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VRAAG 1   80 punte 
 
Ignoreer belasting op toegevoegde waarde (BTW). 
 
Grand Appliances Holdings Bpk (‘Grapp’) is ’n beleggingshouermaatskappy wat in die 
Verbruikerselektronikasektor van die Johannesburgse Aandelebeurs (‘JSE’) genoteer word. 
Die groep bestaan reeds vir 30 jaar en baie van die groep se aanvanklike sukses was aan 
sy differensiasiestrategie te danke.    
 
’n Filiaal, Electro-Grapp (Edms) Bpk (‘Electro-Grapp’), het ’n reeks hoëkwaliteitstowe wat 
met ’n draaispit toegerus is, vervaardig. Met verloop van tyd is die produkreeks uitgebrei om 
stoofplate met afsonderlike oonde in te sluit, en later is suigwaaiers bygevoeg. Al hierdie 
produkte gebruik elektrisiteit. Die produkte word nasionaal aan verskeie toestel-
kleinhandelkettingwinkels verkoop. 
 
Die kooktoestelmark het oor die afgelope tien jaar ’n paar wesenlike veranderinge 
ondergaan. Eerstens het die kwaliteit van ’n aantal kooktoestelle met wêreldhandelsmerke 
wat in Suid-Korea vervaardig word dramaties verbeter. Hierdie Suid-Koreaanse 
vervaardigers belê groot bedrae in navorsing en ontwikkeling, wat tot meer gesofistikeerde 
produkte gelei het. Die gevolg was dat ’n aantal groot plaaslike toestelkleinhandelaars begin 
het om groot hoeveelhede van hierdie produkte teen afslagpryse in te voer, en dit plaaslik 
deur hulle onderskeie kettingwinkelnetwerke te verkoop. Hierdie toestelkleinhandelaars 
beoog om groot volumes produkte teen mededingende pryse te verkoop. Die laer pryse en 
uitstaande kwaliteit van die ingevoerde kooktoestelle het daartoe gelei dat  Electro-Grapp en 
ander plaaslike vervaardigers se markaandeel gekrimp het. 
 
Die tweede sleutelverandering was dat veral die hoë-inkomsteverdieners en restaurante van 
elektriese kooktoestelle na gasstowe geskuif het. Electro-Grapp het nie vinnig genoeg op 
hierdie tendens gereageer nie en het eers in 2012 begin om munt te slaan uit hierdie 
geleentheid.  
 
Twee plaaslike gasstoofvervaardigers, naamlik Cook-with-Flair Bpk (‘CWF’) en Con-Gas 
Bpk (‘Con-Gas’), het die verandering van elektriese na gasstowe voorsien en ’n wesenlike 
markaandeel in Suid-Afrika opgebou. CWF het die alleenreg verkry om ’n wêreldklasreeks 
Italiaanse gasstowe, wat onder ’n internasionale handelsmerk vervaardig word, in te voer en 
te versprei. Con-Gas se markaandeel het met die ontwikkeling van ’n kombinasiestoof, wat 
verbruikers die keuse gee om òf elektrisiteit òf gas vir die toestel te gebruik, gegroei. Con-
Gas het ’n patent geregistreer om sy intellektuele eiendom te beskerm. Sowel CWF as Con-
Gas bied uitstekende klantondersteuning.  
 
 

Veranderinge in die strategiese fokus van Grapp 

 
Grapp het drie filiale en besit 100% van die ekwiteit in elkeen: 
 

   Grapp    

        

        

Electro-Grapp  Gas-Grapp  Maintain-Gas 

 
Grapp het besef dat dit strategies dringend noodsaaklik was om ’n nuwe reeks gasstowe 
geskik vir die huishoudelike mark te ontwerp, vervaardig en versprei, asook om spesifiek 
ontwerpte oplossings vir kommersiële klante (restaurante, hotelle en konferensielokale) te 
ontwikkel.  
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’n Nuwe filiaal genaamd Gas-Grapp (Edms) Bpk (’Gas-Grapp’) is in 2011 gestig om die 
gasstoofprodukreeks na te vors en te ontwikkel.  
  
