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VRAAG 1                                              100 punte 
 
Cheslin Transport Bpk (‘Cheslin’) is ’n maatskappy wat in die nywerheidsvervoersektor op 
die Johannesburgse Sekuriteitebeurs (‘Johannesburg Securities Exchange’ (JSE)) genoteer 
is. Die maatskappy lewer ’n reeks logistieke dienste aan klante in Suider-Afrika, wat die 
volgende insluit: 

 Verspreiding en vervoer van derdepartygoedere; 

 Klaring, versending en stoor van derdepartygoedere; en 

 Verhuring van voertuie. 
 
Swak ekonomiese toestande en verhoogde mededinging in die markte waarin die 
maatskappy besigheid bedryf, het oor die afgelope drie jaar tot gedempte verdienstegroei vir 
Cheslin gelei. Sleutel finansiële aanwysers, wat uit die geouditeerde finansiële state van 
Cheslin vir die jaar geëindig 30 September 2013 onttrek is, word in die tabel onder 
opgesom:   
 

CHESLIN TRANSPORT BPK 

JARE GEËINDIG 30 SEPTEMBER 2013 2012 

 R miljoen R miljoen 

Inkomste 1 297,0 1 198,7 

Bedryfswins 110,7 118,0 

Totale omvattende inkomste vir die jaar 67,8 73,1 

   

Kontant en kontantekwivalente 88,0 42,7 

Totale bates 939,0 919,7 

   

Ekwiteit 433,0 388,5 

   

Totale rentedraende lenings (teen billike waarde)  182,5 209,3 

   

Ander finansiële inligting   

Totale getal aandele in uitreiking (miljoen) 132,4 132,4 

Wesensverdienste per aandeel (sent) 51,0 55,0 

Aandeelprys op jaareinde (sent) 408,0 550,0 

   

 
Cheslin se direksie oorweeg die afgelope twee jaar verskeie alternatiewe om bedrywighede 
te diversifiseer en verdienstegroei te verhoog. Die belowendste groeigeleentheid was 
geïdentifiseer is, is om ’n nuwe onderneming vir die verhuring van toektoeke met die doel 
om passassiers te vervoer, te stig.  
 
’n Toektoek is ’n spesiaal geboude driewielvoertuig, wat twee of drie passassiers en ’n 
beperkte hoeveelheid van hul bagasie kan vervoer. Toektoeke het drie wiele en kan ’n 
maksimum spoed van 70 km per uur behaal, alhoewel die maksimum aanbevole spoed vir 
stedelike gebiede 45 km per uur is. Hierdie voertuie is ideaal om betalende passassiers 
binne stede oor kort afstande (tussen twee en agt km) te vervoer – byvoorbeeld van hul 
huise na restaurante of van vervoerspilpunte (treinstasies en busterminusse) na hulle 
tuistes.  
 
Short Haul Transport (Edms) Bpk 
 
Cheslin het ’n volfiliaal genaamd Short Haul Transport (Edms) Bpk (‘SHT’) geïnkorporeer. 
SHT is tans dormant, maar hierdie maatskappy sal gebruik word om die nuwe sake-
onderneming, indien die direksie van Cheslin dit goedkeur, te bedryf.  
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Daar is talle toektoekoperateurs in Johannesburg, Kaapstad en Durban, wat oor die 
algemeen deur individue wie se toektoekvlote van twee tot 20 toektoeke wissel, besit word. 
Die aanvraag na die taxidiens wat deur toektoeke verskaf word, oorskry tans die aanbod in 
hierdie stede. Uit onlangse marknavorsing blyk dat klante toektoekdienste as gevolg van 
hulle laer tariewe en die nuwigheid daarvan om in ’n driewielvoertuig te ry, kies. Die 
marknavorsing het ook aan die lig gebring dat die gemiddelde taxitarief wat deur ’n 
konvensionele taxi (vierwielsedan) in Johannesburg gehef word, R15 per km is, terwyl 
toektoeke ’n gemiddelde tarief van R5 per km vra.  
 
