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VRAAG 1                       100 punte 
 
Palindrome Brands (Edms) Bpk (‘Palindrome Brands’) voer ’n reeks klere met 
internasionale handelsmerke in en versprei dit aan kleinhandelklante in Suid-Afrika. 
Palindrome Brands is in 1995 gestig deur me Eve Tenet, wat as Hoof Uitvoerende 
Beampte (HUB) en belangrike aandeelhouer by die onderneming betrokke bly. Me Tenet 
is ’n Suid-Afrikaanse burger en sy is in Suid-Afrika woonagtig. Suid-Afrika se voorste 
sakekoerant het onlangs ’n onderhoud met haar gevoer en die volgende is uittreksels uit 
die gepubliseerde artikel: 
 

Ek het Palindrome Brands tuis in my motorhuis met beperkte kapitaal begin. 
Op daardie tydstip was talle wêreldwye klerehandelsmerke as gevolg van die 
politieke standpunt wat hierdie wêreldwye groepe ingeneem het, of as gevolg 
van onkunde oor die potensiaal om hulle handelsmerke op die vasteland van 
Afrika te verkoop, nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. Ek het die visie gehad 
om die verspreidingsregte vir die voorste internasionale klerehandelsmerke te 
kry en dit na Suid-Afrika te bring. Ek was voorheen die hoofaankoper vir die 
grootste klerekleinhandelaar in die land en het die uitdagings en die 
potensiaal daarvan verstaan om handelsmerk klerereekse by kleinhandel 
afsetpunte te verkoop. 
 
Ons was bevoorreg om in 1997 die regte te verkry om jeans van die wêreld se 
voorste handelmerk in te voer en te versprei. Dit het Palindrome Brands 
plaaslik bekendheid laat verwerf. Oor die afgelope 12 jaar het ons ons 
produkreeks tot 25 toonaangewende wêreldwye klerehandelsmerke uitgebrei, 
met manlike sowel as vroulike verbruikers as teikenmark. Ons voer 
handelsmerkjeans, slenterbroeke, sportdrag, formele hemde, T-hemde, 
oortrektruie, baadjies en onderklere in. Daar is vyf sleutelaspekte tot ons 
sukses: 
 
• Ons verskaf hoëgehalte handelsware teen mededingende pryse. Ons 

teikenmark is eindverbruikers wat bereid is om ’n bietjie ekstra aan ons 
handelsmerk handelsware te bestee omdat hulle weet dat hulle hierdie 
klere vir ’n paar jaar lank sal kan dra en steeds goed sal lyk daarin; 

• Palindrome Brands is nie oorafhanklik van ’n enkele verskaffer wat 
betref hoeveel die verskaffer van Palindrome Brands se omset 
verteenwoordig nie; 

• Ons voer direk van ons verskaffers se geakkrediteerde fabrieke in Sjina 
en ander Asiatiese lande in. Ons het vantevore van ons verskaffers 
bestel, wat op hul beurt klere by hulle vervaardigers verkry het, maar 
dit is baie goedkoper om tantième op inkomste aan ons verskaffers te 
betaal eerder as om direk by hulle te koop. Ons vermy so hul 
bykomende winsdeel op klere en verminder die tyd wat vanaf die plaas 
van ’n bestelling tot verskeping verloop;   

• Ons ondersteun ons handelsmerke plaaslik deur ’n vaste persentasie van 
ons inkomste aan reklame en promosies te bestee. Ons verseker dat ons 
reklame ooreenstem met ons verskaffers se wêreldwye bemarkings-
boodskappe, maar dat die veldtogte ook ’n plaaslike geur het; en  

• Palindrome Brands belê voortdurend in sy personeel deur te verseker 
dat die werksomgewing ’n baie huislike atmosfeer het.  Ons het gevind 
dat skiktyd (‘flexible hours’) nie werk nie, maar dat ons die 
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werknemers waar moontlik moet ondersteun sodat hulle tyd wat hulle 
aan huishoudelike en persoonlike take sou bestee het, kan bespaar. 
Palindrome Brands het byvoorbeeld bestuurders in diens wat 
werknemers se kinders oplaai en skool toe en terug vervoer. 
Werknemers betaal nie vir hierdie dienste nie, en ons deel ook nie enige 
bedrag aan hul vergoeding toe vir hierdie byvoordele nie. Alle 
werknemers is aandeelhouers van Palindrome Brands, wat verseker dat 
ons belange nog meer ooreenstem. 

