika beskikbaar stel nie. Na raming sal 
Eficaz ’n eenmalige belegging van R308 180 in aanleg- en masjinerie-aanpassings moet 
maak om hulle in staat te stel om produk IN223 te vervaardig. ABC Industrial het 
aangebied om R50 000 van die aanleg- en masjinerie-aanpassingskoste te betaal. Eficaz 
is van plan om sy deel van die aanpassingskoste as ’n uitgawe te hanteer, aangesien die 
maatskappy onseker is oor hoe om hierdie koste toe te deel aan toekomstige eenhede 
van IN223 vervaardig.  

 
2 Die gemiddelde direkte arbeidskoste van sowel die IN223- as die M134-produk is R60 per 

uur. Werknemers wat direk by die vervaardiging betrokke is, het aangedui dat hulle bereid 
is om indien nodig oortyd te werk, op voorwaarde dat hulle 1,5 keer hul normale uurlikse 
tarief betaal word.  

 
3 XYZ Mining het hulle daartoe verbind om 35 000 eenhede van M134 in 2013 aan te koop. 

Hulle kan egter nie volumes vir toekomstige jare akkuraat voorspel nie. Indien 
kommoditeitspryse afneem, sal XYZ Mining dalk mynboubedrywighede in die kort termyn 
moet afskaal tot pryse herstel.  

 
 ABC Industrial is bereid om ’n driejaarkontrak vir 60 000 eenhede per jaar met Eficaz aan 

te gaan, om Eficaz ’n mate van versekering te gee dat die aanvanklike belegging in die 
verskaffingsooreenkoms verhaal sal kan word. ABC Industrial raam dat die jaarlikse 
bestelhoeveelhede van IN223 vanaf 2014 vir die afsienbare toekoms met 10% per jaar sal 
toeneem.  

 
4 Jaarlikse vaste vervaardigingsbokoste word begroot om R1 300 000 in die 2013 finansiële 

jaar te beloop. Hierdie bokoste word aan alle produkte toegedeel op grond van geraamde 
masjienure om individuele produkte te vervaardig, vermenigvuldig met ’n bokoste-
verhalingskoers. Die bokosteverhalingskoers word bepaal as die vaste vervaardigings-
bokoste gedeel deur die totale beskikbare masjienure. Daar is 100 000 masjienure in 
2013 vir die vervaardiging van produkte beskikbaar. Beplande masjienure, die potensiële 
M134- en IN223-geleenthede uitgesluit, is 81 600 ure vir die 2013 finansiële jaar.  

 
Mnr Oliviera is onseker oor watter geleentheid Eficaz moet benut – moet Eficaz M134 vir XYZ 
Mining of IN223 vir ABC Industrial vervaardig? Eficaz het nie voldoende vervaardigings-
kapasiteit om albei geleenthede te benut nie, en sal vir die volgende twee jaar nie die finansiële 
hulpbronne hê om in nog aanleg en masjinerie te belê om kapasiteit uit te brei nie. Hulle het 
egter voldoende bronne om in die aanpassing van die bestaande aanleg en masjinerie te belê 
om die IN223-geleentheid te benut. 
 
Verkooppryse 
 
Eficaz worstel om die beste manier te kry om verkooppryse vir sy produkte te bepaal. Histories 
het hulle produkvervaardigingskoste geraam en ’n standaard winsopslag op koste bygevoeg om 
by die verkoopprys uit te kom. Mnr Oliviera is toenemend bekommerd oor hierdie benadering 
aangesien dit geneig is om daartoe te lei dat die maatskappy voorkeur gee aan produkte met 
hoër vervaardigingskoste. Hy het verneem dat ’n meer gepaste manier om pryse te bepaal, sou 
wees om ’n standaard verhalingskoers per masjienuur te bepaal, en om hierdie verhaling by die 
vervaardigingskoste te tel om by ’n verkoopprys uit te kom.  
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Hierdie alternatiewe prysbepalingstrategie word hieronder vir ’n bestaande produk (nie M134 of 
IN223 nie) geïllustreer:  
 

 Per 
eenheid 

 R 

Grondstofkoste 60,00 

Direkte arbeidskoste 30,00 

Veranderlike vervaardigingsbokoste 10,00 

Vaste vervaardigingsbokoste 6,50 

Totale vervaardigingskoste per eenheid 106,50 

Masjienuurverhaling (0,5 uur x R80,00 per uur) 40,00 

Verkoopprys 146,50 

  

 