SHT sal nie toektoektaxidienste direk aan die publiek bied nie, maar sal toektoeke eerder op 
’n daaglikse basis aan gelisensieerde taxibestuurders verhuur. Cheslin se direksie is om 
verskeie redes in hierdie geleentheid geïnteresseerd:   
1 Dit sal huidige infrastruktuur benut, aangesien Cheslin tans handelsvoertuie aan klante 

verhuur. Die uitbreiding van die huidige produkreeks, bestaande uit 12-sitplek 
passassiersvoertuie, ligte afleweringsvoertuie (1–8 ton) en verkoelde vragmotors, om 
toektoeke in te sluit, is binne die bestek van die groep se kundigheid.  

2 Die toektoekverhuringsbesigheid kan wesenlik tot die groep se winsgewendheid bydra.  
3 Daar is ’n geleentheid om die eerste groot vervoergroep te word wat na hierdie sektor 

uitbrei. Cheslin sou die eerste-beweger-voordeel kon inpalm en die botoon in die 
bedryf voer. Ander vervoergroepe sal hierdie geleentheid waarskynlik aangryp indien 
Cheslin nie vinnig tot hierdie snel groeiende industrie toetree nie.  

  
Finansiële lewensvatbaarheid van SHT  
 
Cheslin se hoof finansiële beampte (HFB), me Laura Brown, het ’n gedetailleerde 
besigheidsplan vir SHT voorberei. Die nuwe maatskappy sal geen ander besigheid afgesien 
van die verhuring van toektoeke bedryf nie. Me Brown het voorgestel dat die nuwe sake-
onderneming in ’n afsonderlike maatskappy gehuisves word, ten einde Cheslin se 
blootstelling te beperk indien daar enige publieke aanspreeklikheidseise sou wees (soos 
byvoorbeeld die risiko dat passassiers wat beseer word in ’n ongeluk waarby ’n toektoek 
betrokke was, skadevergoeding van Cheslin of sy versekeraars kon eis).  
   
Die finansiële vooruitskattings vir SHT word saam met verduidelikende aantekeninge in die 
tabel hieronder uiteengesit: 
 

Vooruitskattings vir SHT Jaar 0 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

 Aant. R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Inkomste  0 24 120 42 820 45 825 49 100 

Toektoekverhuring 2 0 9 720 17 820 19 575 21 600 

Reklame 3 0 14 400 25 000 26 250 27 500 

       

Bedryfskoste  (1 695) (18 279) (29 646) (29 723) (24 230) 

Toegedeelde koste 4 0 (1 750) (1 890) (2 040) (2 200) 

Oproepsentrumkoste 5 0 (3 888) (7 000) (7 560) (8 160) 

Waardevermindering 6 0 (5 333) (9 333) (9 333) (4 000) 

Aanvanklike oprigtingskoste 7 (1 500) 0 0 0 0 

Bemarkingskoste 8 0 (250) (250) (200) (150) 

Diens- en onderhoudskoste 9 0 (1 560) (2 800) (3 000) (3 240) 

Telekommunikasiekoste 5 0 (5 249) (8 100) (7 290) (6 480) 

Toektoekhandelsmerkkoste 10 (150) (100) 0 0 0 

Voertuiglisensiekoste 11 (45) (149) (273) (300) 0 

       

Bedryfswins 12 (1 695) 5 841 13 174 16 102 24 870 
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Aantekeninge 
 
Die grondslag vir die opstelling van die besigheidsplan is dat, tensy die teendeel aangedui 
word, alle kontantvloei aan die einde van elke jaar plaasvind.  
 
