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VRAAG 2                        53 punte 
 
Crushtide Bpk (‘Crushtide’) is ’n vervaardiger en uitvoerder van fosforsuur,’n kommoditeit 
wat plaaslik en internasionaal gebruik word om katalisators, roeswerende materiale, 
chemiese reageermiddels, lateks, tandheelkundige bindmiddels, tandbleikmiddels, 
tandepasta, ontsmettingsmiddels, voedselaanvullers, gasdrankies, politoere en dierevoer te 
maak.  
 
Crushtide is ’n hoogs suksesvolle maatskappy wat selfs gedurende die wêreldwye finansiële 
krisis winsgewend gebly het. Die maatskappy is al 30 jaar lank bedrywig en bedryf ’n 
groefmyn in Phalaborwa en ’n prosesseringsaanleg in Richardsbaai. Die hoof 
bedryfsbeampte van die maatskappy, mnr Alan de Villiers, skryf die sukses van die 
maatskappy toe aan die risikobestuurstrategie wat die verskansing vereis van – 

 die fosforsuurverkooppryse, wat van die ekonomiese vooruitsigte afhang; 

 wisselkoersrisiko, aangesien die fosforsuurpryse in Amerikaanse dollar (‘USD’) 
kwoteer word; en 

 wisselkoersrisiko, aangesien die maatskappy swaelsuur, in Kanadese dollar (‘CAD’) 
kwoteer, invoer.  

 

Myn van rotsfosfaat 

  
Die produksie van fosforsuur deur Crushtide begin met die myn van rotsfosfaat uit die 
maatskappy se groefmyn in Phalaborwa, Limpopoprovinsie. Die myn produseer jaarliks, 
afhangende van die verwagte markaanvraag, tussen 1 200 000 en 1 500 000 ton rots-
fosfaatkonsentraat. Begrote produksie van rotsfosfaatkonsentraat vir die finansiële jaar 
geëindig 31 Desember 2014 is 1 400 000 ton.  
 
Produksie van die rotsfosfaatkonsentraat by die myn behels die volgende sleutelstappe: 

 Boor- en skietwerk;  

 Vergruis en maal van die erts; 

 Byvoeg van reageermiddels (stowwe wat gebruik word om ’n chemiese reaksie te 
veroorsaak) by die vergruiste pulp; en  

 Filtreer en uitdroog, om water uit die rotsfosfaatkonsentraat te dreineer.  
  
Die mynboubedrywighede is grootliks afhanklik van arbeid en masjinerie. Crushtide het vir 
die 2014 finansiële jaar (‘FJ2014’) R52 380 000 vir sy mynwerkers begroot, op grond 
daarvan dat sy arbeidsmag van 485 mynwerkers teen ’n gemiddelde uurlikse tarief van R60 
per mynwerker betaal word. Die mynboumasjinerie en arbeid word in die boor-, plof-, 
vergruis, filtreer- en uitdroogprosesse gebruik. Die mynboumasjinerie is vyf jaar gelede teen 
’n koste van R686 miljoen vervang. Waardevermindering op die masjinerie wat op daardie 
stadium in gebruik was, was ten volle afgeskryf en die masjinerie het gereeld onklaar 
geraak. Toe die vervangingsmasjinerie gekoop is, is daar geraam dat dit ’n nuttige 
lewensduur van 20 jaar sou hê, en Crushtide het gekies om waardevermindering op die 
reguitlynmetode af te skryf.  
  
’n Voorafbepaalde produksiebokosteverhalingskoers van R32,50 per direkte arbeidsuur 
word vir mynbouproduksiebokoste (indirekte arbeid, water, elektrisiteit, herstelwerk, ens.) 
begroot. 
 
Reageermiddels wat by die pulp gevoeg word, word van plaaslike verskaffers op ’n net-
betydsgrondslag verkry. Crushtide hou nie enige begin- of eindvoorraad van die 
reageermiddels nie. Die begrote koste van reageermiddels vir FJ2014 is op die geraamde 
produksiekoste en markpryse gegrond, en is as R4 500 000 bereken. Afgesien van arbeid, 
waardevermindering op mynboutoerusting, produksiebokoste en die koste van 
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reageermiddels, is daar geen ander uitgawes wat met die produksie van die 
rotsfosfaatkonsentraat verband hou nie.  
 

