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VRAAG 1                              100 punte 
 
 
Pub (Edms) Bpk (‘Pub’) is ’n advertensie-agentskap met ’n hoofkantoor in Johannesburg en 
kantore in Kaapstad en Durban. Die maatskappy is in 1942 gestig en het ’n goeie reputasie vir 
die lewering van hoëkwaliteitwerk aan ’n wye reeks kliënte. Pub lewer ’n volledige reeks 
advertensiedienste wat strategie- en inhoudontwikkeling, asook die aankoop van 
advertensieruimte namens kliënte insluit. Die maatskappy het egter die afgelope tyd weens sy 
gebrek aan doeltreffende digitale strategieë agter begin raak by sy mededingers.  
 
Die advertensie-industrie is vinnig aan die verander weens die afname in tradisionele media 
aangesien meer mense van digitale inligtingsbronne begin gebruik maak. Koerante en tydskrifte 
word deesdae dikwels aanlyn gelees en intekening op gedrukte media het skerp gedaal. Google 
en Facebook is ook in staat om groot hoeveelhede data oor kliënte in te samel en advertensies 
aan teikengehore te rig, wat hulle meer gesogte advertensieteikens maak. Oor die algemeen 
word ’n groter deel van advertensiebegrotings gevolglik aan digitale strategieë toegeken en 
party advertensie-agentskappe het begin om in digitale aanbiedings te spesialiseer. 
 
Finansiële inligting van Pub 
 
Pub se groei in bedryfswins is die afgelope jare onder druk. Baie kliënte wil groter waarde uit 
hulle advertensiebegrotings kry en beding al hoe meer vir groter afslag. Stygende 
elektrisiteitskostes, beurtkrag en hoër-as-inflasie salarisstygings het alles daartoe bygedra dat 
korporatiewe entiteite minder fondse aan advertensiebegrotings toewys. 
 
Die volgende inligting, saam met ’n paar verduidelikende aantekeninge, is onttrek uit die 
finansiële jaarstate van Pub vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2015: 
 

Finansiële prestasie Aant. 
2015 2014 

R’000 R’000 

    

Inkomste    152 178    145 845  

   Voortgesette bedrywighede    131 395    131 260  

   Verkrygings 1    20 783      14 585  

    

Segmentinkomste   152 178    145 845  

  Johannesburg     90 213      85 740  

  Kaapstad      43 379      43 378  

  Durban      18 586      16 727  

    

Bedryfswins 2     20 491      19 253  
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Finansiële posisie Aant. 
2015 2014 

R’000 R’000 

Niebedryfsbates       109 947      104 464  

Klandisiewaarde 3       92 310        89 160  

Ontasbare bates 3         9 380          7 930  

Eiendom en toerusting          8 257          7 374  

    

Bedryfsbates       97 380       116 523  

Handelsdebiteure 4       65 247        66 326  

Onvoltooide werk 5       22 755        22 910  

Kontant en kontantekwivalente        9 378        27 287  

Totale bates       207 327      220 987  

    

Ekwiteit en laste    

Kapitaal en reserwes        50 802        40 679  

    

Niebedryfslaste  65 914        87 531  

Uitgestelde belastinglas          10 914        10 346  

Langtermynlenings 6   55 000        77 185  

    

Bedryfslaste 6      90 611       92 777  

Totale ekwiteit en laste       207 327       220 987  

    

 
Aantekeninge 
  
1 Pub het die afgelope twee jaar twee verkrygings gemaak ten einde kernvermoëns deur 

die uitbreiding van sy geografiese reikwydte te bou.  
  

2 Bedryfswins verteenwoordig die wins vir die jaar voor rente-inkomste, finansieringskoste 
en belasting. Die bedryfswins vir die 2015 finansiële jaar (‘FJ2015’) is bepaal na die 
aftrekking van – 

 amortisasie van ontasbare bates van R550 000; 

 waardevermindering van R467 000; en 

 ‘n klandisiewaarde waardedalingverlies van R1 800 000. 
 

