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VRAAG  100 punte 
 
Experience Africa Holdings Bpk (‘EA Holdings’) is die houermaatskappy van ’n groep ekotoerisme- 
maatskappye wat wêreldklas natuurlewe- en buitelugervarings aan oordeelkundige reisigers bied. 
Die groep streef volhoubare bewaring en die bemagtiging van plaaslike gemeenskappe na.  Die 
groep besit en bedryf safari-oorde (‘lodges’) in Suid-Afrika, Namibië en Botswana.  
 
EA Holdings het drie volfiliale, wat die groep se safari-oorde in hul onderskeie lande bedryf en 
bestuur, naamlik – 
 
• Experience Africa SA (Edms) Bpk (‘EA SA’),  
• Wildlife Botswana (Edms) Bpk (‘Wildlife Botswana’), en  
• Wildlife Namibia (Edms) Bpk (‘Wildlife Namibia’).  
 
EA Holdings is 15 jaar gelede deur Dr Joe Player, ’n omgewingsbewaarder en entrepreneur, gestig.  
Sy doelwit was om toeriste die geleentheid te bied om Afrika se unieke natuurlewe te ervaar en 
terselfdertyd volhoubare bewaring van wildernisgebiede te bevorder. EA Holdings het in 2008 op 
die alternatiewe beurs van die Johannesburgse Sekuriteitebeurs (‘Johannesburg Securities 
Excange’) (JSE)) genoteer. Dr Player het net voor hierdie notering as hoof uitvoerende beampte 
van die maatskappy uitgetree en die nie-uitvoerende voorsitter van EA Holdings geword.  
 
Aandeelhouding en direksie 
 
Die aandeelhouers van EA Holdings is tans soos volg: 
 
Player Familietrust 37% 
Werknemer Personeeltrust 5% 
Effektetrusts 8% 
Openbare beleggingskorporasie 12% 
Algemene publiek 38% 

 
Die direksie van EA Holdings bestaan tans uit die volgende persone: 
 
Dr Joe Player Nie-uitvoerende voorsitter  
Me Jane Player-Carter  Hoof uitvoerende beampte 
Mnr Sonny Ndlovu, CA(SA) Finansiële direkteur 
Mnr Thabiso Mleng Direkteur van bedrywighede 
Mnr Jan Johnsen Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur  
Mnr Jim Jackson Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur  
Me Jayne Naidoo Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur  

 
Dienskontrakte is met alle uitvoerende direkteure gesluit (wat salarisse, voordele en prestasie- 
aansporingsbetalings aanspreek). Nie-uitvoerende direkteure ontvang direkteursgelde plus gelde 
vir die bywoning van vergaderings van die direksie en sy sub-komitees. Die Vergoedingskomitee is 
verantwoordelik vir die opstel en monitering van die vergoedingsbeleid van die groep en vir die 
goedkeuring van aansporingskemas. Die lede van die Vergoedingskomitee is Mnr Johnsen 
(voorsitter), Dr Player and Me Naidoo. EA Holdings het ook ’n Ouditkomitee wat uit Mnr Jackson 
(voorsitter) and Me Naidoo bestaan. ’n Risikokomitee is ook daargestel.  
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Ouditeure 
 
Dlamini en Vennote Ing. is die afgelope nege jaar EA Holdings en EA SA se ouditeure. Die 
aanstellingsvennoot vir die afgelope ses jaar, Bob Dlamini, is ’n ervare ouditeur van ekotoerisme- 
besighede.  
 
Wildlife Botswana en Wildlife Namibia word deur plaaslike ouditeursfirmas in hulle onderskeie lande 
geouditeer. Independence-auditors Ing. is in Oktober 2010 as die ouditeur van Wildlife Botswana 
aangestel.  
 
Die groep se finansiële jaareinde is 31 Oktober. 
 
