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VRAAG 100 punte 
 
Aero Africa Bpk (‘AA’) is ’n lugredery wat in Junie 2012 op die Johannesburgse Aandelebeurs 
genoteer is.   

AA is ’n gedesentraliseerde maatskappy met die volgende divisies:  

 Aero Africa; 

 Aero Africa Mobiele Sjefs (spysenieringsdivisie); 

 Aero Africa Tegnies (die tegniese divisie wat vliegtuigonderhoudsdienste lewer); en 

 Aero Africa Reissentrums (Aero Africa se eie handelsnaam reisagentskappe). 
 
United Auditors Ing., ’n firma van Geregistreerde Ouditeure, is die afgelope tien jaar al die 
eksterne ouditeur van AA. United Auditors Ing. is in Johannesburg gebaseer en die firma 
bestaan tans uit drie ouditvennote en 30 leerlingrekenmeesters. Kingston Jacobs was voor sy 
bedanking uit United Auditors Ing. in Februarie 2012 die ouditaanstellingsvennoot vir AA.  
 
Korporatiewe-beheerreëlings 
 
Voor die maatskappy se notering het mnr Marc Brooney, ’n hoogs suksesvolle Suid-Afrikaanse 
sakeman, al die aandele in AA besit. Mnr Brooney het tien jaar gelede ’n beleid ingestel 
waarvolgens AA se direkteure slegs vir ’n drie-jaartydperk aangestel is, ten einde transformasie 
te bevorder. Sedertdien was me Luhle Jacobs, wat die inligtingstegnologiedirekteur was, die 
enigste persoon wat heraangestel is. Tot op datum was me Jacobs (mnr Kingston Jacobs se 
eggenote) vir tien en ’n half agtereenvolgende jare ’n direkteur.  

Voor die notering moes mnr Brooney deurgaans finansiële ondersteuning aan AA verskaf om 
die onderneming in staat te stel om as ’n lopende saak voort te gaan. Om die behoefte aan 
voortgesette finansiële ondersteuning aan die lugredery uit te skakel, het mnr Brooney daarom 
voorgestel dat – 

 AA teen R50 per aandeel genoteer word; 

 hy 51% van die aandele sou besit;  

 al die direkteure aandeelopsies met notering en jaarliks daarna sou ontvang;   

 mnr Jacobs as die hoof- uitvoerende beampte (HUB) aangestel sou word; en 

 me Jacobs as hoofbedryfsbeampte (HBB) aangestel sou word. 
 
Beleggers het egter nie mnr Brooney se voorgestelde noteringsprys en aandeelhouding 
aanvaar nie. Hulle was eerder van mening dat R20 per aandeel ’n markverwante prys was, en 
dat mnr Brooney nie meer as 40% van die aandele moes besit nie. Mnr Brooney het tot hierdie 
voorwaardes ingestem, maar ’n voorwaarde van sy eie bygevoeg, naamlik dat sy 
aandeelhouding hom sou toelaat om die meerderheid van die direksielede aan te stel. Dit is so 
aanvaar en die Akte van Oprigting van AA is aangepas om dit te weerspieël.  

Na notering, en met die goedkeuring van mnr Brooney, het Kingston en Luhle Jacobs die 
volgende persone genomineer en vir ’n drie-jaartydperk op die Direksie aangestel:  

 Nie-uitvoerende direkteure 
 Mnr Ryan Abbott (22), ’n gekwalifiseerde vliegtuigtegnikus;  
 Mnr Nathan Barclay (70), ’n afgetrede bemarkingsbestuurder wat nou ’n direkteur 

van verskeie maatskappye is; en 
 Mnr Tyler Callan (24), reisagent. 

 Uitvoerende direkteur  
 Me Alexia Viljoen (41) GR(SA), as die hoof- finansiële beampte (HFB).  
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Daar is geen ander direkteure nie. ’n Ouditkomitee en vergoedingskomitee is gestig nadat die 
maatskappy genoteer is. Ingevolge ’n Direksiebesluit is die interne ouditdienste aan United 
Auditors Ing. uitgekontrakteer. 
 
Slegs enkele maande na notering het AA tydens ’n perskonferensie verklaar dat me Viljoen ‘met 
onmiddellike inwerkingtreding bedank het om persoonlike belange na te volg’. In haar 
bedankingsbrief aan die AA Direksie het me Viljoen die volgende verklaar:  
 

Die hoë omset in direkteure by AA is as gevolg van die drie-jaar kontrakaanstellings wat 
gemaak is terwyl AA ’n privaatmaatskappy was. Dit het tot die volgende praktyke aanleiding 
gegee, wat steeds voortduur ten spyte daarvan dat die maatskappy nou ’n publieke maatskappy 
is en genoteer word: 
 

 Met aanstelling onderhandel direkteure baie groot betalings wat aan hul verskuldig sou 
wees indien hulle nie weer na hul drie-jaartermyn aangestel sou word nie. 

 Die manipulasie van tenderprosedures is algemene praktyk – tenders word toegeken aan 
maatskappye of individue wat in die geheim aansporings aan uitvoerende direkteure 
betaal. 