Prosessering van die rotsfosfaatkonsentraat 

 
Nadat dit vergruis, gemaal, filtreer en uitgedroog is, word die rotsfosfaatkonsentraat per 
spoor na die prosesseringsaanleg in Richardsbaai in die provinsie van KwaZulu-Natal, 
820 km weg, gestuur. Crushtide begroot om koste van R16 per ton in FJ2014 vir die 
spoorvragvervoer van die rotsfosfaatkonsentraat na Richardsbaai aan te gaan. Crushtide het 
gekies om die prosesseringaanleg in Richardsbaai te vestig op grond van die hawe-
infrastruktuur wat benodig word om die klaarproduk na markte oor die wêreld heen uit te 
voer, en swaelsuur (wat in die prosessering van die rotsfosfaatkonsentraat gebruik word) in 
te voer. 
 
Die prosessering van die rotsfosfaatkonsentraat by die Richardsbaai-aanleg lei gewoonlik tot 
die produksie van een ton fosforsuur (klaarproduk) vir elke vier ton geprosesseerde 
rotsfosfaatkonsentraat. Crushtide begroot om 350 000 ton fosforsuur in FJ2014 te 
produseer, wat normale kapasiteit verteenwoordig. Crushtide voer tans 60% van sy 
fosforsuur uit na Europa en verkoop 40% plaaslik. Verkooppryse vir uitvoere en plaaslike 
verkope is dieselfde, en Crushtide begroot om fosforsuur in FJ2014 teen USD78,40 per ton 
te verkoop.  
 
Ten einde fosforsuur te vervaardig word ’n reaksie tussen rotsfosfaatkonsentraat en die 
swaelsuur begin om flou fosforsuur in pulpvorm te vorm. Die reaksieproses vereis een ton 
swaelsuur vir elke tien ton mengsel van geprosesseerde rotsfosfaatkonsentraat. Crushtide 
voer swaelsuur teen die vaste (verskanste) prys van CAD8,00 per ton vanaf Kanada in.  
 
Die verwerkte pulp word dan gefiltreer om gipsdeeltjies as ’n afvalproduk te verwyder, ten 
einde die flou fosforsuur in die klaarproduk (hoëgraadfosforsuur) te omskep. Crushtide ag 
die verdeelpunt (‘split-off point’) aan die einde van die filtrasieproses te wees. Gegrond op 
die begrote produksie van die fosfaatsuur, begroot Crushtide om 50 000 ton gipsdeeltjies in 
FJ2014 te produseer. Gipsdeeltjies word op ’n omgewingsvriendelike manier in die oseaan 
gestort. Die proses om fosforsuur te produseer en die gipsdeeltjies te stort is hoogs 
geoutomatiseerd en berus op die gebruik van die gesofistikeerde en intensiewe aanleg wat 
by die Richardsbaai-aanleg gebou is.  
 
Die volgende data is onttrek uit die rekords van Crushtide met betrekking tot die 
produksiekoste wat die maatskappy vir die huidige jaar op die Richardsbaai-aanleg in 
verband met die produksie van die fosforsuur aangegaan het:  
 

Finansiële jaar 
Produksiekoste 

(R) 
Totale getal 
werknemers 

Totale aanleg-
bedryfsure 

2013 22 656 000 43 1 180 000 

 
Die aanlegbedryfsure hierbo verteenwoordig die getal ure wat die Richardsbaai-aanleg vir 
die prosessering van die rotsfosfaatkonsentraat tot fosforsuur bedryf word. Bedryfsure by die 
Richardsbaai-aanleg, wat deur 45 werknemers bedryf word, sal na verwagting in FJ2014 
1 350 000 ure beloop. Hierdie bedryfsure is bereken op grond van die aantal masjiene in ’n 
jaar gedurende bedryfsure bedryf. Die gemiddelde produksiekoste per aanleg-bedrysfuur sal 
na verwagting met 7% vanaf die vorige jaar toeneem. 
   