Inligting aangaande EA SA se bedrywighede 
 
EA SA bied ‘allesomvattende’ reispakkette aan die meer welvarende deel van die toeristemark.  
Kliëntediens is van die uiterste belang en die groep streef daarna om ’n unieke en onvergeetlike 
ervaring aan elke gas te bied. EA SA besit verskeie safari-oorde in die Welgevonden 
Privaatwildreservaat (‘Welgevonden’) in die Limpopoprovinsie van Suid-Afrika. Die maatskappy 
besit ook ’n eskader klein vliegtuie waarmee gaste vanaf OR Tambo Internasionale Lugawe in 
Gauteng na die wildreservaat en terug vervoer word.  
 
EA SA bied tans slegs ses-nagpakkette aan gaste en die standaard allesomvattende pakket sluit 
die volgende in: 
 
• ’n Retoervlug tussen OR Tambo Internasionale Lughawe en Welgevonden in een van EA SA 

se vliegtuie; 
• Ses nagte se verblyf by een van die safari-oorde, met alle etes en drankies ingesluit; 
• Daaglikse wildbesigtigingsritte; en 
• ’n Warmlugballonrit.  
 
Die EA SA se Welgevonden safari-oorde kan gesamentlik ’n maksimum van 150 ses-nagpakkette 
per maand akkommodeer. Oor die afgelope drie jaar word gemiddeld 105 pakkette per maand in 
EA SA se oorde geakkommodeer. 
 
EA SA gebruik koste plus 20% om die prys van hul ses-nagpakket te bepaal, wat tans R18 384, 
BTW uitgesluit, beloop. Die huidige beraamde koste van ’n die pakket is soos volg:  
 
 
Koste van die omvattende ses-nagpakket  
 Aantekeninge R 
Verblyf 1 8 000 
Etes en drankies 2 3 000 
Skoonmaak- en ander dienste 3 500 
Wildbesigtigingsritte 4 900 
Vliegtuig- en vlugkoste  5 1 500 
Warmlugballonrit 6 1 200 
Elektrisiteit 7 220 
Totale koste  15 320 
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Aantekeninge 
 
1 Verblyf verteenwoordig die vaste koste om die oorde te bedryf, wat die koste hieronder 

genoem uitsluit, maar die oorde se onderhoudskoste, administrasiekoste en munisipale 
heffings insluit. Hierdie uitgawes word aan die ses-nag pakket toegewys op grond van 
normale besettingsvlakke van 70% regdeur die jaar by die oorde.  

 
2 Die koste van etes en drankies verteenwoordig die gemiddelde koste van kos en drank wat 

deur elke gas gedurende ’n ses-nagverblyf verbruik word.   
 
3 Skoonmaak- en ander diensuitgawes behels die koste om personeel in diens te hê om die 

oorde skoon te maak en die kamers te diens. Skoonmaakpersoneel is in staat om die oorde 
skoon te maak en te diens indien die oorde teen die normale 70% besettingsvlak bedryf word. 
Indien die oorde meer as 70% vol is, werk die skoonmaakpersoneel oortyd teen R150 per 
uur. Vir elke bykomende gas bo die 70% besettingsvlak bestee skoonmaakpersoneel ’n 
ekstra 30 minute per dag aan die skoonmaak en diens van die oorde.  

 
4 Die koste van daaglikse wildbesigtigingsritte bestaan uit die salarisse van die wildbewaarders, 

onderhoudskoste van voertuie en die koste van komplimentêre geskenkmandjies wat aan 
elke gas voorsien word. Die komplimentêre geskenkmandjies se kosprys is R400 elk en sluit 
’n kombers vir die wildbesigtigingsritte, ’n wildbesigtigingsboekie en mini-verkykertjie in. Elke 
gas ontvang een van hierdie geskenkmandjies gedurende hul ses-nagverblyf by die oord 
(hulle ontvang nie ’n geskenkmandjies elke keer wanneer hulle op ’n wildbesigtigingsrit gaan 
nie). Wildbewaarders is permanent in diens van EA SA.  