 
Palindrome Brands verskaf handelsware aan al die belangrikste 
klerekleinhandelgroepe in Suid-Afrika en verskaf nie aan onafhanklike 
kleinhandelaars nie. Ons behandel ons klante soos vennote in ons 
onderneming. As hulle geld maak omdat hulle ons klerereekse verkoop, sal 
ons ook daaruit voordeel trek. Net so, indien ons klere nie in hulle winkels 
verkoop nie, het ons almal ’n probleem. Ons ontmoet ons klante gereeld om 
konsekwentheid ten opsigte van kleinhandelpryse te verseker. Dit sou 
rampspoedig wees indien die kleinhandelpryse van ons handelsmerkklere in 
die mark verskil. Uiteindelik sou dit ons klante se winsgrens benadeel en ons 
mettertyd onder druk plaas om ons bruto winsmarge te verlaag. 

�

Potensiële verkrygingsgeleentheid: Zoosh Footwear (Edms) Bpk 
 
Die alleenaandeelhouer en HUB van Zoosh Footwear (Edms) Bpk (‘Zoosh Footwear’), 
mnr Bob Toot, het me Tenet onlangs oor die potensiële verkryging van sy onderneming 
genader. Zoosh Footwear is goed gevestig in die Suid-Afrikaanse mark, en voer 
handelsmerkskoeisel in en versprei dit aan groot kleinhandel afsetpunte. Die 
maatskappy het die afgelope vyf jaar vinnig gegroei en het gesukkel om hierdie 
uitbreiding te befonds. Zoosh Footwear het hoofsaaklik van ’n oortrokke bankrekening 
gebruik gemaak om hierdie organiese groei te finansier. Zoosh Footwear ervaar tans 
kontantvloeiprobleme, wat aan verskillende faktore toegeskryf kan word, insluitend die 
verlangsaming van verbruikersbesteding. Mnr Toot het voorgestel dat Palindrome 
Brands ’n beherende belang in Zoosh Footwear se besigheid verkry en ook 
befondsingsteun verskaf om die onderneming in staat te stel om die huidige 
kontantvloeiprobleem by wyse van normale handelsbedrywighede te bowe te kom. 
 
Mnr Toot het ’n formele skriftelike voorstel aan Palindrome Brands gestuur, wat die 
volgende bepalings en voorwaardes ingesluit het: 
 
• Palindrome Brands moet 75% van die uitgereikte aandele van Zoosh Footwear vir 

R15 543 900 verkry, wat in kontant betaalbaar is; 
• Palindrome Brands moet ’n aandeelhouerslening van R7 500 000 aan Zoosh 

Footwear voorskiet. Dit sal met ingang vanaf 1 Januarie 2011 in vyf gelyke 
jaarlikse paaiemente terugbetaalbaar wees.  Die lening dra rente teen die prima 
oortrekkingsuitleenkoers (tans 10,5%); en 

• Palindrome Brands stem in om mnr Toot se oorblywende 25% aandeelhouding in 
Zoosh Footwear op 1 Januarie 2016 teen ’n billike waarde, wat deur ’n 
onafhanklike beleggingsbank bepaal sal word, te koop.  

  
In sy formele voorstel het mnr Toot gesê dat die finansiële resultate van Zoosh Footwear 
vir die jaar geëindig 30 September 2009 ’n afwyking was en nie ’n aanduiding van die 
volhoubare verdienste van die onderneming nie. Die voorgestelde waardasie van Zoosh 
Footwear is bereken op ses keer die geouditeerde wins vir die jaar geëindig 



 3 

30 September 2008. Mnr Toot is van mening dat ’n prys-verdiensteveelvoud van ses 
redelik is vir ’n privaatmaatskappy van Zoosh Footwear se statuur in Suid-Afrika. 
 
Uittreksels uit die geouditeerde finansiële state van Zoosh Footwear word hieronder 
uiteengesit: 

 
ZOOSH FOOTWEAR (EDMS) BPK 

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE  
VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 SEPTEMBER 2009 

 Aante-
keninge 2009 2008 

  R R 
Inkomste 1   25 640 000  32 050 000 
Koste van verkope  (19 230 000) (22 435 000) 
Bruto wins      6 410 000     9 615 000 
Administratiewe en verspreidingsuitgawes 2 (3 805 935) (4 006 250) 
Ander uitgawes 3 (415 000)                  0 
Finansieringskoste 4 (945 000) (811 250) 
Wins voor belasting     1 244 065     4 797 500 
Inkomstebelastinguitgawe 5 (366 539) (1 343 300) 
Wins vir die jaar        877 526    3 454 200 
    

 
Aantekeninge 
 
1 Zoosh Footwear verkoop skoeisel wat vanaf verskaffers in Europa en Noord-

Amerika ingevoer word. Die reeks skoeisel vir mans en dames wat van Rosselini 
Inc. (Italië) ingevoer word, is baie gewild en verteenwoordig ongeveer 40% van die 
inkomste wat deur Zoosh Footwear gegenereer word. 
 

