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VRAAG 2 50 punte 
 
Apex Assist Eiendoms Beperk (‘Apex Assist’) is in 1992 deur twee broers, André en Devon 
Visagie, gestig. Die maatskappy ontwerp en vervaardig houtdakkappe, wat driehoekige 
houtraamwerke is wat in dakkonstruksie gebruik word om dakbedekkings te ondersteun. 
Apex Assist kan die belangrikste grondstof wat in die vervaardiging van ’n dakkap gebruik 
word, naamlik gesaagde hout, van saagmeulens in die nabye omgewing van hulle 
fabrieksperseel in Port Elizabeth bekom.  
 
Die maatskappy het oor die jare suksesvol handel gedryf, hoofsaaklik as gevolg van 
beperkte mededinging en die vermoë om hout teen redelike pryse te verkry. Hulle het die 
hoofverskaffer van houtdakkappe in die Oos-Kaap geword. Apex Assist het hul 
bedrywighede uitgebrei deur takke in ander provinsies oop te maak. Dié takke is 
verantwoordelik vir bemarking, klantverhoudings en bestellingprosessering in hul streke. Die 
takke koop alle produkte vanaf Apex Assist se fabriek in Port Elizabeth.  
  
Aandeelhouers en bestuur  
 
Apex Assist het in 2006 ’n swart ekonomiese bemagtings- (‘SEB-’) transaksie 
geïmplementeer, waarvolgens die Visagie-broers aandele aan me Jessica Nyathi en mnr 
Siyabonga Mdodana verkoop het. Na die afhandeling van die SEB-transaksie was die 
aandeelhouers as volg:  
 
 André Visagie 26% 
 Devon Visagie 26% 
 Jessica Nyathi 30% 
 Siyabonga Mdodana 18% 
 
Die aandeelhouding het sedert daardie datum onveranderd gebly.  
 
Al die aandeelhouers is direkteure van die maatskappy. Me Nyathi dien as die voorsitter van 
die Direksie en is ook die Hoof Uitvoerende Beampte van Apex Assist. Mnr André Visagie 
hou toesig oor die finansiële funksie, terwyl sy broer, mnr Devon Visagie, die Menslike 
Hulpbronbestuurder is. Mnr Mdodana is ’n gekwalifiseerde ingenieur en is die maatskappy se 
Bedryfsbestuurder.  
 
Onlangse prestasie 
 
Apex Assist het as gevolg van die oplewing in die konstruksiebedryf uitsonderlik goed 
presteer in die jare tot en met (insluitend) die finansiële jaar geëindig 31 Augustus 2010. 
Inkomste het egter gedurende die tweede helfte van 2010 en in die 2011 finansiële jaar 
(‘FJ2011’) deurlopend afgeneem, wat daartoe gelei het dat die maatskappy die laagste 
winste in vyf jaar gerapporteer het. Die afname was hoofsaaklik as gevolg van die volgehoue 
afname in verkoopvolumes wat deur die hele konstruksiebedryf ervaar is.   
 
Die direkteure van Apex Assist is bekommerd oor die maatskappy se belegging in 
bedryfskapitaal. Apex Assist het ’n doelbewuste poging aangewend om voorraadvlakke in 
ooreenstemming met die verlaagde vraag te verminder. Daar was ’n afname in kontantklante 
(kontantverkope as ’n persentasie van die totale verkope het van 25% in FJ2010 tot 15% in 
FJ2011 gedaal), terwyl kredietklante langer geneem het om te betaal. Verder het krediteure 
daarop aangedring dat uitstaande bedrae binne ’n korter tydperk vereffen word. Hierdie 
faktore het tot ’n verhoogde belegging in bedryfskapitaal aanleiding gegee.   
  