 
5 Die totale koste verbonde daaraan om gaste by OR Tambo Internasionale Lughawe op te 

laai, na die oord en aan die einde van hul verblyf weer terug na OR Tambo Internasionale 
Lughawe te neem, beloop R157 500 per maand. Hierdie koste word op grond van die aantal 
gaste per maand teen die 70% besettingsvlak aan elke pakket toegewys. EA SA het 
voldoende vliegtuigkapasiteit om ’n 100% besettingsvlak te hanteer.  

 
Sommige gaste reis padlangs en op hul eie onkoste na EA SA se safari-oorde. Hierdie gaste 
ontvang nie ’n korting op die totale pakketprys nie. Mnr Ndlovu, die finansiële direkteur, meen 
dat hierdie hantering korrek is, aangesien ‘die koste om die eskader te bedryf hoofsaaklik vas 
is en aangegaan word ongeag of kliënte van die diens gebruik maak of nie’. Die koste van die 
lugvervoerdiens word dus aan alle pakkette wat verkoop word, toegewys. Marknavorsing het 
getoon dat baie gaste safari-oordpakkette wat nie lugvervoerdienste by hul pryse insluit nie, 
meer bekostigbaar as EA SA se pakket vind.  

 
6 Die warmlugballonritte wat aan gaste gebied word, word aan Eagle Eye Balloon Tours (‘Eagle 

Eye’) uitgekontrakteer. Eagle Eye bedryf die besigheid vanaf Welgevonden en vra EA SA  
gelde van R1 200 per gas per warmlugballonrit. Hierdie gelde is van toepassing vir tot en met 
105 gaste in enige gegewe maand. Indien daar meer as 105 gaste per maand is, moet Eagle 
Eye ekstra warmlugballonne huur en vra hulle inkrementele gelde van R800 vir elke gas wat 
105 gaste oorskry (dus R800 plus die oorspronklike R1 200) om die verhoogde koste te dek. 
Eagle Eye het aangedui dat hulle hul kapasiteit kan verhoog en die tarief tot R1 000 per gas 
kan verminder indien EA SA minstens 140 gaste per maand kan waarborg.  
 

7 Elektrisiteitskoste wissel na gelang van besettingsvlakke. Teen ’n besettingsvlak van 70% is 
die totale elektrisiteitskoste per maand R23 100. Totale elektrisiteitskoste sal R31 200 per 
maand beloop indien die safari-oorde teen volle kapasiteit bedryf sou word.  
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’n Nuwe besigheidstransaksie vir die Suid-Afrikaanse besigheid 
 
Die EA SA se direksie was tevrede met die maatskappy se resultate vir die jaar geëindig 
31 Oktober 2010. Die aantal gaste het as gevolg van die FIFA 2010 Sokkerwêreldbeker toegeneem 
en daar word gehoop dat baie van hierdie toeriste in die toekoms sal terugkeer. By die konferensie 
van die Nasionale Toerismeraad met die titel, Toerisme 2010 en wat daarop volg, het Mnr Sonny 
Ndlovu gehoor dat toerbusoperateurs wat gedurende die Wêreldbeker bustoere in en om Gauteng 
aan buitelandse gaste gebied het, hoogs suksesvol was. Sonny het daarna ’n bietjie marknavorsing 
gedoen oor ’n besigheidstransaksie om die maandelikse spaarkapasiteit by die EA SA safari-oorde 
in Suid-Afrika te benut.   
 
Sonny het die volgende besigheidsvoorlegging voorberei wat deur die direkteure van EA SA 
goedgekeur is:  
 