2 Die maatskappy het daarin geslaag om in die 2009 finansiële jaar bokoste te 
verminder deur personeel af te lê en reklamebesteding te sny. 

 
3 Ander uitgawes verteenwoordig boetes en rente van R65 000 wat aan die Suid-

Afrikaanse Inkomstediens (SAID) betaal is ten opsigte van ’n laat betaling van 
belasting op toegevoegde waarde (BTW) en ’n slegte skuld van R350 000. Zoosh 
Footwear het in 2009 kontantvloeiprobleme ervaar en besluit om eerder boetes en 
rente op te doen as om verskillende BTW-bedrae te betaal wanneer dit verskuldig 
geraak het.  

 
Die slegte skuld is opgedoen toe ’n onafhanklike kleinhandelwinkel aan wie Zoosh 
Footwear soms verskaf het, gedurende die jaar gelikwideer is. Na hierdie 
afskrywing het Zoosh Footwear ’n beleidsbesluit geneem om slegs aan groter 
kleinhandelklante te verskaf. 

 
4 Zoosh Footwear betaal rente teen ’n koers van 2% hoër as die gekwoteerde prima 

oortrekkingsuitleenkoers.  
 

5 Die boetes en rente van R65 000 wat aan die SAID betaal is, was nie in die 2009 
finansiële jaar vir belastingdoeleindes aftrekbaar nie. Die enigste tydelike verskille 
het betrekking op ’n huuruitgawe op ’n perseel (die SAID laat ’n aftrekking van 
werklik betaalde huurgeld toe, terwyl ’n gemiddeld van die huurgeld betaalbaar oor 
die huurtydperk vir rekeningkundige doeleindes bereken word). 
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ZOOSH FOOTWEAR (EDMS) BPK 

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 30 SEPTEMBER 2009 
 Aante-

keninge 
 

2009   2008 
 

   R   R  
BATES        
Nie-bedryfsbates   981 617   899 508  
Aanleg en toerusting 6  905 000   850 000  
Uitgestelde belasting 5  76 617   49 508  
        
Bedryfsbates   10 097 945   11 327 260  
Voorraad   6 585 616   7 375 890  
Handels- en ander rekeninge 
ontvangbaar 

   
3 512 329 

   
3 951 370 

 

        
Totale bates   11 079 562   12 226 768  
        
EKWITEIT EN LASTE        
Aandelekapitaal   10 000   10 000  
Behoue verdienste   5 639 500   4 761 974  
Totale ekwiteit   5 649 500   4 771 974  
        
Bedryfslaste   5 430 062   7 454 794  
Handels- en ander rekeninge 
betaalbaar 
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1 328 700 

   
1 051 986 

 

Korttermynlenings 8  3 899 539   4 990 000  
Lopende belasting betaalbaar    201 823   1 412 808  
        
Totale ekwiteit en laste   11 079 562   12 226 768  
        

 
 
Aantekeninge 
 
6 Die maatskappy het in die 2009 finansiële jaar aanleg en toerusting ten bedrae 

van R230 000 verkry. Geen aanleg en toerusting is gedurende die jaar van die 
hand gesit nie. 
 

7 Handels- en ander rekeninge betaalbaar sluit BTW van R275 000 (2008: 
R130 000) wat aan die SAID verskuldig is in. 

 
8 Korttermynlenings verteenwoordig die oortrokke bankrekening wat Zoosh 

Footwear by ABZ Bank het. In 2009 het ABZ Bank die oortrekkingsfasiliteit se 
limiet van R5 500 000 na R4 000 000 verminder, aangesien die bank bekommerd 
was oor Zoosh Footwear se kontantvloeiprobleme en die maatskappy se laer 
winsgewendheid in 2009.  
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Die aanvanklike reaksie van die direksie van Palindrome Brands aangaande die 
Zoosh Footwear verkrygingsgeleentheid   
 
Die direksie van Palindrome Brands het in Oktober 2009 vergader om die formele 
voorstel van mnr Toot te oorweeg en die potensiële verkryging van Zoosh Footwear te 
bespreek. Die volgende kwessies en sake is tydens die direksievergadering geopper: 
 