Die maatskappy het sy oortrokke fasiliteit by sy handelsbank op 1 September 2010 van 
R250 000 tot R1 000 000 verhoog. Die oortrokke rekening dra rente teen 2% per jaar bo die 
heersende gekwoteerde prima oortrokke uitleenkoers (wat tans 9% per jaar beloop). Twee 
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van die voorwaardes van die oortrokke fasiliteit is dat Apex Assist ’n rente-
dekkingverhouding van vyf keer of meer moet hê en dat sy skuld : ekwiteitverhouding nie 
50% mag oorskry nie.  
 
Uittreksels uit Apex Assist se mees onlangse finansiële jaarstate word hieronder verskaf:  
 

APEX ASSIST 
STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE OP 31 AUGUSTUS 

 2011 2010 
 R’000 R’000 
Niebedryfsbates 5 140 4 940 
   
Bedryfsbates  7 375 7 345 

Voorraad 2 935 3 700 
Handelsdebiteure- en ander rekeninge 
ontvangbaar 

4 430 3 540 

Kontant en kontantekwivalente 10 105 
   

Niebedryfslaste   
Uitgestelde belasting 30 25 
   

Bedryfslaste 3 610 3 895 
Oortrokke bank 720 15 
Handelskrediteure- en ander rekeninge 
betaalbaar 

2 800 3 650 

Belasting 90 230 
   

 
 

APEX ASSIST 
STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE  
VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 AUGUSTUS 

 2011 2010 
 R’000 R’000 
Inkomste 27 628 35 916    
Koste van verkope (19 480) (24 601) 
   
Bedryfswins 748 4 113 
Finansieringsinkomste 2 5 
Finansieringskoste (40) (10) 
Wins voor belasting 710 4 108 
   
Wins vir die jaar 510 2 960 
   

 
Nuwe besigheidsgeleentheid  
  
Apex Assist is onlangs deur Mandlovu Beperk (‘Mandlovu’) genader, wat ’n plaaslike 
regeringskontrak vir die hernuwing van elektriese substasies in die Oos-Kaap Provinsie 
gekry het. Die kontraktydperk is drie jaar en Mandlovu beplan om al die dakkappe wat vir die 
vervanging van die substasies se dakke benodig word, by Apex Assist te koop. Slegs een 
vorm en grootte kap, naamlik die J815D kap, word vir hierdie kontrak benodig. Mandlovu 
vereis ’n korting van 5% op die normale verkoopprys van J815D dakkappe, wat tans teen 
R500 elk gekwoteer word. Verder vereis Mandlovu dat Apex Assist voldoende voorraad van 
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die J815D kap moet hou om te verseker dat hulle in staat sal wees om binne 48 uur nadat ’n 
bestelling geplaas is, kappe by enige bestemming in die Oos-Kaap af te lewer. Apex Assist is 
onder druk om ’n finale besluit oor die Mandlovu-geleentheid te neem, aangesien die 
aanvangsdatum van die plaaslike regeringskontrak, 1 Maart 2012 is.  
 
Die standaardkoste van die J815D dakkap is soos volg: 
 

 Aant. R 
Gesaagde hout  140 
Ander direkte materiaal  105 
Direkte arbeid 1 35 
Toegedeelde bokoste 2 70 
Totaal  350 

 
Aantekeninge 
 
1 Fabriekswerkers is voltydse werknemers wat ’n vaste weeklikse loon verdien, ongeag 

hulle produktiwiteitsvlakke, gegrond op ’n 40-uur werksweek.   
  

2 Vervaardigingsbokoste word teen 50% van die gesaagde houtkoste aan kappe 
toegewys. Op grond van vorige ondervinding is 40% van die vervaardigingsbokoste 
veranderlik van aard.  

 
Verdere besonderhede in verband met die moontlike verskaffing van dakkappe aan 
Mandlovu:  
  
• Apex Assist sal twee bykomende vragmotors, wat aan die aflewering van dakkappe 

aan Mandlovu persele toegewy sal wees, teen ’n koste van R250 000 per vragmotor 
moet aankoop. Die vragmotors kan aan die einde van die verskaffingstydperk teen 
R85 000 elk verkoop word. Apex Assist sal vir inkomstebelastingdoeleindes ’n 
reguitlyn-slytasietoelaag van 33,3% per jaar ten opsigte van die vragmotors kan eis. 
Elke vragmotor sal ook ’n bestuurder benodig wat ’n verwagte jaarlikse kontantkoste 
van R117 000 elk vir die maatskappy sal meebring.  

