
ATB April 2021 1 © SAIGR 2021 
Vraestel 3  

VRAAG      100 punte 
 
Ignoreer belasting op toegevoegde waarde. 
 
 

1 Agtergrond 

 
Kidzo (Edms) Bpk (‘Kidzo’) is ŉ Suid-Afrikaanse kleinhandelaar van baba- en kinderklere. Die 
maatskappy is in 1993 deur me Jessica James GR(SA) gestig en het ’n 31 Desember 
finansiële jaareinde. Jessica skryf haar sukses daaraan toe dat sy haar besigheidsmodel 
baseer op drie steunpilare, naamlik Opvoeding, Sorg en Volhoubaarheid. Hierdie waardes 
vorm die hoeksteen van die maatskappy se sakestrategie gedurende sy volgehoue uitbreiding 
in die plaaslike kleinhandelmark. 
 
Die maatskappy het die afgelope vyf jaar die meeste van sy vervaardigde klere van XingXing, 
ŉ maatskappy gebaseer in China, ingevoer. XingXing vervaardig baba- en kinderklere vir 
uitvoerdoeleindes en, as gevolg van laer vervaardigingskoste, het XingXing vir Kidzo ’n 
prysvoordeel meegebring. Hierdie kostevoordeel het egter oor die afgelope jare verminder 
weens die verswakking van die Suid-Afrikaanse wisselkoers relatief tot internasionale 
geldeenhede. 
 
Die handelsomgewing was die afgelope paar jaar besonder moeilik as gevolg van die toetrede 
van talle mededingers en ook die swak ekonomiese groei wat in Suid-Afrika ervaar was, wat 
verbruikers meer prysbewus gemaak het. Toename in die vlakke van staatskuld oor die 
afgelope dekade, aangedryf deur veelvuldige faktore wat die swak prestasie van die ekonomie 
insluit, het tot die afwaartse aanpassing van die land se kredietgradering deur internasionale 
kredietgraderingsagentskappe gelei en hoër belasting het verbruikers se besteebare inkomste 
verder verminder. Kidzo se prestasie is ook beïnvloed deur gereelde beurtkraginsidente. Die 
aansienlike ekonomiese en maatskaplike ontwrigting wat deur die Covid-19-pandemie 
veroorsaak is, het die situasie verder laat verswak. Die maatskappy hou steeds aan handel 
dryf, maar teen laer verkoopvlakke, wat ‘n verswakking in bedryfsmarges meegebring het.   
 
Ondanks die voortgesette makro-ekonomiese uitdagings was verkope van eksklusiewe klere, 
soos dié van Kidzo, minder pryssensitief danksy die eksklusiwiteit van hul handelsmerk, 
modieusheid, gehalte, gebruik van natuurlike vesels en innoverende ontwerpe. Hierdie klere 
is nie so erg as goedkoper klere deur òf ŉ afname in vraag òf prysdruk geraak nie. 
 
Kidzo het ŉ sterk verbintenis tot omgewingsneutraliteit, en gee aandag aan die verlaging van 
sy koolstofvoetspoor tot ŉ koolstof-neutrale status. Inisiatiewe om dit te bereik sluit die 
vereistes in dat XingXing slegs natuurlike vesels wat met die hand vervaardig word, mag 
gebruik, en ŉ verbintenis daartoe om nie van kinderarbeid gebruik te maak nie. Aangesien 
XingXing die enigste Chinese vervaardiger was wat bereid was om aan hierdie vereistes te 
voldoen, het dit aangedring op ŉ eksklusiewe-verskafferooreenkoms met gewaarborgde 
volumes, met slegs die prys onderworpe aan fluktuasie.  
 
 

2 Vervaardiging 

 
Die ingevoerde klere is basiese kledingstukke wat die Kidzo-handelsmerk, geborduurde 
ontwerpe, knope en etikette uitsluit. Die maatskappy het ŉ fabriek in Vereeniging wat 
grondstowwe vanaf plaaslike verskaffers bekom vir detaillering (wat bestaan uit die 
toevoeging van klein dekoratiewe besonderhede op ŉ kledingstuk), en beskik oor ŉ werksmag 
wat die klere verder volgens bestelling aanpas. Dit sluit pasgemaakte detaillering wat klante 
mag versoek, soos byvoorbeeld inkorporering van familiename in die klere se ontwerp, in. 
Klante betaal afsonderlik vir hierdie pasgemaakte detaillering wanneer hulle sodanige 
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bestellings plaas. Voorraad vir enige verpersoonlikte items word deur Kidzo self uit 
verantwoordelike, volhoubare bronne uitgesoek. 
 