• Palindrome Brands het dit voorheen oorweeg om skoeisel in te voer en te versprei, 

maar het by verskeie geleenthede hierteen besluit. Die redenasie was dat die 
verspreiding van skoeisel ’n beduidende belegging in voorraad vereis. Navorsing 
het daarop gedui dat ’n belegging in skoeiselvoorrade hoër sou wees as dié vir 
hulle klerereekse omdat – 
o daar ’n wyer reeks skoeiselgroottes vergeleke met kleregroottes is. Die 

mansreeks in ’n spesifieke styl sou byvoorbeeld van grootte 6 tot 11 wees, 
met ½-nommers ook tussenin; en 

o kleinhandelklante sal waarskynlik laer volumes skoeisel bestel omdat dit 
stadiger beweeg as klere. Minimum bestelvolumes van buitelandse 
verskaffers sal egter ’n aansienlike belegging in skoeiselvoorrade teweeg 
bring. 
 

• Die direkteure is besorg oor hoe Palindrome Brands enige verkryging sal finansier. 
Die maatskappy het op 30 September 2009 kontantbronne van ongeveer 
R10 miljoen gehad en geen rentedraende lenings nie. Om ’n aansienlike 
verkryging te finansier, sou Palindrome Brands ’n mediumtermynlening van ’n 
handelsbank moes verkry. Die maatskappy het wel onbeswaarde eiendom met ’n 
markwaarde van R25 miljoen, wat as sekuriteit gebruik sou kon word. Die Hoof 
Finansiële Beampte (HFB) van Palindrome Brands het voorgestel dat die 
maatskappy ’n tienjaar verkoop-en-terughuurooreenkoms met betrekking tot die 
eiendom aangaan om enige verkryging te finansier. Volgens die HFB sal 
Palindrome Brands rente teen die prima oortrekkingskoers (tans 10,5%) op ’n 
vyfjaar termynlening van ’n bank betaal, terwyl die effektiewe rentekoers op ’n 
verkoop-en-terughuurtransaksie op eiendom tans 9% is.  
 

• Die direkteure het talle sinergieë en kostebesparende geleenthede geïdentifiseer 
wat uit die verkryging van ’n skoeiselverspreidingsonderneming soos Zoosh 
Footwear sou voortvloei, insluitend die volgende: 
o Talle van die maatskappy se bestaande internasionale verskaffers het 

skoeiselreekse wat aan die Suid-Afrikaanse mark bekend gestel kan word; 
o Palindrome Brands en Zoosh Footwear het talle gemeenskaplike klante. Die 

verskaffing van skoeisel sal Palindrome Brands se produkmandjie by klante 
vergroot; 

o Palindrome Brands se infrastruktuur (verkryging, logistiek, stoor, finansiering 
en administratiewe funksies) sal groter produkvolumes kan hanteer, wat dus  
beduidende kostebesparings vir die maatskappy/groep kan meebring. Die 
direkteure het geskat dat, indien die besigheid van Zoosh Footwear verkry 
word en by die bedrywighede van Palindrome Brands geïntegreer word, 
Zoosh Footwear se huidige administratiewe en verspreidingsuitgawes met 
R2 miljoen per jaar verminder kan word.  Om hierdie kostebesparings te 
behaal, sal eenmalige koste van R2 500 000 egter vir die beëindiging van 
die eiendomshuurooreenkoms en vir die betaling van afleggingskoste vereis 
word; en 

o Palindrome Brands se gemiddelde betaalvoorwaardes by internasionale 
verskaffers is 30 dae vanaf die afleweringsdatum. Zoosh Footwear kan nie 
sodanige voorwaardes onderhandel nie omdat die maatskappy kleiner is en 
’n korter prestasierekord het. Zoosh Footwear betaal gewoonlik ’n deposito 
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van 50% wanneer voorraad bestel word en die balans met aflewering. 
Palindrome Brands se direkteure het geskat dat indien hulle die maatskappy 
sou beheer, die ‘normale' vlak van rekeninge betaalbaar van Zoosh 
Footwear R2 300 000 sou wees (gegrond op die 2009 finansiële jaar).  
 

• Die direkteure van Palindrome Brands is besorg oor die moontlikheid van ’n 
uitgerekte afname in of stagnering van verbruikersbesteding as gevolg van die 
huidige ekonomiese omstandighede.  