• EA SA sal ’n ooreenkoms met Interstate Bus Tours (Edms) Bpk (‘Interstate’) aangaan. 
Interstate is ’n toerbusmaatskappy wat ten volle deur Petunia Ndlovu, Sonny se vrou, besit 
word. (Interstate word deur Eric Eager, ’n alleenpraktisyn, geouditeer.) Interstate sal ’n 
allesomvattende pakket vir R17 000 verkoop, wat uit drie dae en nagte by die EA SA 
Welgevonden safari-oorde en ’n toer van vier dae en nagte na bekende 
besienswaardighede in en om Gauteng sal bestaan. Die deel van die pakket wat met die 
bustoer verband hou, sal alle maaltye, verblyf en besigtigingsuitgawes insluit. Die drie-
nagverblyf by die Welgevonden safari-oorde sal al die voorregte van die standaard ses-
nagpakket aan gaste bied, insluitend die warmlugballonrit, daaglikse wildbesigtigingsritte, 
etes en drankies en al die ander oorddienste. Die bestaande wildbewaarders en voertuie sal 
die verhoogde vraag na daaglikse wildbesigtigingsritte kan behartig aangesien die meeste 
gaste nie elke dag van die diens gebruik maak nie. Bo en behalwe hierdie normale 
voorregte, moet EA SA ook op een aand per pakket vermaak aanbied. Dit sal agt keer per 
maand ’n koste van R2 000 behels. Hierdie pakketprys sluit nie vlugte na en van OR Tambo 
Internasionale Lughawe in nie, aangesien Interstate vir die vervoer van gaste 
verantwoordelik sal wees.    

 
• Marknavorsing dui daarop dat daar ’n aanvraag na 120 pakkette van hierdie aard per 

maand sal wees. Sonny was besonder opgewonde oor hierdie voorstel aangesien dit die 
huidige probleem van ongebruikte kapasiteit by die Welgevonden safari-oorde sal oplos. Die 
aanvraag deur Interstate, is gelykstaande aan 60 normale allesomvattende ses-nagpakkette 
wat deur EA SA verkoop sou word.  

 
• Interstate sal verantwoordelikheid aanvaar vir die bespreking, fakturering en algemene 

administrasie van die allesomvattende pakkette.  
 

• Volgens die ooreenkoms sal Interstate R4 000 per gas vir die drie-nag verblyf by EA SA se 
Welgevonden safari-oorde aan EA SA betaal. Interstate het versoek dat EA SA ’n minimum 
van 120 drie-nagpakkette by die Welgevonden safari-oorde vir hulle allesomvattende 
pakkette bespreek.    
 

• Interstate sal EA SA bestuursgelde van 5% van die inkomste van die drie-nagverblyf vra vir 
die bespreking, fakturering en administratiewe funksies wat hul verrig. 
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Die bepalings en voorwaardes van die besigheidstransaksie is eenparing op ’n direksievergadering 
op 15 September 2010, waartydens al die direkteure teenwoordig was, goedgekeur vir 
implementering vroeg in 2011. Die direksie het verder besluit dat die prys van die standaard ses-
nagpaket ten spyte van EA SA se koste-plus prysbepalingsbeleid teen R18 384 per gas 
gehandhaaf moet word.  

  
Interstate kostestruktuur 
 
Petunia oorweeg, in afwagting op die nuwe besigheidstransaksie, twee opsies vir die lewering van 
die vier-dag bustoergedeelte van die pakket. Die eerste opsie behels dat Interstate al die dienste 
self lewer. Die tweede opsie behels om die diens aan ’n ander toerbusoperateur uit te kontrakteer, 
wat verantwoordelikheid vir alle aspekte, behalwe bespreking, fakturering en algemene 
administrasie sal aanvaar. 
  
Petunia het die volgende maandelikse inkomste- en kostestruktuurstaat voorberei: 
 
 Aante- 

keninge 
Opsie 1 Opsie 2 

 R R 
Inkomste (120 x R17 000)  2 040 000  2 040 000 
EA SA drie-nagpakket (120 x R4 000)  (480 000) (480 000) 
5% bestuursgelde betaalbaar deur EA SA  24 000 24 000 
Verblyf-, maaltyd- en besigtigingsuitgawes  1 (420 000) – 
Buskoste 2 (220 000) – 
Algemene administrasiekoste 3 (60 000) (60 000) 
Uitgekontrakteerde koste (120 x R7 500) 4 – (900 000) 
    

 
Aantekeninge 
 
1 Verblyf-, maaltyd- en besigtigingsuitgawes hou verband met die koste wat gedurende die vier-

dag en vier-nagbustoere aangegaan word.  
 