Die maatskappy glo vas in plaaslike werkskepping en streef ŉ kultuur van betrokkenheid by 
al sy werknemers na. 
 
 

3 Huidige omgewing 

 
Die maatskappy ervaar tans uitermatige finansiële druk, met moeilike keuses wat gemaak 
moet word, wat potensiële personeelafleggings, rasionalisasie van die kostebasis en ŉ 
evaluering van die vermoë om as ŉ lopende saak voort te gaan, insluit. Die direksie het dus 
besluit om ŉ strategiese oorsig oor die besigheid te onderneem.  
 
Die maatskappy is oor die afgelope jaar in die meeste kategorieë deur markdruk en stadige 
verkope gedwing om sy klere teen afslag te verkoop en prysverlagings te gebruik om voorraad 
te laat beweeg. Insetkostedruk het die hoogtes ingeskiet weens kragonderbrekings wat die 
vervaardigings- sowel as kleinhandelaspekte van die besigheid ontwrig het, en as gevolg van 
die wisselkoers wat verder verswak het. Daarbenewens het vervoerkoste gestyg, en die 
winkels moes ingevolge die Covid-19-grendeltyd-maatreëls heeltemal sluit gedurende 
gespesifiseerde tydperke.  
 
Invoere is ook weens die grendeltyd gestop, met die gevolg dat XingXing se verskaffing van 
goedere afgesny is en alle vervaardiging gestaak moes word. Die maatskappy het ook ŉ e-
pos van XingXing ontvang waarin Kidzo in kennis gestel is dat XingXing besig was met ŉ 
herstruktureringsproses aangesien hulle ook aan ŉ verlengde grendeltydperk onderworpe 
was. XingXing het ook aangedui dat hulle besig was met samesprekings met finansierders 
oor die voortgesette toekoms van die maatskappy.  
 
Die direksie het bespreek of personeel van die kleinhandelwinkels op onbetaalde verlof 
geplaas moes word om hulle in staat te stel om van die Werkloosheidsversekeringsfonds 
(WVF) te kan eis, en of hul dienste beëindig moes word. Die direksie het ook voorgestel dat 
ander beleggingsgeleenthede ondersoek behoort te word. 
 
Gedurende ŉ direksievergadering het die finansiële direkteur genoem dat Kidzo waarskynlik 
feitelik insolvent sou raak en dat drastiese optrede vereis sou word om te voorkom dat die 
maatskappy se krediteure Kidzo dwing om met ’n likwidasieproses te begin. Die direksie het 
saamgestem dat die die maatskappy se primêre oorweging moet wees om vol te hou met 
bedrywighede.  
 
Ná die direksievergadering het Jessica die onderstaande e-pos aan haar mededireksielede 
gestuur: 
 

Aan: Direksie-posgroep  
Van: Jessica James  
Datum: 15 September 2020 09:50 
Onderwerp: Ons toekoms 
 
Beste mededirekteure 
 
In hierdie ongekende situasie waarin ons onsself tans bevind, moet ons besef dat wette nie 
opgestel is vir tye soos hierdie nie. Wanneer ons voor besluite te staan kom waar ons, weens 
ŉ korttermyngebeurtenis buite ons beheer, moontlik al ons personeel wat al vir jare by ons 
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werk, moet afdank en ŉ florerende maatskappy moet sluit, kies ek om die ‘goed vir die self en 
goed vir ander’-beginsels toe te pas en nie verdere leed aan ons mense te doen nie.  

 
Dit sal beteken dat ons voortgaan met ons bedrywighede alhoewel ons waarskynlik feitelik 
insolvent gaan word. Terwyl ons dalk sommige personeel se dienste sal moet beëindig, kan 
ons die swakste presteerders en moeilikheidmakers kies, en hulle geleidelik uitwerk. Die Wet 
op Arbeidsverhoudinge is nie opgestel met die oog op gebeure soos hierdie nie. Ons moet 
doen wat die beste is vir ons, die maatskappy, die personeel, en ons lojale klante. 
 