Crushtide het geen begin- of eindvoorraad van die rotsfosfaatkonsentraat, fosforsuur, 
swaelsuur of gipsdeeltjies nie. 
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Crushtide het aan die begin van FJ2012 R12 621 780 aan aanleg en masjinerie bestee, om 
die gipsdeeltjies op ’n manier wat onskadelik vir water- en seelewe is, in die oseaan te stort. 
Hierdie aanleg en masjinerie het ’n nuttige lewensduur van tien jaar en waardevermindering 
word op die reguitlynmetode afgeskryf. Afgesien van die infrastruktuur wat gebruik word om 
die gipsdeeltjies in die oseaan te stort, word ’n gemiddelde koste van R4,20 per ton 
gipsdeeltjies gedurende die storting aangegaan. Na afloop van die filtreerproses om die 
gipsdeeltjies te verwyder, word gekonsentreerde, hoëgraad fosforsuur geproduseer deur 
oortollige water weg te kook. Hierdie proses het vir FJ2014 ’n geraamde koste van R1 824 
922.  

 

Nuwe inkomstestrome 

 
Crushtide het navorsing gedoen oor verskeie geleenthede om nuwe inkomste-strome, wat 
maklik by die maatskappy se bestaande besigheidsmodel ingesluit kan word, te genereer. 
Die geleentheid om gipsdeeltjies te verkoop, eerder as om dit as ’n afvalproduk te stort, is as 
die mees lonende nuwe besigheidsgeleentheid geïdentifiseer. Gipsdeeltjies is ’n hoof-
grondstof in die produksie van gipsbord wat vir die konstruksie van binnemure en plafonne 
gebruik word. 

Crushtide het op 31 Desember 2013 100% van die ekwiteit van Gypsum Mauritius (Edms) 
Bpk (‘Gypsum Mauritius’), ’n maatskappy wat gipsbord in Mauritius vervaardig, verkry. 
Gypsum Mauritius is in Mauritius geïnkorporeer, is vir die afgelope agt jaar in bedryf en het 
kleinhandelafsetpunte vir die verspreiding van die gipsbord regoor Mauritius. Die strategiese 
beweegrede vir die verkryging was dat Crushtide die vaardighede om gipsbord te vervaardig 
kon bekom, met die bedoeling om eindelik ’n soortgelyke vervaardigingsfasiliteit in Suid-
Afrika te open. Crushtide sal die gipsdeeltjies wat by sy Richardsbaai-aanleg geproduseer 
word teen ’n geraamde vervoerkoste van R15 per ton na Gypsum Mauritius vervoer.   

Die belegging in Gypsum Mauritius is strategies aangesien Mauritius ’n belastingvrye 
dividendbeleid het, en enige dividende wat deur die maatskappy aan Crushtide verklaar 
word, dus nie aan dividendbelasting onderworpe sal wees nie. Die maatskappy-
belastingkoers in Mauritius is ook laer as in Suid-Afrika, en maatskappye wat daar 
gedomisilieer is, word teen ’n koers van 15% op belasbare inkomste belas. Crushtide en 
Gypsum Mauritius het begin met onderhandelinge oor die aankoopprys wat Gypsum 
Mauritius vir gipsdeeltjieaankope vanaf Crushtide sal betaal. Gypsum Mauritius gebruik 
jaarliks 75 000 ton gipsdeeltjies. Die twee maatskappye oorweeg die volgende twee opsies: 

 Kostegebaseerde oordragprys; of 

 Markgebaseerde oordragprys (deur gebruik van òf die billike waarde òf koste-plus-
winsopslag) 

Gypsum Mauritius verkry gipsdeeltjies tans van verskaffers wat in Mauritius, Indië en die 
Verenigde State geleë is. Gypsum Mauritius het gedurende FJ2013 gemiddeld R72,00 per 
ton vir gipsdeeltjies betaal. Crushtide is traag om die gipsdeeltjieprys op heersende 
markpryse te grond, en sou eerder sy gemiddelde winsmarge van 55% op die geraamde 
produksiekoste van die gipsdeeltjies wou toepas. Die bestuur van Crushtide sukkel egter om 
produksiekoste aan die gipsdeeltjies toe te wys, aangesien hulle dit nog nie vantevore 
gedoen het nie.  
 
Geraamde gemiddelde wisselkoerse vir FJ2014  
 
Die geraamde gemiddelde wisselkoerse vir FJ2014 vir Suid-Afrikaanse rand (ZAR) tot USD 
en CAD is soos volg: 
ZAR10,50 : USD1  
ZAR11,05 : CAD1  
 