 
• Mandlovu het die volgende ramings van dakkappe wat gedurende die tydperk van die 

kontrak benodig sal word, verstrek: 
 

Jaar eindigend 28 
Februarie 

Hoeveelheid 
J815D kappe 

2013 4 840 
2014 5 640 
2015 5 820 

 
• Apex Assist beplan om voorraad gelykstaande aan 10% van die beraamde 

bestelhoeveelhede van dakkappe vir die komende jaar van die kontrak, te dra. 
Bykomende bedryfskapitaalvereistes, voorraad uitgesluit, sal na verwagting R20 000 
beloop sodra die verskaffing van dakkappe ’n aanvang neem.   

 
• ’n Leë pakhuis op ’n perseel aangrensend tot die huidige fabriek sal vanaf die begin 

van Maart 2012 gehuur moet word om die vereiste dakkapvoorraad te stoor en 
parkering vir die afleweringsvragmotors te verskaf. Die jaarlikse huur sal R90 000 
beloop en is vooruitbetaalbaar. Die eienaar vereis dat Apex Assist ’n vier-jaar 
huurooreenkoms aangaan. Dit is onwaarskynlik dat Apex Assist die ruimte sal benodig 
nadat die verskaffingsreëling met Mandlovu tot ’n einde gekom het. Die maatskappy 
beoog daarom om die pakhuis vanaf Maart 2015 te onderverhuur.  
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• Ander kontantbedryfskoste voortspruitend uit en wat met die verskaffing aan Mandlovu 
verband hou, sal na verwagting R50 000 per jaar beloop.   

 
• Die maatskappy se fabriek sal oor genoeg beskikbare kapasiteit beskik om die vereiste 

dakkappe te vervaardig.  
 
Die Direksie van Apex Assist gebruik ’n verlangde opbrengskoers (‘hurdle rate’) van 20% om 
enige beleggings- of uitbreidingsgeleenthede te evalueer. Hierdie verlangde opbrengskoers 
word gebruik ongeag die aard van die finansiering van projekte, dus of dit in die vorm van 
ekwiteit, aandeelhouerslenings of eksterne lenings is. Dieselfde velangde opbrengskoers sal 
gebruik word om die na-belaste kontantvloei van die Mandlovu-projek te evalueer.  
 
Finansieringsopsies 
 
Mr André Visagie raam dat Apex Assist bykomende finansiering van R750 000 benodig sal 
word om die Mandlovu-geleentheid te kan benut. Die handelsbankiers van Apex Assist het 
aangedui dat hulle in die lig van hul huidige blootstelling aan die maatskappy, nie bereid is 
om ’n bykomende R750 000 aan Apex Assist voor te skiet nie.  
 
Alhoewel die Direksie van Apex Assist verskeie finansieringsopsies ondersoek het, bestaan 
daar op die oomblik slegs een beskikbare opsie. Mnr Jeremy Greed, ’n vriend van die 
Visagie-broers, het aangebied om ’n lening van R1 miljoen (die minimum bedrag wat hy 
bereid is om te leen) onderworpe aan die volgende bepalings en voorwaardes aan Apex 
Assist toe te staan:  
 

• Die lening sal rente dra teen ’n vaste koers van 12% per jaar, halfjaarliks agterna 
betaalbaar; 

• Die kapitaalbedrag van die lening sal drie jaar na die lening voorgeskiet is, in ’n 
enkelbedrag terugbetaal word; en 

• Daar sal van Apex Assist verwag word om ’n aanvangsfooi van 5% van die 
leningsbedrag met die ondertekening van die leningsooreenkoms, aan mnr Greed te 
betaal.  

 
 
 
 
  
 
 