1 SHT beplan om 300 toektoeke aan die begin van jaar 1 en ’n verdere 200 toektoeke 

aan die begin van jaar 2 aan te koop. Die toektoeke sal vanaf ’n verskaffer gebaseer in 
Thailand aangekoop word en die koste sal in VSA dollar gedenomineer word. 
Vooruitgeskatte aankope word in die onderstaande tabel opgesom:   

 

Toektoekverkrygingskoste Jaar 1 Jaar 2 

Getal toektoeke aangekoop 300 200 

VSA dollarkoste per toektoek $5 000 $5 000 

Totale aankoopteenprestasie teen 
vooruitgeskatte wisselkoerse 

 
R16 miljoen 

 
R12 mijoen 

   

 
2 SHT gaan die toektoeke op ’n daaglikse basis aan taxibestuurders verhuur. Die 

inkomstevooruitskattings is gegrond op die volgende aannames:  
 

Toektoekinkomstevooruit-
skattings 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Dae per jaar  365 365 365 365 

Dae gebruik vir die diens en 
onderhoud van toektoeke 

 
(4) 

 
(4) 

 
(4) 

 
(4) 

Dae wat toektoeke nie verhuur 
word nie 

 
(91) 

 
(91) 

 
(91) 

 
(91) 

Jaarlikse verhuringsdae 270 270 270 270 

     

Daaglikse verhuringstarief R120 R132 R145 R160 

     

 
3 SHT is tans besig om ’n ooreenkoms met Baobab Bpk (‘Baobab’), ’n groot finansiële 

dienstegroep in Suid-Afrika, te finaliseer, om Baobab se logo en advertensies aan die 
buitekant van SHT se toektoeke aan te bring (m.a.w. om handelsmerke op die 
toektoeke aan te bring). Baobab is baie opgewonde oor die geleentheid, aangesien dit 
hulle groep reuse mobiele blootstelling in Johannesburg, Kaapstad en Durban sal gee. 
Die koste van advertensies op toektoeke is ook baie meer bekostigbaar as 
buitemuurse, radio- en televisie-advertensies.    

 
SHT beplan om Baobab se advertensies aan die begin van jaar 1 op 240 toektoeke en 
aan die begin van jaar 2 op ’n verdere 160 toektoeke aan te bring. Die jaarlikse 
advertensiekoste per toektoek wat Baobab sal moet betaal, sal R48 000 in jaar 1, 
R50 000 in jaar 2, R52 500 in jaar 3 en R55 000 in jaar 4 beloop. Dit sal jaarliks 
agterna betaalbaar wees. Hierdie advertensietariewe is effens hoër as marktariewe, 
aangesien SHT ingestem het om geen ander maatskappy (behalwe die Cheslin-groep 
self) toe te laat om advertensies op hulle toektoeke aan te bring nie.  
 
Cheslin sal sy logo en advertensiemateriaal soos volg op die oorblywende toektoeke 
aanbring: 60 toektoeke aan die begin van jaar 1 en ’n verdere 40 toektoeke aan die 
begin van jaar 2. Alhoewel dit hoër as markverwante tariewe sal wees, sal Cheslin 
dieselfde advertensietariewe as Baobab betaal. Die advertensietariewe wat Cheslin 
normaalweg sou betaal, sou 90% van die tariewe waartoe Baobab ingestem het, 
wees.  
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4 Cheslin sal verantwoordelik wees vir die verskaffing van alle finansiële, 
administratiewe, menslikehulpbron-, bemarkings- en bestuursdienste aan SHT. Die 
toegedeelde kostevooruitskattings verteenwoordig die beraamde inkrementele koste 
van hierdie dienste, plus ’n groepwinsverhaling van R250 000 in jaar 1, R275 000 in 
jaar 2, R303 000 in jaar 3 and R330 000 in jaar 4. Die HFB van Cheslin is van mening 
dat Cheslin ’n redelike opbrengs moet maak op die dienste wat dit lewer. Indien 
Cheslin nie ’n wins maak op die dienste wat dit lewer nie, sal dit ook Cheslin se 
bestuurders se prestasie-evaluerings benadeel.  