Gas-Grapp vervaardig die gasstoofprodukreeks in sy fabriek in Johannesburg. Die 
maatskappy het die potensiaal geïdentifiseer om metaalpype in gasstowe met ’n 
alternatiewe plastiekpypontwerp wat skoner, meer doeltreffend en goedkoper is, te vervang. 
Daar is egter hoë kapitaalkoste verbonde aan die ontwikkeling van ’n gasstoof-
vervaardigingsaanleg wat òf metaalgebaseerde pype òf plastiekpype gebruik. Al die 
grondstof vir die vervaardiging van die komponente van hierdie gasstowe word van plaaslike 
verskaffers verkry en is geredelik beskikbaar. Die maatskappy het daarin geslaag om die 
plaaslike mark te betree, maar bly ’n klein speler vergeleke met CWF en Con-Gas. 
 
Maintain-Gas (Edms) Bpk (‘Maintain-Gas’) is ’n volfiliaal wat Grapp in 2012 gestig het om 
klantondersteuning en onderhoudsdienste vir die Gas-Grapp produkreeks te verskaf.  
 

Vooruitsig vir die Suid-Afrikaanse verbruiksgoederemark 

 
Die volgende is ’n uittreksel uit ’n verslag oor die Suid-Afrikaanse verbruiksgoedere-industrie 
wat van DEPG, ’n groot oudit- en adviesfirma, verkry is. DEPG publiseer ’n jaarlikse verslag 
wat die vooruitsigte vir die kleinhandel- en verbruiksgoedere-industrie in Suid-Afrika dek: 
 

DEPG 
Vooruitsig vir die kleinhandel- en verbruiksgoederesektore 

 
’n Relatief beperkte aantal duursame verbruiksprodukte word plaaslik in Suid-Afrika 
vervaardig. Wat die witgoedere- en elektroniesegoederesektor betref, kom die meerderheid 
handelsmerke van die buiteland, en Suid-Koreaanse verskaffers oorheers die plaaslike mark.  
 
Redes verstrek vir die gebrek aan mededingendheid van plaaslike vervaardigers van 
duursame verbruikersprodukte: 
 Relatief hoë plaaslike lone; 
 Arbeidsonrus; 
 Onbuigsame arbeidsbeleid;  
 Gebrek aan middelbestuursvaardighede;  
 Wisselkoerswisselvalligheid; en 
 Lang lewertye van sommige Suid-Afrikaanse vervaardigers op grondstofbestellings wat 

oorsee geplaas word. 
 
Suid-Afrika se groeiende middelklas is aantreklik vir die verskaffers van duursame en 
nieduursame verbruiksgoedere. Die middelklas inkomsteverdieners word egter al hoe meer 
kostebewus. Daar word nogtans verwag dat groei in die elektriese toestel- en huiswaremark 
16% per jaar in nominale terme sal wees.  
 
Binnelandse vervaardigers het verskeie groeistrategieë gebruik om hul situasie te probeer 
verbeter: In ’n poging om koste te verminder word sterk gefokus op die verbetering van 
bedryfsdoeltreffendheid, terwyl sommige maatskappye hul vervaardigingskapasiteit deur òf 
samesmelting- en oorname-aktiwiteite òf ’n proses van organiese groei wil uitbrei. Suid-Afrika 
beleef ook toenemend ’n fokus op handelsmerkontwikkeling, in navolging van die tendens wat 
uit ander markte blyk. 
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Electro-Grapp: Oorweging om bedrywighede te beëindig 

 
Die direksie van Grapp oorweeg om die bedrywighede van Electro-Grapp te beëindig. 
Afgesien van die moontlike beëindiging op sigself, is hulle ook onseker oor wanneer die 
beëindiging geïmplementeer behoort te word.  
 