Besigheidsredding is nie ŉ opsie nie. Ons kan briewe aan die banke en ons krediteure stuur 
wat aandui dat alles onder beheer is, en dat ons nuwe geleenthede op die horison het. Dit sal 
ten minste vir ons ŉ bietjie tyd wen. Kom ons hou ook ons handelskrediteure dop en indien 
enige van hulle gaan toemaak, moet ons seker maak dat ons hulle nie betaal nie en alle skulde 
wat ons by hulle het, betwis. Ons kan hulle daarvan beskuldig dat hulle swak gehalte voorraad 
gelewer het en dat ons nie bereid is om daarvoor te betaal nie. 
 
Beskou hierdie kommunikasie asseblief as vertroulik; ons sal dit nie in enige notule opteken 
of enige besluite opstel nie – ons wil nie enige bewysspoor laat nie. 
 
Ek herinner julle daaraan dat, indien ons nie hierdie dinge doen nie, ons personeel en hul 
gesinne kan honger lei en/of sterf. Oorlewing is al wat saak maak, en die doel heilig die 
middele. 
 
Bly veilig! 
Jessica James GR(SA) 
 
Hoof uitvoerende beampte, Kidzo (Edms) Bpk 
 

 
Ná bostaande e-pos het Jessica die Finansiële Direkteur opdrag gegee om met ‘n aansoek 
vir die WVF se Covid-19 Tydelike Werkgewer/Werknemer Verligtingsvoordeelskema (Eng.: 
‘Temporary Employer/Employee Relief Scheme’ (TERS)) te begin en om briewe aan die 
banke en krediteure op te stel om hulle van Kidzo se finansiële stabiliteit te verseker. 
 
 

4 Toekomsplanne 

 
Kidzo verwag dat die aanvraag na sy produkte vir ŉ paar jaar onder druk sal bly as gevolg van 
die lae ekonomiese groei in die land. Die direksie het voorgestel dat die maatskappy aanpas 
deur aanlynverkope aan te bied. Die maatskappy beskik nie oor die nodige kundigheid om 
aanlynverkope self te ontwikkel nie en het dus tenders van onafhanklike derdeparty-
diensverskaffers aangevra om met die ontwerp, ontwikkeling, implementering, en verskaffing 
en bedryf (Eng: ‘hosting’) van ’n webwerf te help om e-handel moontlik te maak. Verskeie 
kwotasies is van eksterne verskaffers ontvang en daar is begin met die proses om hul 
kennisvaardigheidsbasis, onafhanklikheid, eksterne referente en diensaanbiedings te 
vergelyk. 
 
Volgens Jessica is daar ’n paar regeringsaansporings wat moontlik beskikbaar kan wees om 
bystand te verleen met die verskaffing en verspreiding van gesigsmaskers in landelike 
gebiede. Die maatskappy kan die maskers maklik met sy huidige infrastruktuur en werksmag 
vervaardig. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het egter aangedui dat een of 
ander vorm van gerusstelling gelewer sou moes word oor wat met die toelaag / befondsing 
wat op grond van hierdie regeringsaansporings toegeken sou word, gedoen was. Jessica het 
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dus oorweeg om die maatskappy se eksterne ouditeur te vra om sekere ooreengekome 
prosedures uit te voer, maar sy was nie seker wat dit presies sou behels nie. 
 
 

5 Nuwe beleggingsgeleentheid 

 
Die produksie- en finansiële direkteure het voorgestel dat Kidzo die vervaardiging van ŉ 
handreiniger ondersoek, aangesien dit weens die uitbreek van Covid-19 in groot aanvraag is. 
Die vervaardigingsproses word geag relatief eenvoudig te wees, en personeel wat andersins 
afgelê sou word, sou na aanvanklike heropleiding in die vervaardigingsproses kon werk. Die 
maatskappy sou groot volumes handreiniger maak om aan die algemene publiek, 
maatskappye en kleinhandelwinkels te verkoop (en sou moontlik na die vervaardiging van 
klere terugkeer wanneer die situasie normaliseer).   
 