  
5 SHT gaan die oproepsentrumbedrywighede aan Skyworks Bpk (‘Skyworks’), ’n 

onafhanklike verskaffer, uitkontrakteer. Skyworks se oproepsentrumagente sal alle 
inkomende oproepe namens SHT beantwoord en alle versoeke vir taxidienste na die 
naaste toektoekbestuurder kanaliseer. Skyworks sal op eie koste ’n globale 
posisioneringstelsel (GPS) in elke toektoek installeer om oproepsentrumagente in 
staat te stel om die toektoek naaste aan die klant op te spoor en te identifiseer. 

 
SHT sal ’n vaste jaarlikse fooi aan Skyworks betaal wat op die aantal eksklusief 
toegewysde  oproepsentrumagente vir die beantwoording van SHT se inkomende 
oproepe en die kanalisering van taxidiensversoeke gebaseer sal word. Hierdie fooie is 
‘oproepsentrumkoste’ in die finansiële vooruitskattings hierbo genoem.  
 
Skyworks sal SHT afsonderlik faktureer vir die koste van inkomende en uitgaande 
telefoonoproepe wat namens SHT gemaak word. SHT se klante sal ’n tolvrye nommer 
kan skakel indien hulle ’n taxidiens verlang. Dit beteken dat klante nie sal betaal vir 
telefoonoproepe na SHT gemaak nie. Hierdie koste is ‘telekommunikasiekoste’ in die 
finansiële vooruitskattings hierbo genoem. 

 
6 SHT gaan die koste van die aangekoopte toektoeke oor drie jaar op ’n 

reguitlyngrondslag afskryf – dit is gelyk aan die slytasietoelaag wat die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens (SAID) vir inkomstebelastingdoeleindes sal toelaat. Die nutsduur van ’n 
toektoek word op vier jaar, gegrond op 60 000 km jaarliks deur elke toektoek afgelê, 
geraam.  

  
7 Oprigtingskoste sluit die koste van die verkryging van die nodige permitte van die 

Departement van Vervoer in, asook marknavorsingskoste en reisuitgawes aangegaan 
om die toektoekverskaffer in Thailand te besoek. Cheslin het ook ’n bestuursfooi van 
R300 000 gehef vir dienste gelewer met die opstel van die besigheidsplan, asook die 
finansiële vooruitskattings, vir SHT. 

 
8 Bemarkingskoste verteenwoordig die koste om SHT se dienste in gemeenskaps-

koerante en op reklameborde te adverteer. Daar word verwag dat uitgawes sal afneem 
namate SHT sy handelsmerk en dienste in die mark vestig.  

 
9 Elke toektoek sal vier maal per jaar gediens word.  
 
10 Die toektoekhandelsmerkkoste verteenwoordig Cheslin se koste om sy eie 

advertensiemateriaal wat op die toektoeke aangebring gaan word, te ontwerp en te 
laat druk. Baobab sal vir die ontwikkeling van sy eie advertensies en die aanbring 
daarvan op die toektoeke betaal.  
 

11 SHT sal verantwoordelik wees vir die lisensiëring van elke toektoek en die jaarlikse 
hernuwing van sodanige lisensies. 

 
12 SHT se inkomstebelastinguitgawe is nog nie geraam nie. Die inkomstebelastingkoers 

vir maatskappye is 28% en daar word verwag dat dit dwarsdeur die 
vooruitskattingstydperk so sal bly. Met die uitsondering van waardevermindering en 
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die toektoekhandelsmerkkoste, is alle uitgawes vir inkomstebelastingdoeleindes 
aftrekbaar in die jaar waarin die uitgawe aangegaan word. Die SAID het aangedui dat 
toektoekhandelsmerkkoste oor drie jaar geamortiseer moet word en dat dit nie ten 
volle aftrekbaar sal wees in die jaar waarin die bedrae betaal word nie.   