Die volgende werklike en vooruitgeskatte resultate is beskikbaar vir Electro-Grapp: 

Electro-Grapp 
Wins-en-verliesstate vir die jare geëindig 31 Desember 

 Vooruit-
skatting 

Werklik 

 2014 2013 2012 2011 

 R’000 R’000 R’000 R’000 

Inkomste 40 985,6 39 026,2 37 396,8 36 000,0 

Koste van verkope (35 630,7) (32 399,1) (30 184,0) (28 000,0) 

Bruto wins 5 354,8 6 627,1 7 212,8 8 000,0 

Ander bedryfskoste (6 918,9) (6 177,6) (5 616,0) (5 200,0) 

Bedryfs(verlies)/-wins (1 564,1) 449,5 1 596,8 2 800,0 

Finansieringskoste (1 449,2) (1 649,1) (1 588,6) (1 831,9) 

Dividende ontvang 300,0 300,0 300,0 200,0 

(Verlies)/Wins voor belasting  (2 713,2) (899,6) 308,2 1 168,1 

Belasting – – (2,3) (271,1) 

(Verlies)/Wins na belasting (2 713,2) (899,6) 305,9 897,0 

     

 

Electro-Grapp 
State van finansiële posisie soos op 31 Desember 

 Vooruit-
skatting 

Werklik 

 2014 2013 2012 2011 

 R’000 R’000 R’000 R’000 

Eiendom, aanleg en toerusting 18 569,3 21 849,3 24 329,3 23 209,3 

Beleggings 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 300,0 

Voorraad 4 453,8 4 049,9 2 934,6 2 333,3 

Debiteure 4 863,2 4 618,3 3 915,2 2 800,0 

Kontant- en kontantekwivalente – – – 1 153,2 

 29 886,3 32 517,5 33 179,1 30 795,8 

     

Ekwiteit 6 373,1 9 086,4 9 986,0 9 680,1 

Niebedryfslaste     

 Rentedraende lenings – 5 222,1 9 996,4 14 361,2 

Bedryfslaste     

 Krediteure 3 147,5 2 841,4 2 626,7 2 500,0 

 Rentedraende lenings 5 222,1  4 774,3 6 836,6 3 990,5 

 Oortrokke bank 14 821,5 10 293,3 3 453,4 – 

 Voorsienings 322,0 300,0 280,0 264,0 

 29 886,3 32 517,5 33 179,1 30 795,8 
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Die volgende inligting hou verband met die vooruitgeskatte data vir Electro-Grapp se 2014 

finansiële jaar (‘FJ2014’). Die vooruitskattings is voorberei voor die besluit om bedrywighede 

te beëindig, oorweeg is: 

1 Die vooruitgeskatte inkomste is gegrond op verkope van 19 313 eenhede. Dit sluit ’n 
bestelling van M&M Developers vir 2 000 elektriese stowe, teen ’n kontraktueel-
ooreengekome prys van R1 850 elk, in. Ingevolge die kontrak sal Elektro-Grapp al die 
eenhede teen 30 Junie 2014 moet lewer. Die verkope van die ander eenhede sal 
gelykmatig deur die jaar plaasvind.  
 

2 Electro-Grapp se voorraadbeleid bepaal dat slegs onbeduidende voorraadvlakke 
grondstof op enige gegewe tydstip gedra moet word. Produksieskedulering word altyd 
op so ’n manier gedoen dat daar geen voorraad onvoltooide werk teen jaareinde is nie. 
Op 1 Januarie 2014 was daar 2 418 voltooide elektriese stowe voorhande, terwyl  
geraam word dat 2 383 stowe aan die einde van FJ2014 deel van die 
sluitingsvoorraad sal wees. 

  

3 Daar word beplan dat produksie in FJ2014 oor 300 produksiedae sal plaasvind. Elke 
elektriese stoof benodig vier tegnikusuur en 20 masjineringsuur om voltooi te word. Na 
raming sal tegnici in FJ2014 R50 per tegnikusuur gewerk, betaal word. Elke eenheid 
het ook ’n komponent- en plaatmetaalkoste. 