3 Kliëntverhoudings en verwante kontrakte wat uit verkreë besighede spruit, word in die 
staat van finansiële posisie as identifiseerbare ontasbare bates erken. Die billike waarde 
van bates en laste wat gedurende die afgelope twee jaar as deel van 
besigheidskombinasies verkry is, word hieronder opgesom. Die verkrygings van die 
besighede as lopende sake (verkrygings van die bates en laste van die besighede, 
kontant en lenings uitgesluit) is met inwerkingtreding op onderskeidelik 1 Januarie 2014 
en 1 Januarie 2015 afgehandel en op daardie datums in kontant betaal. 
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 2015 2014 

R’000 R’000 

Eiendom en toerusting 850 700 

Ontasbare bates 2 000 1 500 

Klandisiewaarde 4 950 3 800 

Handelsdebiteure 4 350 3 000 

Onvoltooide werk 2 150 1 500 

Handelskrediteure (4 000) (3 000) 

Verkrygingteenprestasie 10 300 7 500 

   

 
4 Handelsdebiteure word in die staat van finansiële posisie netto van ’n voorsiening vir 

twyfelagtige skulde van R2 300 000 op 31 Desember 2015 getoon (31 Desember 2014: 
R2 150 000). Slegte skulde van R1 660 000 is in FJ2015 afgeskryf. 

 
5 Onvoltooide werk bestaan uit koste namens kliënte in die verskaffing van advertensie-, 

bemarking- en korporatiewe kommunikasiedienste aangegaan, en sluit media- en 
produksiekoste in. Hierdie koste is aangegaan maar kliënte is nog nie teen jaareinde 
gefaktureer nie. 
 

6 Bedryfslaste bestaan uit handelskrediteure en die korttermyngedeelte van 
langtermynlenings. Die langtermynlenings dra rente teen ’n nominale koers van 8% per 
jaar. Die korttermyngedeelte van langtermynlenings het op 31 Desember 2015 R5 miljoen 
bedra (31 Desember 2014: R8 800 000).  

 
Strategiese alternatiewe 
 
Die bestuurspan van Pub ondersoek tans hul volgende strategiese skuif. Een opsie is om meer 
hulpbronne aan die Kaapstadkantoor toe te wys en meer kliënte in die Wes-Kaap te probeer 
trek. Dit sal ’n groot aanvanklike belegging vereis, veral vir die huur van nuwe 
verkooppersoneel, sonder dat daar enige waarborg op sukses sou wees. Die ander opsie wat 
ondersoek word, is om ’n oorwegend Kaapstad-gebaseerde advertensie-agentskap, genaamd 
OmM, te koop.   
 
Agtergrond van OmM 
  
OmM (Edms) Bpk (‘OmM’) is in 1955 gestig en het ’n lang geskiedenis vir die lewering van 
uitstekende diens aan kliënte. Die maatskappy het gekies om sy fokus te hou op kliënte wat 
hoofsaaklik in Kaapstad gevestig is en het slegs klein kantore in Johannesburg en Durban. 
OmM het gehelp om verskeie digitale veldtogte vir groot kliënte van stapel te stuur en het ’n 
goeie reputasie in Kaapstad opgebou.   
 
’n Belangrike moontlike voordeel wat uit die verkryging sou spruit, is dat die geakkumuleerde 
data van Pub en OmM saamgevoeg en ontleed kan word. Hulle sou besonderhede van die 
lojaliteitsprogramme van groot kleinhandelkliënte asook besonderhede van sosialemedia- 
aktiwiteite oor ’n wye reeks kliënte kon kry. Al hierdie data kan saamgevoeg en ontleed word en 
tendense wat geïdentifiseer word, kan dan vir al hulle kliënte gebruik word.  
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Lede van die Pub-bestuurspan het ’n paar kwellings oor die verkryging. OmM is ’n sterk 
mededinger en verteenwoordig ook baie mededingers van Pub se kliënte. Pub verteenwoordig 
byvoorbeeld een van die twee hoof telekommunikasiemaatskappye in Suid-Afrika, en OmM die 
ander een. Dit is nie seker hoe hierdie maatskappye daaroor sou voel om deur dieselfde 
advertensie-agentskap verteenwoordig te word nie.  
 