 
Toektoektaxibestuurders  
 
Daar sal van toektoektaxibestuurders verwag word om die verskuldigde huurfooie op ’n 
daaglikse basis vooruit aan SHT te betaal. Marknavorsing dui aan dat indien 
toektoekbestuurders 270 dae per jaar werk, hulle waarskynlik − 

 daagliks 24 rygeldbetalende ritte in ’n 12-uurskof sal voltooi; 

 ’n gemiddeld van 58 320 km per jaar sal aflê; en 

 ’n gemiddeld van R30 per rygeldbetalende rit in jaar 1 sal verdien. Gemiddelde 
taxitariewe (rygelde) sal na verwagting tot R36 in jaar 2, R40 in jaar 3 en R44 in jaar 4 
styg. 

 
Taxibestuurders sal verantwoordelik wees vir die toektoeke se petrolverbruik. Daar word 
geraam dat die gemiddelde petrolprys in jaar 1 R12 per liter sal wees en dat dit daarna met 
10% per jaar sal toeneem. Die toektoekverskaffer het aangedui dat die brandstofverbruik 
van toektoeke wat in stedelike gebiede ry, wêreldwyd 5 liter per 100 km is.  
 
Direksie se aanvanklike terugvoering op die SHT-besigheidsplan  
 
Cheslin se direksie het die finansiële vooruitskattings van SHT wat deur die HFB van 
Cheslin voorberei is, asook die besigheidsplan, nagegaan. Die direksie het versoek dat die 
interne opbrengskoers (IOK) (‘internal rate of return’ (IRR)) van die projek bepaal moet word 
en met Cheslin se geweegde gemiddelde koste van kapitaal (GGKK) (‘weighted average 
cost of capital’ (WACC)) vergelyk moet word. 
 
SHT is van plan om ’n mediumtermynlening by Cheslin se handelsbankiers te bekom om die 
verkryging van die toektoeke en die bedrywighede van SHT op die volgende bepalings en 
voorwaardes te finansier: 

 Die kapitaalbedrag sal R20 miljoen beloop, teen die einde van jaar 4 met ’n 
enkelbedrag terugbetaling terugbetaalbaar;  

 Die lening sal rente dra teen 10% per jaar (nominaal), halfjaarliks agterna betaalbaar; 
en  

 Die lening sal verseker word deur ’n waarborg van Cheslin dat dit vir al SHT se 
verpligtinge ingevolge die lening borg sal staan.  

 
Cheslin het nog nie vantevore sy GGKK geraam nie, maar sal dit moet doen om die SHT- 
geleentheid te kan evalueer. Die direksie het aanbeveel dat die GGKK wat gebruik word om 
die SHT-geleentheid te evalueer, 20% hoër moet wees as Cheslin se GGKK, aangesien die 
risiko geassossieer met die nuwe sake-onderneming hoër is.  
  
Markdata wat toepaslik vir die bepaling van Cheslin se GGKK mag wees:  
 

Markrisikopremie 7,0% 

Rentekoerse  

Cheslin se langtermynleenkoste 10,0% 

Gemiddelde opbrengskoers op tienjaarstaatseffekte 8,5% 

Driemaandskatkiswisselkoers (‘three-month treasury bill 
rate’) 

 
5,0% 

Cheslin se betakoëffisiënt  1,20 

Effektiewe belastingkoers: Cheslin 28,0% 
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Alternatiewe besigheidsmodel 
 
Die direksie het die HFB gevra om die lewensvatbaarheid van ’n alternatiewe 
besigheidsmodel te ondersoek. Die volgende veranderinge word voorgestel:  

 Bekendstelling van ’n eksklusiewe lidmaatskapskema waarvolgens slegs lede daarvan 
in SHT se toektoeke vervoer sal word:  
 Lede van die publiek sal die geleentheid gebied word om lede van die skema te 

word;   
 Lede sal vooruit maandelikse fooie vir reis tot ’n maksimum aantal kilometer 

betaal; 
 Lede sal bykomende bedrae betaal indien hulle die maksimum aantal kilometer 

op ŉ maandelikse basis aangekoop, oorskry; en 
 Lede sal geregtig wees daarop om die kontrak te kanselleer deur ses maande se 

skriftelike kennisgewing te gee.  