5.1 Voorstel vir ŉ vervaardigingsplan vir handreiniger 
 
Die Produksiedirekteur, me Ronel Snyders, en die Finansiële Direkteur, mnr Thabiso Myoli, 
het die onderstaande plan vir oorweging voorgelê: 
 

Vervaardigingsplan vir handreiniger 
deur 

Ronel Snyders en Thabiso Myoli  
 

Die vervaardigingsproses sal vereis dat die fabriek aangepas word en dat verskeie meng- 
en bergingsfasiliteite vir die chemikalieë aangekoop word. Die totale koste hiervan word op 
R10 miljoen beraam. Die proses sal ook ŉ botteleringsaanleg vereis, wat die duurste deel 
van die projek sal wees. Ons stel voor dat die botteleringsaanleg gehuur word, wat 
aanleiding sal gee daartoe dat ŉ reg-van-gebruiksbate van R2 miljoen ingevolge IFRS 16 
Leases met die aanvang van die huur gekapitaliseer word. Kidzo se vervaardigingsbates 
het normaalweg ’n vyfjaarleeftyd met geen reswaarde nie, en ons verwag dat slytasie teen 
hierdie koers toegelaat sal word. Kidzo sal dan 60 000 bottels van 500 ml handreiniger per 
maand vir ŉ tydperk van vyf jaar kan vervaardig. Die plastiekbottels kos R2 elk, en ŉ 
sproeikophegstuk kos ŉ verdere R1 per bottel.  
 
Die spesifikasie van die handreinigerformule sal wees om ŉ vloeistof met ’n alkoholinhoud 
van ongeveer 67% te vervaardig, volgens die onderstaande vervaardigingsformule vir ŉ 500 
ml bottel handreiniger: 

 2 dele etanol (99% alkohol); 

 1 deel aloe-verajel; en 

 Druppels essensiële olies. 
 
Vanuit ŉ kwantiteitperspektief is die druppels essensiële olies onbeduidend, want die 
grootste volume bestaan uit die eerste twee bestanddele. Die etanol kan teen R600 vir 
25 liter gekoop word, terwyl die aloe-verajel teen R2 000 vir 50 liter gekoop kan word. Die 
totale koste van die essensiële olies sal R5 000 per maand beloop. Daar word verwag dat 
bedryfskapitaalvereistes 10% van verwagte verkope sal beloop (wat aan die einde van die 
projek verhaal sal word). Die handreiniger kan vir R30 per 500 ml bottel verkoop word. 
 
Die vervaardigingsproses sal vyf fabriekswerkers vereis. Hierdie werkers sal teen ŉ koste 
van R5 000 per werknemer opgelei moet word om die aanleg te bedryf. Ons het met die 
vervaardigingsbestuurder gepraat, en hy meen hierdie koste is irrelevant aangesien die 
werkers andersins afgelê sou moes word, gegewe die uitwerking van Covid-19 op die 
bestaande onderneming.  
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Die werkers ontvang elk tans ŉ salaris van R15 000 per maand. Hulle sou elk ŉ 
afleggingspakket van dubbel hul maandelikse salaris ontvang het indien hulle afgelê word. 
 
ŉ Toesighouer sal op die fabrieksvloer benodig word. Die huidige toesighouer is die opsie 
aangebied om na die grendeltyd by die maatskappy aan te bly teen ŉ 50% vermindering in 
sy salaris. Sy salaris was voor die grendeltyd R25 000 per maand.  
 
Die koste van elektrisiteit het die afgelope paar maande gefluktueer, en die 
vervaardigingsbestuurder is onseker wat die koste-implikasie vir die reiniger se 
vervaardigingsaanleg sou wees. Hy het vasgestel dat die maksimum koste oor die afgelope 
twee jaar voorgekom het in ŉ maand waarin die maatskappy se fabriek 100 000 kiloWattuur 
(‘kWh’) gebruik het, wat gelei het tot ŉ elektrisiteitsrekening van R50 000 vir die maand. Die 
laagste kWh-verbruik het voorgekom gedurende ŉ maand waarin die fabriek heeltemal vir 
opknapping gesluit was. Gedurende hierdie maand was die verbruik 20 000 kWh, met ŉ 
elektrisiteitsrekening van R12 000. Die botteleringsaanleg sal ŉ totaal van 200 000 kWh per 
jaar benodig. Volgens die vervaardigingsbestuurder was daar ŉ ekstra vaste-
kostekomponent indien verbruik 100 000 kWh per jaar sou oorskrei, wat R10 000 per 
maand beloop.   
 