 
4 In die lig van die laer produksiesyfers vir FJ2014 word begroot dat die geraamde totale 

vervaardigingsbokoste vir FJ2014 94,329% van die werklike totale bokoste in FJ2013 
aangegaan sal wees. Die volgende inligting is uit die bestuurstate vir FJ2013 verkry: 

 

 R’000 

Komponente, metaalplate en tegnikusarbeid  
   (20 009 eenhede x R938,64) 

 
18 781,2 

Vervaardigingsbokoste 
   (20 009 eenhede x 20 uur x R37,82) 

 
15 133,4 

 33 914,6 

Aanpassing – oorabsorpsie van vervaardigingsbokoste (400,2) 

Produksiekoste vir FJ2013 33 514,4 

  

 
5 R2,00 van die totale vervaardigingsbokoste absorpsietarief per masjienuur vir FJ2014 

hou verband met die veranderlike vervaardigingsbokoste. 25% van die vaste 
vervaardigingsbokoste vir FJ2014 is diskresionêr en sal vermy word indien besluit 
word om bedrywighede te beëindig. Die res van die vaste vervaardigingsbokoste vir 
FJ2014 is onvermybaar.  
 

6 Die volgende is die toepaslike waardeverminderingskoste: 
 

 Vooruit-
skatting 

Werklik 

 2014 2013 2012 2011 

 R’000 R’000 R’000 R’000 

Eiendom, aanleg en toerusting     

 Vervaardiging 4 740 4 448 4 256 3 178 

 Nievervaardiging 40 32 24 22 
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7 Ander bedryfsuitgawes vir FJ2014 bestaan uit die volgende:  
  

 Aant. R’000 

Bedryfshuurbetalings – kantoortoerusting 7.1 118,9 

Betaalstaatuitgawes – bemarking-, administrasie- en 
finansiespersoneel 

 
7.2 

 
3 960,0 

Waardevermindering – nievervaardigingsbates  40,0 

Bemarkingsuitgawes (betaalstaatuitgawes uitgesluit) 7.3 400,0 

Logistiekuitgawes 7.4 400,0 

Huur van kantoorruimte 7.5 2 000,0 

  6 918,9 

   

 
7.1 Bedryfshuurbetalings – Electro-Grapp is kontraktueel verbind om die 

kantoortoerusting vanaf 1 Januarie 2014 tot 30 Junie 2014 teen ’n koste van 
R50 000 vir daardie tydperk te huur. Die onderskeie verhuurders is bereid om die 
huurkontrakte daarna op ’n maand-tot-maandgrondslag te verleng. Die 
bedryfshuurbetalings vir die sesmaandetydperk eindigend op 31 Desember 2014 
word op R68 900 geraam.   

 
7.2 Betaalstaatuitgawes – die bedrag verteenwoordig die betaalstaatuitgawe vir 

2014 (afleggingskoste uitgesluit). Indien die bedrywighede aan die begin van 
2014 beëindig is, sou afleggingskoste van R180 000 aangegaan gewees het, 
terwyl afleggingskoste R220 000 sal beloop indien die bedrywighede aan die 
einde van FJ2014 beëindig word. 
 

7.3 Die bemarkingsuitgawes word alles geag diskresionêre koste te wees. Hierdie 
koste sluit ’n aanporingsbetaling vir verkooppersoneel in om verkope aan 
kleinhandelaars te bevorder. Hulle word R5,00 per stoof vir vaste bestellings 
betaal. Aangesien ’n vaste fooi van R50 000 begroot is vir ’n betaling aan 
verkooppersoneel wat by die verkoop van stowe aan M&M Developers betrokke 
was, sal sodanige verkooppersoneel nie hierdie aansporing ontvang nie.  
  

7.4 Logistiekuitgawes – Electro-Grapp het ’n bindende, langtermynkontrak ten 
bedrae van R200 000 met Brilliant Carriers vir FJ2014 vir die vervoer van 
klaarprodukte vanaf die pakhuis na die verskillende kleinhandelafsetpunte. In die 
geval van enige kontrakbreuk sal Electro-Grapp ’n boete van R50 000 moet 
betaal. Produkte wat die hoeveelhede gespesifiseer in die kontrak met Brilliant 
Carriers oorskry, sal teen ’n bykomende koste van R200 000 vervoer word. 
 