 Daar is geen fokus op werknemerwerwing, -vergoeding of -aansporing nie. Dit het gelei tot 
swak opgeleide werknemers en ’n werkerskorps wat oor die algemeen ongelukkig is.  

 
Toe die HUB, ten spyte van my voorbehoude en sonder die medewete van die aandeelhouers, 
die aanstellingsbrief vir die heraanstelling van United Auditors Ing. as die maatskappy se 
geregistreerde ouditeur onderteken het, het ek geen ander keuse gehad as om te bedank nie.  
 

 
Kort daarna het die openbare aandeelhouers van AA kommer begin uitspreek oor die 
maatskappy se verbintenis tot nakoming van die Maatskappywet, 2008, en sy toepassing van 
The Revised Code of and Report on Governance Principles for South Africa (King III).  
 
AA en sy vlugbedrywighede 
 
Die kernbesigheid van die lugredery is om mense en goedere per lug te vervoer. AA doen 
besigheid in drie afsonderlike markte:   
 

 Plaaslik: AA het die mees uitgebreide plaaslike skedule van alle lugrederye wat in die 
Suid-Afrikaanse plaaslike mark besigheid doen; 

 Streek: AA is een van die vooraanstaande rederye en bedien, afgesien van sy Suid-
Afrikaanse bestemmings, 20 bestemmings regoor die Afrikavasteland; en  

 Internasionaal: AA verbind Suid-Afrika via tien direkte roetes met alle vastelande regoor 
die wêreld.  

 
AA is op ’n geografiese basis in Suid-Afrika, die res van Afrika, Asië, Australië, Europa, die 
Midde-Ooste, Noord-Amerika en Suid-Amerika gesegmenteer. Die HUB en HBB van AA is tans 
besig om die prestasie van elk van hierdie segmente te evalueer en aangesien dit een van die 
min segmente is wat goed presteer, verlang hulle ’n gedetailleerde prestasie-oorsig van die 
Suid-Amerikaanse segment.  
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Suid-Amerikaanse segment 
 
AA het landingsregte vir ’n daaglikse vlug van Suid-Afrika na die internasionale lughawe by São 
Paolo, Brasilië. Aangesien die ooreenkoms die bedryf van ’n enkele landingsopening behels, 
het die lugredery een retoervlug per dag op die Johannesburg na São Paolo (‘JNB-GRU’) roete. 
Hierdie roete is baie gewild onder reisigers, omdat AA die enigste Afrika-lugredery is wat Suid-
Amerika met Suid-Afrika verbind. AA het tans geen ander landingsopeninge in Suid-Amerika 
nie.  
 
AA het aan die begin van die finansiële jaar wat op 31 Desember 2012 eindig, begin om twee 
nuwe Airbus A330-200 vliegtuie op hierdie roete te gebruik. Hierdie vliegtuie verteenwoordig die 
jongste tegnologie beskikbaar van Airbus in Europa, en hulle brandstofdoeltreffendheid is een 
van hul belangrikste kenmerke. Die vliegtuie word gefinansier deur middel van ’n bedryfshuur 
wat tussen AA en ’n Europees-gebaseerde vliegtuigverhuringsmaatskappy aangegaan is. Die 
vliegtuie het 36 besigheidsklassitplekke en 186 ekonomiese-klassitplekke.   
 
Die finansiële resultate vir die JNB-GRU-roete vir die jaar geëindig 31 Desember 2012 word 
hieronder opgesom:  
 

 
Notes 

Budget Actual 

 R R 

Passasiersverkoopinkomste 1 842 678 400 909 381 200 

Vragdiensinkomste 2 19 600 000 19 800 000  

Totale inkomste  862 278 400 929 181 200 

Direkte bedryfsuitgawes   (218 305 824) (257 941 320) 

Akkommodasie en verversingskoste 3 (14 625 360) (15 331 680) 

Spyseniering 4 (21 491 520) (23 354 240) 

Vliegtuigbrandstofkoste 5 (163 522 944) (200 163 600) 

Navigasie-, landings- en parkeringsfooie 6 (18 666 000) (19 091 800) 

Indirekte bedryfsuitgawes  (474 018 000) (490 931 000) 

Vliegtuighuurkoste 7 (42 140 000) (42 570 000) 

Elektroniese-datakoste 8 (16 278 000) (16 456 000) 

Ander toegedeelde bokoste 9 (415 600 000) (431 905 000) 

Bedryfswins vir die tydperk  169 954 576 180 308 880 

    

 

Aantekeninge 
 
1 Die begroting was gegrond op die volgende sleutelaannames: 

 

Aantal eenrigtingvlugte 732 

Passasiergetalle (gemiddeld per eenrigtingvlug)  

 Besigheidsklas 24 

 Ekonomiese klas 148 

Gemiddelde eenrigtingtarief per passasier  

 Besigheidsklas R27 000 

 Ekonomiese klas R3 400 
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Uit ’n evaluering van die werklike resultate het die volgende geblyk:  
 

 Twee vlugte uit Johannesburg moes gekanselleer word – een om tegniese redes en 
die ander as gevolg van lae passasiersgetalle. Die passasiers wat op hierdie vlugte 
bespreek was, asook passasiers op die terugvlugte vanaf São Paolo, wat ook 
gekanselleer moes word, is op AA-vlugte op ander dae geakkommodeer.  