Verkrygingsvoorstel 
 
Pub het OmM genader en met formele onderhandelings begin. OmM het daarop aangedring dat 
Pub ’n nieopenbaarmakingsooreenkoms teken wat vertroulike inligting wat tydens 
onderhandelinge en vir doeleindes van ’n omsigtigheidsondersoek (Eng.: ‘due diligence’) 
moontlik openbaar gemaak moet word, beskerm. Die ooreenkoms bevat ook ’n klousule wat 
bepaal dat sou Pub nie daarin slaag om die verkryging deur te voer nie omdat sy 
aandeelhouers nie die verkryging goedkeur nie, ’n verbrekingsfooi (Eng.: ‘break fee’) van 
R2 miljoen aan OmM betaalbaar sal wees. Dit is om te verseker dat Pub ernstig oor ’n 
moontlike verkryging is en nie net probeer om vertroulike inligting te siene te kry nie.  
 
Pub het vir OmM gevra om sy bestuurstate vir ontleding voor te lê. Omdat die versoek op kort 
kennisgewing gemaak is, was die bonusvoorsienings nog nie verreken voordat die state 
gefinaliseer is nie. Aangesien die Finansiële Direkteur van OmM, Mnr Peter Barnard GR(SA), 
nie tyd wou mors met die verwerking van al die aansuiwerings nie, het hy besluit om eerder ’n 
vrywaring by die aantekeninge in te sluit waarin verklaar word dat die resultate moontlik 
onvolledig is. Uittreksels uit die konsep bestuurstate van OmM vir die FJ2015 en vergelykende 
geouditeerde finansiële jaarstate vir FJ2014 word in aanhangsel A uiteengesit. 
 
Die bedoeling was dat onderhandelings binne vier maande afgehandel word, maar dit sloer nou 
al vir meer as ses maande. Dit het onsekerheid onder alle belanghebbers geskep en met elke 
week wat verbygaan, wil dit voorkom of die waarskynlikheid van ’n suksesvolle ooreenkoms aan 
die kwyn is. Die belangrikse haakplekke gaan oor die verkrygingsprys en die finalisering van die 
nuwe bestuurspan. 
  
Mnr Mfundi Bapela, die Hoof Uitvoerende Beampte van OmM, het ’n paar persoonlike kwellings 
in verband met die ooreenkoms. Hy besit ‘n beduidende deel van die gewone aandelekapitaal 
van OmM en wil graag weet wat sy rol in die nuwe entiteit sal wees. Hy het verklaar dat hy nie 
bereid is die ooreenkoms heelhartig te steun nie voordat daar nie duidelikheid is oor sy rol en 
verantwoordelikhede nie. Hy is veral bekommerd oor sy toekomstige salaris, aangesien hy die 
afgelope paar jaar nie ’n markverwante salaris verdien het nie. OmM het mnr Bapela in FJ2015 
R1 800 000 betaal terwyl ‘n markverwante salaris R2 300 000 sou gewees het. 
  
Pub beoog om die verkryging deur ’n kombinasie van kontant en die uitreiking van Pub se eie 
aandele aan die bestaande aandeelhouers van OmM te befonds. Dus is die waardasie van Pub 
van kritieke belang ten einde te kan bepaal hoeveel gewone aandele aan die bestaande OmM-
aandeelhouers uitgereik moet word. 
 
Pub sal die verkryging aan die Kompetisie Kommissie rapporteer sodra alle wetlike 
ooreenkomste om die transaksie uit te voer, geteken is. Daar is onsekerheid of die Kompetisie 
Kommissie die verandering in beheer van OmM onvoorwaardelik sal goedkeur. Die finansiële 
omsigtigheidsondersoek het reeds begin, maar Pub moet nog ’n wetlike omsigtigheidsoorsig op 
OmM uitvoer. 
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Advertensietoekenning  
 
OmM het onlangs ’n advertensiekompetisie gewen vir ’n veldtog wat vir sy groot 
telekommunikasiekliënt ontwikkel is. Die innoverende gebruik van tegnologie in ’n 
opvoedingsprojek in Uganda is met die toekenning uitgelig. Die vereistes vir deelname vir die 
toekenning was dat alle inskrywings kommersieel gepubliseer, van stapel gestuur of uitgesaai 
moes wees aan ’n ‘beduidende gehoor’.  
 