2 Buskoste sluit waardevermindering, die salaris van die busbestuurder, versekering en 

dieselbrandstofkoste in.  
 
3 Algemene administrasiekoste bestaan hoofsaaklik uit die salaris van die bestuurder wat 

onlangs aangestel is. Die bestuurder sal verantwoordelik wees vir die bespreking, fakturering 
en algemene administrasie van die bustoerpakkette.  

 
4 Interstate sal die vier-dag bustoerervaring teen ’n koste van R7 500 per gas aan Gauteng 

Tours kan uitkontrakteer. Hierdie prys sluit die busdiens, verblyf en maaltye asook 
besigtigingsuitgawes in.  
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Uittreksel uit die notule van ’n direksievergadering van EA Holdings 
 

NOTULE VAN DIE DIREKSIEVERGADERING 
gehou op 15 Desember 2010 

 
Teenwoordig 
Direkteure  Ander teenwoordiges Verskoning 

Dr Joe Player  Mnr Jimmy Naicker  Me Jayne Naidoo 
Me Jane Player-Carter (maatskappysekretaris) 
Mnr Sonny Ndlovu 
Mnr Thabiso Mleng 
Mnr Jan Johnsen 
Mnr Jim Jackson 
 
Goedkeuring van die notule van die vorige vergadering – 15 September 2010 
 
Die notule van die vergadering gehou op 15 September 2010, is onderhewig aan ’n paar 
redigeringsveranderinge, goedgekeur. 
 
Verkiesing van die voorsitter van die direksie  
 
Dr Player het aangedui dat hy wil aftree as voorsitter omdat hy meer tyd saam met sy vrou en 
kleinkinders wil deurbring. Dr Player sal as ’n nie-uitvoerende direkteur op die direksie aanbly. In 
die lig van die maatskappy se suksesrekord te danke aan streng familiebeheer, het hy voorgestel 
dat sy dogter, Jane Player-Carter, hom as voorsitter opvolg, terwyl sy ook as hoof uitvoerende 
beampte van die maatskappy aanbly. 
 
Na ’n kort bespreking deur die direksie is besluit om Me Player-Carter as uitvoerende voorsitter aan 
te stel. Daar is verder besluit dat daar nie ’n ‘groot gedoente’ van die aanstelling gemaak sou word 
nie, en dat, behalwe vir ’n JSE Effektebeurs Nuusdiens- (‘JSE Stock Exchange News Service’ 
(SENS)) aankondiging, geen verdere publisiteit aan die aangeleentheid gegee sal word nie.  
 
Terugvoering van die Ouditkomitee  
 
Mnr Jackson het terugvoering verskaf oor die onlangse Ouditkomiteevergadering en ’n spesifieke 
area uitgelig waaroor daar ’n meningsverskil met die eksterne ouditeure was. Die eksterne 
ouditeure is naamlik gekweld oor die R4 000 pakketgelde wat deur Interstate betaal moet word. 
Hulle is van mening dat dit laer as EA SA se kosprys is en dat dit nie ’n transaksie onder uiterste 
voorwaardes (‘arm’s length’) beding, is nie. 
  
Bykomende sleutel besigheidsrisiko’s 
 
Mnr Ndlovu het gerapporteer dat die Risikokomitee (waarvan hy die voorsitter is) die volgende twee 
bykomende sleutel besigheidsrisiko’s, wat die groep in die gesig staar, geïdentifiseer het waarvan 
die direksie bewus moet wees:  
 
● Regulering en nakoming: Die risiko dat onsekerheid rakende nuwe wetgewing, regulasies 

en nakoming daarvan, besigheidsbesluitneming en -beplanning vertraag; en 
● Kostebesnoeiing: Verbruikersprysinflasie en druk van lae-kostemededingers kan ’n 

negatiewe uitwerking op die markaandeel van die maatskappy hê.  