 ’n Totale getal van 19 656 besigheidsklaspassasiers is teen ’n gemiddelde een-
rigtingtarief van R28 250 op die roete vervoer, terwyl 110 656 ekonomiese-klas- 
passasiers op die roete vervoer is teen ’n gemiddelde eenrigtingtarief van R3 200 
per passasier. 

 
Dit is AA se beleid om op hierdie spesifieke roete ’n retoerkaartjie teen dubbel die een-
rigtingtarief te hef.  

 
2 AA het begroot om in totaal 14 000 ton vrag vir die jaar op die JNB-GRU-roete te vervoer. 

AA beskou hierdie inkomste as vas van aard omdat AA vaste kontrakte met kliënte het 
waarvolgens kliënte vir die volume van vrag vervoer, gedebiteer word. Die werklike 
hoeveelheid vrag vervoer was 5% meer as die begrote hoeveelheid.   
 

3 Dit verteenwoordig die koste van die bestaanstoelaag wat aan elke bemanningslid betaal 
word. ’n Vaste aantal kajuitbemanning werk op die Airbus A330-200 na São Paolo en die 
bemanning bly drie nagte in São Paolo oor. Die begrote en werklike toelaag was VS $150 
per bemanningslid per dag. Die gemiddelde begrote wisselkoers was VS $1 : R7,40 terwyl 
die gemiddelde werklike wisselkoers VS $1 : R7,80 was.   

 
4 Elke passasier kry twee maaltye op elke vlug en dit is die lugredery se beleid om nie 

ekstra maaltye saam te neem nie. Die begrote koste per besigheidsklasmaaltyd was 
R180, terwyl die werklike koste per besigheidsklasmaaltyd R200 was. Die begrote en 
werklike koste per ekonomiese-klasmaaltyd was R70.  

  
5 Die standaard vliegtyd na en van São Paolo is tien uur. AA het begroot dat elke vliegtuig 

4 800 liter brandstof per uur teen ’n begrote prys van R4 654 per ton sou gebruik.  Die 
werklike hoeveelheid brandstof op die roete verbruik was 33 360 600 liter en die werklike 
gemiddelde vliegtyd was 9 uur en 45 minute. Brandstof word eweredig regdeur die vlug 
verbruik.   

 
6 Hierdie koste word per vlug aangegaan. Die begroting was gebaseer op ’n gemiddelde 

koste van R25 500 per vlug.  
 
7 Dit verteenwoordig die jaarlikse bedryfshuurkoste van die twee vliegtuie wat in hierdie 

segment ontplooi is. Die bedryfshuurbetalings beloop €4 300 000 vir die jaar. Die 
begroting is op ’n gemiddelde wisselkoers van €1 : R9,80 gegrond. 

 
8 Dit is die toegedeelde deel van die inligtingstegnologiekoste van AA. ’n Evaluering van die 

toedeling dui daarop dat die korrekte toedelingskoerse ten opsigte van die begrote en 
werklike toedelings gebruik is. 

 
9 Dit verteenwoordig die gedeelte van die bokoste wat AA op korporatiewe vlak aangegaan 

en aan die verskillende besigheidsegmente en besigheidseenhede toegedeel het.  
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Prestasie-evaluering van die Suid-Amerikaanse segment 
 
AA maak gebruik van afwykingsontleding om die prestasie van sy segmente te evalueer.  Die 
AA-groep berei nie aangepaste begrotings voor nie, maar vergelyk eerder werklike resultate 
met oorspronklike begrotings.  
 
Tydens ’n onlangse vergadering van die Direksie is die HBB van AA gevra hoe krities die 
besigheidsklaspassasiers vir die winsgewendheid van die JNB-GRU-roete is. Die HBB het 
ingestem om die saak te ondersoek en by die volgende vergadering daaroor verslag te doen.  
 
Vliegtuigbrandstof  
 
Die HUB is besonder ingenome met AA se inkomsteprestasie in die 2012 finansiële jaar, 
gegewe dat die werklike resultate die begrote resultate in moeilike ekonomiese tye oortref het. 
Hy is egter bekommerd oor brandstofkoste, wat baie hoër was as wat begroot is. AA het nie in 
die 2012 finansiële jaar teen brandstofprysverhogings en wisselkoersveranderinge verskans 
nie. Die koste van vliegtuigbrandstof het die afgelope maande dramaties toegeneem en die AA 
se Direksie het hul uitvoerende bestuur versoek om maniere waarop brandstofpryse in die 
toekoms verskans kan word, te ondersoek. Vliegtuigbrandstofpryse is afhanklik van die 
heersende Brent ru-oliepryse in VS dollar.  
 
  
 

 

 
 