’n Skandaal het losgebars kort nadat ’n anonieme wenk aanleiding gegee het tot ’n 
herondersoek van OmM se inskrywing en besluit is dat OmM nie aan die vereistes vir deelname 
voldoen het nie: Daar was geen interaktiewe advertensieveldtog nie en die advertensiemateriaal 
vir die veldtog, wat foto’s van die gebruikers van die Uganda-biblioteek ingesluit het, was fiktief. 
OmM se inskrywing is dienooreenkomstig gediskwalifiseer en die organiseerders van die 
kompetisie het die toekenning teruggetrek. Dit het groot verleentheid vir die kliënt veroorsaak, 
wat nie bewus was dat die veldtog op fiktiewe materiaal en metodes gebaseer was totdat dit 
alles in die openbaar bekend geword het nie. OmM het ’n verklaring uitgereik waarin die 
bevinding aanvaar is en het die kompetisie-organiseerders en hul kliënt om verskoning gevra.   
 
Bykomende inligting 
 

 Die toepaslike koste van ekwiteit vir Pub word op 18,5% geraam. Dit is gegrond op die 
opbrengs op heersende langtermynstaatseffekte, die geraamde markrisikopremie en die 
betakoëffisiënte van soortgelyke advertensiemaatskappye wat op die Johannesburgse 
Aandelebeurs (Eng.: ‘Johannesburg Stock Exchange’, ‘JSE’) genoteer word. Die 
toepaslike betakoëffisiënt is bereken met aanpassing vir die hefboomeffek volgens die 
teiken kapitaalstruktuur van Pub. 

 Daar word voorspel dat die vrye kontantvloei in FJ2015 deur Pub gegenereer met 9% per 
jaar vir die volgende twee jaar en daarna onbepaald met die geskatte inflasiekoers van 
5% per jaar sal groei. 

 Pub’s se teiken skuld-ekwiteitsverhouding is 40%, gegrond op die markwaarde van die 
skuld en ekwiteit van die maatskappy. 

 Pub se wins na belasting vir FJ2015 sluit rente-inkomste van R1 miljoen en rente betaal 
van R5 700 000 in. Belasting in kontant betaal in FJ 2015 het R5 100 000 bedra. 

 Pub het nie die afgelope vyf jaar ’n dividend verklaar of betaal nie. 

 Veelvoude  van verdienste voor rente en belasting (VVRB) (Eng.: ‘EBIT’) en die 
markkapitalisasies van vier advertensiemaatskappye wat op die JSE genoteer word, word 
in die tabel hieronder uiteengesit: 

 

Maatskappy 
Historiese 

VVRB-
veelvoud 

Mark-
kapitalisasie 

R miljoen 

Ezweni 8,4 258 

New Horizons 7,5 219 

Hashtag World 8,1 321 

Orient 14,3 18 
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Aanhangsel A: Finansiële inligting van OmM 

 

Aant. 

Bestuur-
state 

Werklik en 
geouditeer 

2015 2014 

R’000 R’000 

    

Inkomste a      149 134       133 917  

Bedryfsuitgawes b      (123 834)      (111 462)  

Bedryfswins        25 300        22 455  

Rente-uitgawe c          (2 915)         (2 917)  

Wins voor belasting        22 385        19 538  

Belasting d         (6 268)         (5 471)  

Wins vir die tydperk        16 117        14 067  

    

 
Aantekeninge 
 
(a) Inkomste bestaan uit fooie verdien uit strategie- en inhoudontwikkeling, asook die 

aankoop van advertensieruimte namens kliënte. Inkomste in die bestuurstate sluit ’n volle 
kontrakprys van R2 500 000 in wat OmM ontvang het vir hulp aan die regering met ’n 
mediaveldtog wat gevolg het op die bewerings van omkopery en korrupsie tydens die 
2010 Wêreldbekerbod. Hierdie eenmalige kontrak, wat in Maart 2015 ’n aanvang geneem 
het, was teen 31 Desember 2015 80% voltooi. OmM het tot datum koste van R1 890 000 
wat 90% van die totale geraamde kontrakkoste verteenwoordig, aangegaan en as ’n 
uitgawe erken. 
 