7.5 Die huuruitgawe verteenwoordig die huurkoste van kantoorruimte in 
Johannesburg. Die huurkontrak verstryk aan die einde van 2014. Electro-Grapp 
sou die kantoorruimte teen ’n huurbedrag van R150 000 per maand kon 
onderverhuur. 

 
8 Die realiseerbare waarde van die bedryfsbates min die saldo van uitstaande krediteure 

word aan die begin van FJ2014 op R26 824 780 (einde van FJ2014: R20 495 194) 
geraam. 
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Verkryging deur KM Appliances 

 
KM Appliances (‘KMA’) is ’n wêreldleier in die vervaardiging en verspreiding van ’n reeks 
huishoudelike toestelle en het sy markaandeel in Suid-Afrika suksesvol laat groei. KMA 
vervaardig toestelle, wat elektriese stowe insluit, in Suid-Korea en voer dit na markte 
dwarsoor die wêreld uit. Mnr Kim, die hoof uitvoerende beampte van KMA, oorweeg dit al ’n 
geruime tyd om vervaardigingskapasiteit in Suid-Afrika te bekom, en het Electro-Grapp as ’n 
potensiële verkrygingsteiken geïdentifiseer.  
 
KMA voer reeds die afgelope 12 maande samesprekings met die bestuurspan van Electro-
Grapp en het ’n vaste aanbod van R18 miljoen vir 100% van die uitgereikte gewone aandele  
van Elektro-Grapp gemaak. Die effektiewe waardasiedatum van die transaksie is 
1 Januarie 2014. Die waardasiemetodologie wat KMA gebruik het, was ’n vryekontantvloei-
benadering.  
 
Sleutelbevindings van ’n noulettendheidsondersoek wat op Electro-Grapp uitgevoer is, sluit 
die volgende in: 
  
1 Die bestuur van Electro-Grapp is van mening dat jaarlikse kostebesparings van 

R2 500 000 vanaf FJ2014 na die verkryging behaal sal kan word. 
 

2 Daar word geraam dat die netto realiseerbare waarde van die eiendom, aanleg en 
toerusting op 1 Januarie 2014 R21 600 000 beloop het. Hierdie raming is gegrond op 
die aanname dat die bates stuk-stuk verkoop sou word.   

 

3 Beleggings bestaan uit verskeie aandele gehou in maatskappye wat op die JSE 
genoteer word en wat geredelik van die hand gesit kan word.  
 

4 Voorraad is netto van voorsienings vir veroudering openbaar gemaak, terwyl die 
debiteure netto van voorsienings vir kredietverliese openbaar gemaak is. Indien 
Electro-Grapp se bedrywighede wel teen die einde van FJ2013 beëindig is, sou die 
voorsiening vir veroudering met R120 000 toegeneem het, en die voorsiening vir 
kredietverliese sou met R182 000 toegeneem het. 
 

5 Electro-Grapp het teen die einde van FJ2013 ’n aangeslane verlies van R3 600 000 
gehad. Indien KMA 100% van Electro-Grapp gedurende FJ2014 sou verkry, is dit 
hoogs waarskynlik dat die hele aangeslane verlies in daardie finansiële jaar benut sal 
kan word. 
 

6 Daar word verwag dat die volhoubare vrye kontantvloei vanaf FJ2015 en verder met 
3% per jaar sal toeneem. 

 

Bykomende inligting 

 
Die bestuurspan van KMA het aangedui dat hulle ’n geweegde gemiddelde koste van 
kapitaal (GGKK) van 12% op evaluering van beleggings in ontluikende markte toepas. Die 
bestuur van Grapp pas ’n GGKK van 14% vir doeleindes van die evaluering van 
beleggingsbesluite toe. 
  
 


