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VRAAG 2 20 punte 
 
Ignoreer belasting. 
 
Bluth South Africa Bpk (‘BSA’) is ’n toonaangewende eiendomsontwikkelaar in Suid-Afrika 
wat op die Johannesburgse Aandelebeurs (‘JSE’) genoteer word. Die maatskappy het ’n 
30 Junie finansiële jaareinde.  
 
BSA het vroeg in 2012 alternatiewe vir die verkryging van finansiering begin ondersoek om 
die maatskappy in staat te stel om sy voortgesette uitbreiding en groei te handhaaf.  
 

BSA-skuldbriewe 

 
BSA het op 1 Julie 2012 tien miljoen omskepbare skuldbriewe teen sigwaarde uitgereik. Elke 
skuldbrief het ’n sigwaarde van R100. Hierdie sigwaarde het die billike waarde van die 
instrument op daardie datum verteenwoordig. BSA het op hierdie datum transaksiekoste van 
R20 miljoen aangegaan.   
 
Die skuldbriewe dra rente teen die ses maande Johannesburg Interbank Aanvaardingskoers 
(Eng: ‘Johannesburg Inter-Bank Acceptance Rate’ (JIBAR)) plus 3%, wat twee keer per jaar 
op 30 Junie en 31 Desember agterna betaal word. Elke skuldbrief is na die keuse van die 
houer op 30 Junie 2017 in een BSA gewone aandeel omskepbaar. Indien die skuldbrief nie 
in ’n aandeel omskep word nie, sal die sigwaarde daarvan op dieselfde datum uitbetaal 
word.    
  
Indien BSA skuldbriewe sonder ’n omskeppingsopsie uitgereik het, sou die koers van 
toepassing op hierdie skulbriewe die ses maande JIBAR plus 4,5% gewees het. BSA se 
bestuur het verwag dat die ses maande JIBAR-koers vir alle tydperke vanaf 1 Julie 2012 tot 
die omskeppings- of aflossingsdatum 5,5% sou wees.   
 
Aangesien BSA se bates hoofsaaklik uit beleggingseiendom teen billike waarde gemeet 
bestaan, meet BSA rentedraende finansiële laste vir bestuursverslagdoeningsdoeleindes 
teen billike waarde. Dit stem ooreen met hul gedokumenteerde risikobestuurstrategie. Na die 
mening van BSA se bestuur verskaf dit ook die mees toepaslike inligting vir die gebruikers 
van BSA se finansiële state, en as sulks word alle rentedraende finansiële laste toepaslik 
ingevolge IFRS 9: Financial Instruments, teen billike waarde gemeet en gedra.  
 
BSA se tesouriedepartement het hul bankiers versoek om die billike waarde van die 
skuldbriewe soos op 30 Junie 2013 te bereken. Hulle het die volgende antwoord gestuur:  
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Aandeelopsies 

BSA het op 31 Desember 2012 50 miljoen koopopsies teen ’n opsiepremie van R50 elk 
uitgereik. Hierdie opsies het ’n uitoefeningsprys (Eng.: ‘strike price’) gelyk aan die 
markwaarde van ’n BSA-aandeel op die uitreikingsdatum. Die opsies is na drie jaar 
uitoefenbaar en die houer van elke opsie is geregtig om een BSA gewone aandeel te 
ontvang, indien hulle sou besluit om hul opsies uit te oefen.  

BSA se aandeelprys volgens die JSE was as volg: 

Datum Aandeelprys 

1 Julie 2012 R90,00 

31 Desember 2012 R102,50  

Geweegde gemiddelde prys vir die ses-
maandetydperk geëindig 30 Junie 2013 

 
R105,00 

Bykomende inligting 

 BSA se wins vir die jaar geëindig 30 Junie 2013 (insluitend die uitwerking van die 
skuldbriewe) is korrek as R6,8 miljard bereken.   

 BSA het op 30 Junie 2012 400 miljoen gewone aandele in uitreiking gehad, en het 
geen aandele gedurende die jaar geëindig 30 Junie 2013 uitgereik nie.  

Gestuur: Maandag, 29 Julie 2013, 01:23 nm 

Aan: BSA Tesourier 

Van: CF Bank  

Insake: Billike waarde van BSA-skuldbriewe 

Geagte Mevrou 

Ek sluit ’n berekening van die billike waarde van die BSA-skuldbriewe soos op 
30 Junie 2013, saam met ons kommentaar daarop, in:  

Aantal oorblywende jaar: 4 
Voorbelastingverdiskonteringskoers: 8,1% 

Soos volg bereken: 

Verwagte ses 
maande JIBAR-
koers  

 5,6% Soos bespreek is, is hierdie die veranderde verwagtig vir 
toekomstige jare. Die werklike ses maande JIBAR-koers 
was gedurende 2013 5,5%. 

Plus: Risikopremie  5,0% Markverwante premie op ’n soortgelyke skuldbrief sonder 
omskeppingsopsies. 

Min: Omskeppings-
opsievoordeel 

(2,5%) Bereken deur gebruik van ’n opsieprysingmodel. Soos u 
weet is hierdie skuldbriewe op die oomblik baie gewild, 
aangesien BSA se aandeelprys aanhou styg. Dit het tot 
’n verhoging in die omskeppingsopsievoordeel sedert die 
skuldbriewe uitgereik is, gelei.   

Totaal  8,1%  

Let op dat ons nie vir doeleindes van die berekening van die rentekoers die feit dat BSA 
se kredietgradering gedurende die jaar van ’n CCC+ na ’n BBB– verbeter het, in ag 
geneem het nie. Indien dit in ag geneem is, sou dit die rentekoers met 0,5% verminder het.  

Berekening van die billike waarde van die BSA-skuldbriewe: 

Verwagte BSA-skuldbriefbetaling per jaar: 8,6% x R1 miljard = R86 miljoen 
Toekomstige waarde (Eng.: ‘future value’): R1 miljard 
Dus huidige (teenswoordige) billike waarde = R1 016 797 165 

Vriendelike groete 

Corporate Finance Bank 