(b) Bedryfsuitgawes sluit salarisse, koste van dienste, en kantoor- en algemene uitgawes in. 
’n Voorsiening vir personeelbonusse van R2 850 000 met betrekking tot FJ2015 is nie in 
die bestuurstate ingesluit nie.  
 
Die direksie het op 1 Januarie 2015 besluit om ’n aansporing, in ooreenstemming met 
industrienorme, aan die uitvoerende direkteure te bied waarvolgens ’n gesamentlike 
retensiebonus van R3 miljoen op 31 Desember 2017 aan hulle te betaal sal word. Dit is 
onderhewig daaraan dat alle uitvoerende direkteure steeds op 31 Desember 2017 in 
diens van OmM is. Geen uitgawe is in die bestuurstate vir hierdie potensiële verpligting 
erken nie. Die direksie sal gedurende FJ2017 oor toekomstige retensiebonusse besluit. 
 

(c) OmM se niebedryfslaste bestaan slegs uit ’n langtermynlening van R35 miljoen (FJ2014: 
R38 miljoen). Die langtermynlening dra rente teen ’n markverwante nominale rentekoers 
van 9,15% per jaar. OmM het nie korttermynlenings of oorskot kontant nie. 
 

(d) OmM betaal inkomstebelasting teen ’n koers van 28%. 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JANUARIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 4 
 

 

Die verlanggedeelte van hierdie vraag bestaan uit twee dele. Beantwoord elke deel in die 

korrekte afsonderlike antwoordboek 

 

VRAAG 1 DEEL I – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Ontleed en lewer kommentaar op die finansiële  prestasie en finansiële 
posisie van Pub vir FJ2015. Bereken toepaslike verhoudings om jou 
met jou ontleding te help. 
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 

18 
 

1 

 
 
 
 

19 

(b) Stel die gedeelte van Pub se kontantvloeistaat vir FJ2015 wat die 
kontantvloei uit die bedryfsaktiwiteite toon, in ooreenstemming met IAS 
7 Statement of Cash Flows, op.  
 

 Neem aan dat Pub – 
o rente ontvang en rente betaal as deel van die kontantvloei uit 

bedryfsaktiwiteite insluit; en 
o die indirekte metode gebruik om sy kontantvloei uit 

bedryfsaktiwiteite aan te bied, deur met bedryfswins vir die 
tydperk te begin. 

 Aantekeninge en vergelykende syfers word nie verlang nie.  

 
 

14 

 
 

14 

(c) Doen ’n vrye kontantvloeiwaardasie van 100% van die gewone aandele 
van Pub op 31 Desember 2015, wat gebruik kan word om die aantal 
gewone aandele wat aan die bestaande aandeelhouers van OmM 
uitgereik sal word, te bepaal.  
 
Kommunikasievaardighede – uitleg en aanbieding 

 
 
 

18 
 

1 

 
 
 
 
 

19 

(d) Doen ’n verdienste-gebaseerde waardasie van 100% van die gewone 
aandele van OmM op 31 Desember 2015 wat sal dien as die grondslag 
vir onderhandelings in verband met die verkrygings-transaksie. Sit die 
sleutelaannames wat jy in jou waardasie gemaak het, uiteen. 
 
Kommunikasievaardighede – uitleg en aanbieding 

 
 
 

15 
 

1 

 
 
 
 
 

16 

Totaal vir deel I  68 
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PROFESSIONELE VRAESTEL 4 

 

 
Die verlanggedeelte van hierdie vraag bestaan uit twee dele. Beantwoord elke deel in die 

korrekte afsonderlike antwoordboek 

 

VRAAG 1 DEEL II – VERLANG 

Punte  

Sub-
totaal 

Totaal 

(e) Identifiseer en verduidelik enige potensiële sinergieë (strategiese 
verbeterings, inkomstesinergieë en kostebesparings vir OmM, Pub 
en/of die gekombineerde groep) wat uit die verkryging van OmM deur 
Pub sou spruit. 
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering 

 
 
 

15 
 

1 

 
 
 
 
 

16 

(f) Beskryf die sleutelrisiko’s vir die Pub-groep wat uit die verkryging van 
OmM spruit.  
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 

15 
 

1 

 
 
 

16 

Totaal vir deel II  32 

Totaal   100 

 