Die fabriekshuur beloop R50 000 per maand. ŉ Ekstra heffing van R12 000 per maand sal 
egter betaalbaar wees indien gevaarlike chemikalieë op die perseel gehou word, om die 
verhuurder se bykomende versekeringsblootstelling te dek. Etanol word beskou as ŉ 
gevaarlike chemikalie. 
 
Ons verwag dat vervoerkoste na die fabriek R5 000 per vrag van 20 000 bottels sal wees. 
Hierdie koers word geag in ooreenstemming met huidige markkoerse vir vervoerdienste te 
wees. ŉ Vervoermaatskappy, Truckit (Edms) Bpk, word alreeds vir ŉ paar jaar gebruik om 
Kidzo se goedere te vervoer en sou hierdie taak kon onderneem.  

 

 
By ŉ daaropvolgende raadsvergadering om die voorstel te bespreek, is Ronel opdrag gegee 
om ŉ kapitaalbegroting vir die handreinigerprojek vir ŉ vyfjaartydperk op te stel.  
 
Die raad het verder besluit – 

 daar moet aanvaar word dat inflasie op alle items konstant sal wees;  

 daar moet geen infalsie-aanpassing wees vir daardie bedryfskontantvloei wat deur 
inflasie verhoog sou word nie;  

 die verdiskonteringskoers moet aangepas word deur inflasie uit te haal (die 
verdiskonteringskoers moet dus ŉ reële koers wees); en  

 ŉ aanpassing van 4% op die verdiskonteringskoers sou ŉ redelike aanpassing vir 
inflasie wees.   

 
Daar is op die volgende formule besluit:  
Verdiskonteringskoers = (1 + GGKK) / (1 + inflasie) – 1 
 
5.2 Berekening van die geweegde gemiddelde koste van kapitaal (GGKK) 
 
Volgens die notule van die raadsvergadering sal die geleentheid om in die vervaardiging van 
handreinigers te belê, befonds word deur ŉ kombinasie van bestaande kontant, ŉ huurkontrak 
wat aangegaan sal word vir die gebruik van die botteleringsaanleg, en skuld-finansiering in 
die vorm van ŉ bankoortrekking om korttermynfluktuasies te dek. Geen ekwiteit sal uitgereik 
word nie. Jessica het dus voorgestel dat die GGKK op grond van hierdie drie 
finansieringsvorme vasgestel word.  
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Jessica het gemerk dat daar volgens die maatskappy se bankstaat R500 000 kontant 
beskikbaar is om ’n deel van hierdie projek te befonds. Na haar mening sou hierdie bedrag 
gratis finansiering wees en die enigste verlies sou die rente wees wat Kidzo nie op hierdie 
geld sou kon verdien nie. Die huur sou vanuit die verhuurder se perspektief as ŉ 
bedryfshuurkontrak geklassifiseer word, aangesien die verhuurder eienaarskap van die bate 
sou behou. Ronel het vasgestel dat die reg-van-gebruiksbate en ooreenstemmende waarde 
van die verpligting teen ŉ waarde van R2 miljoen gekapitaliseer moes word. Die kontraktuele 
huurbetalings is R500 000 per jaar, agterna betaalbaar. Die huur het ŉ termyn van vyf jaar. 
Jessica was onseker oor hoe die huur by haar GGKK-berekening ingesluit moes word. Die 
maatskappy se langtermynkoste van skuld voor belasting is gemiddeld 10% per jaar (met 
oortrekkingfinansiering teen ’n rentekoers van 15% per jaar).  
 
Kidzo se skuld-tot-totale-firmawaarde-verhouding is tans 75%, alhoewel sy optimale 
kapitaalstruktuur ŉ skuld-tot-totale-firmawaarde-verhouding van 50% is. Die huidige geratte 
beta-koëffisiënt van die kleinhandelsektor op die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) is op 
0,9 beraam, terwyl die geratte beta van die chemikalie-industrie op die JSE 1,1 is. Kidzo se 
hefboomfinansieringsvlakke is soortgelyk aan sy genoteerde eweknieë s’n in sowel die 
kleinhandel- as chemikaliesektore.  
 