 
• Me Tenet het gesê dat daar nie van Palindrome Brands se aandeelhouers verwag 

kan word om enige verkrygingsgeleentheid te finansier nie. Haar aandeelhouding 
in Palindrome Brands word gehou deur ’n buitelandse trust waarvan sy die 
belangrikste begunstigde is, en sy sou nie enige kapitaal vanuit die buiteland wou 
terugbring om ’n transaksie van hierdie aard te finansier nie. Daarbenewens is Me 
Tenet bekommerd dat die Reserwebank en die SAID te hore sal kom van haar 
belang by ’n buitelandse trust indien hierdie entiteit vir meer aandele in Palindrome 
Brands inskryf. Me Tenet was ook onversetlik oor die feit dat Palindrome Brands 
se dividendbeleid onveranderd moet bly, aangesien die werknemers op hierdie 
inkomstestroom staatmaak. 

 
Hoëvlakoorsig oor Palindrome Brands se finansiële posisie en handelsprestasie 
 
Die finansiële posisie en onlangse handelsprestasie van Palindrome Brands word 
hieronder opgesom: 
 
Op 30 September 2009 2008 
 R’000 R’000 
Kontant en kontantekwivalente 10 050 12 650 
Totale bates 164 640 145 600 
Totale ekwiteit 150 200 126 400 

 
 
Jaar geëindig 30 September 2009 2008 
  R’000 R’000 
Inkomste 273 200 235 500 
Bruto wins 88 825 82 425 
Rente-inkomste 850 780 
Wins vir die jaar 36 800 32 970 
Dividende verklaar en aan aandeelhouers betaal 13 000 13 000 
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VERLANG 
 
  Punte 
(a) Bereken die verhoudings wat benodig word om die finansiële posisie en 

finansiële prestasie van Zoosh Footwear (Edms) Bpk vir die 2008 en 
2009 finansiële jare te ontleed. 

 

12 

(b) Identifiseer, met redes, enige aansuiwerings wat aan Zoosh Footwear 
(Edms) Bpk se gerapporteerde winste vir 2009 gemaak behoort te word 
om sy volhoubare verdienste te bepaal.  

 
 

8 

(c) Identifiseer en beskryf verskille tussen die sakepraktyke en strategieë van 
Palindrome Brands (Edms) Bpk en Zoosh Footwear (Edms) Bpk. 

 
10 

(d) Identifiseer en verduidelik vyf sleutelsakerisiko’s waarvoor Zoosh 
Footwear (Edms) Bpk tans te staan kom.  

 
10 

(e) Rekonsilieer die verdienste voor rente en belasting van Zoosh Footwear 
(Edms) Bpk met die netto beweging in sy kontant en kontantekwivalente 
vir die jaar geëindig 30 September 2009.  
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(f) Identifiseer en beskryf die potensiële voor- en nadele wat mag ontstaan 
indien Palindrome Brands (Edms) Bpk ’n eiendom verkoop-en-terughuur-
transaksie aangaan as ’n metode om die verkryging van Zoosh Footwear 
(Edms) Bpk te finansier.  
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(g) Berei ’n verslag aan die direksie van Palindrome Brands (Edms) Bpk voor 
waarin u hulle adviseer oor die potensiële verkryging van Zoosh Footwear 
(Edms) Bpk. U verslag moet die volgende dek: 
(i) Die benadering en metodologie wat Palindrome Brands behoort te  

volg om Zoosh Footwear (Edms) Bpk te waardeer; en 
(ii) ’n Kritiese evaluering van die strukturering van die transaksie wat 

deur mnr Toot voorgestel is, of dit in die beste belang van Palindrome 
Brands (Edms) Bpk is, en of daar enige veranderings aan die 
struktuur is wat u sou aanbeveel. 
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(h) Bereken en bepaal die pro forma-uitwerking van die verkryging van Zoosh 
Footwear (Edms) Bpk op die wins en opbrengs op ekwiteit van die 
Palindrome Brands (Edms) Bpk groep, met die veronderstelling dat – 
• die verkryging gestruktureer word op die voorwaardes wat deur mnr 

Toot voorgestel is; 
• die verkryging vanaf 1 Oktober 2008 effektief gemaak word; en 
• Palindrome Brands (Edms) Bpk ’n mediumtermynlening verkry om die 

verkryging gedeeltelik te befonds.  

In u antwoord moet u enige ander aannames wat u maak, uitdruklik 
aandui. 
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(i) Identifiseer en sit enige potensieel onetiese gedrag en enige oortredings 
van wette en regulasies deur Palindrome Brands (Edms) Bpk, Zoosh 
Footwear (Edms) Bpk en/of enige van hulle aandeelhouers en direkteure 
uiteen. 
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(j) Bespreek die voor- en nadele van die gebruik van ’n oortrokke 
bankrekening as ’n primêre bron van besigheidsbefondsing. 
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Aanbieding: Uiteensetting en uitleg, duidelikheid van verduideliking, logiese 
redenasie en taalgebruik. 
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