 SHT sal ’n toektoektaxidiens besit en bedryf in teenstelling daarmee om toektoeke aan 
gelisensieerde taxibestuurders te verhuur. Die maatskappy sal dan toektoek-
taxibestuurders in diens moet neem om ’n betroubare diens aan sy lede te verseker.  

 
Indien SHT bogenoemde voorstelle sou instel, sou dit ’n fundamentele verandering behels 
aan die manier waarop die maatskappy beoog om sake te bedryf.  
 
Persartikel – toektoeke 
 
Cheslin se direksie het kennis geneem van ’n artikel wat onlangs in ’n toonaangewende 
finansiële tydskrif in Suid-Afrika gepubliseer is, wat onder meer die volgende verklaar het:  
 

‘… die groot vraag is of die toektoekindustrie volhoubaar is. Toektoeke is ’n 
wêreldwye verskynsel en kan winsgewend wees indien hulle by nismarkte hou. 
Toektoeke gaan egter gebuk onder beperkte kapasiteit (hulle kan slegs twee of drie 
passassiers op ’n slag vervoer) en sukkel dus om die opbrengs van minibusse, wat 
20 tot 25 passassiers kan instop, te genereer. Wat meer is, indien minibusse 
toektoeke as ’n bedreiging vir hul lewensbestaan sien, kan dit tot die uitbreek van 
geweld lei …’ 
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VERLANG 
 

  Punte 

  Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Berei ’n kapitaalbegroting vir SHT voor en raam die verwagte interne 
opbrengskoers (IOK) van die nuwe sake-onderneming vir die tydperk 
jaar 0 tot jaar 4. Aanvaar dat die wiskundige berekeninge in die 
finansiële vooruitskattings akkuraat is.  

 
 
 

20 

 
 
 

20 

(b) Bespreek maniere waarop SHT homself teen ongunstige wisselkoers-
bewegings wat met die invoer van toektoeke vanaf die verskaffer in 
Thailand verband hou, kan verskans. 

 
 

8 

 
 

8 

(c) Beraam die GGKK wat vir doeleindes van die evaluering van die SHT-
onderneming gebruik moet word. Toon alle berekeninge.  

 

10 

 

10 

(d) Berei, met die aanname dat die oorspronklike besigheidsmodel vir die 
verhuring van toektoeke nagevolg word, ’n verslag aan Cheslin se 
direksie voor waarin u –   

(i) die sleutel besigheidsrisiko’s waaraan SHT blootgestel sal wees, 
identifiseer en verduidelik; en 

(ii) Cheslin se strategie om die toektoekmark te betree, krities 
bespreek.  

 
Kommunikasievaardighede – uitleg en struktuur; duidelike uitdrukkings-
wyse; logiese beredenering 

 
 
 
 

14 
 

12 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

(e) Bereken hoeveel wins voor belasting elk van die toektoekbestuurders 
na raming in jaar 2 sal kan genereer.  

 

5 

 

5 

(f) Identifiseer en bespreek die voordele en slaggate, vanuit die 
perspektief van SHT, verbonde aan die aanbieding van ’n lidmaatskap-
gebaseerde diens aan passassiers wat van die toektoektaxidiens 
gebruik maak. 
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering; duidelike 
uitdrukkingswyse  

 
 
 

18 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

20 

(g) Bespreek, met redes, hoe SHT die lidmaatskapinkomste in hul 
rekeningkundige rekords behoort te erken, met die aanname dat die 
maatskappy die alternatiewe besigheidsmodel met betrekking tot die 
instelling van ’n eksklusiewe lidmaatskapskema aanvaar.  

 
 
 

8 

 
 
 

8 

Totaal  100 

 