 

6 Ander inligting 

 

 Opbrengs op Suid-Afrikaanse staatseffekte: 
 

Staatseffek Opbrengs 

Een jaar 9,38% 

Vyf jaar 7,86% 

 

 Die historiese markopbrengs oor die afgelope 25 jaar op die JSE was 12,5%.  
 

 Kidzo se effektiewe maatskappybelastingkoers is 28%. Daar word nie verwag dat dit in 
die afsienbare toekoms sal verander nie. 

 

 Belasting word betaal in die finansiële jaar waarin kontantvloei voorkom. 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, APRIL 2021 

 

PROFESSIONELE VRAESTEL 3 

 
 

Hierdie vraag bestaan uit twee dele. Beantwoord elke deel in ŉ afsonderlike 
antwoordboek. 
 
 

VRAESTEL 3 DEEL I – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Bespreek krities die faktore wat Kidzo moet oorweeg voordat die 
strategiese besluit geneem word om vanaf ŉ kleinhandelaar van 
baba- en kinderklere na ŉ vervaardiger van handreiniger te skuif. 
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering 

 
 

15 
 
1 

 
 
 
 

16 

(b) Bereken die geraamde GGKK wat vir die evaluering van die nuwe 
handreinigerbelegging gebruik moet word. Motiveer die keuses wat 
jy maak en verstrek redes vir die items wat jy uit jou antwoord 
weglaat.   
 
Kommunikasievaardighede – aanbieding 

 
 
 

15 
 

1 

 
 
 
 
 

16 

(c) Bereken die geraamde netto teenswoordige waarde van die 
handreinigerprojek, met inagneming van die besluite wat deur die 
raad van direkteure geneem is.  

 

 Berei alle vooruitgeskatte kontantvloei op ŉ jaarlikse basis 
voor. 

 Neem aan dat alle bedryfskontantvloei in die 
Vervaardigingsplan vir handreiniger gelyk is aan huidige-jaar-
waardes (hierdie waardes moet dus nie vir inflasie aanpas 
nie). 

 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Totaal vir deel I  57 
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 AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, APRIL 2021 

PROFESSIONELE VRAESTEL 3 

 
 

Hierdie vraag bestaan uit twee dele. Beantwoord elke deel in ŉ afsonderlike 
antwoordboek. 
 
 

VRAESTEL 3 DEEL II – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(d) Evalueer Jessica se toepassing van die ‘goed vir die self en goed 
vir ander’-beginsels krities, gegrond op die inhoud van haar e-pos 
aan die raad van direkteure.  
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering 

 
 

7 
 
1 

 
 
 
 

8 

(e) Beskryf, met redes, enige kwellings wat jy moontlik oor die statutêre 
en ander korporatiewe beheer het, met inagneming van alle inligting 
wat in verband met Kidzo verstrek is. 
 
Kommunikasievaardighede – toepaslike styl 

 
 

10 
 
1 

 
 
 
 

11 

(f) Bespreek watter impak Jessica se e-pos aan die raad van direkteure 
op die eksterne ouditeur se ouditbeplanning van Kidzo se finansiële 
jaarstate vir FJ2020, sal hê.  
 

 Neem aan dat die eksterne ouditeur bewus is van die inhoud 
van die e-pos. 

 
 

11 
 
 

 
 
 
 
 

11 

(g) Beskryf die beheermaatreëls wat deur Kidzo geïmplementeer 
behoort te word om te verseker dat die webwerf wat deur die 
derdeparty-diensverskaffer ontwerp en ontwikkel word, doeltreffend 
funksioneer.  
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 
 

8 
 
1 

 
 
 
 
 

9 

(h) Bespreek of ŉ ooreengekome-proseduresaanstelling die gepaste 
aanstelling sou wees om gerusstelling ten opsigte van die 
regeringsaansporings te verskaf. 

 
 

4 

 
 

4 

Totaal vir deel II  43 

TOTAAL VIR DIE VRAESTEL  100 

 


