NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN
NOVEMBER 2016

REKENINGKUNDE: VRAESTEL II
EKSAMENNOMMER
Tyd: 2 uur

100 punte

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye en 'n Inligtingsboekie van 7 bladsye (i–vii) met 'n
Verhoudingsblad op bladsy (i). Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.

2.

Lees die vrae noukeurig deur.

3.

Beantwoord die vrae in die ruimte wat voorsien word.

4.

Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied.

5.

Jy mag nie groen of rooi ink gebruik nie. Jy mag 'n potlood gebruik, maar gebruik
asseblief 'n sagte, donker potlood.

6.

Alle berekeninge moet tot twee desimale plekke afgerond word.

7.

Die puntetoekenning en die toepaslike tyd wat vir elke vraag geneem moet word, is soos
volg:
Moontlike
punte

Vraag 1:
Begrotings en Probleemoplossing
(41 minute)
Vraag 2:
Versoenings
(35 minute)
Vraag 3:
Maatskappy-ontleding
(44 minute)
TOTAAL
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Werklike
punte

Nasiener se Moderator se
handtekening handtekening
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VRAAG 1

BEGROTINGS EN PROBLEEMOPLOSSING

(34 punte; 41 minute)

Bestudeer die kontantbegroting en inligting wat in die Inligtingsboekie vir Sandton Sky
Hotel gegee word en beantwoord dan die vrae.
1.1

Verduidelik deur twee punte te gee hoe 'n kontantbegroting as 'n bestuurshulpmiddel gebruik word.

(2)
1.2

Verduidelik waarom jy dink hulle het gedurende Desember, wat in die middel van
die vakansietydperk is, vir so min hotelgaste begroot en tog het hul begrote kos- en
drankverkope gedurende dieselfde maand toegeneem.

(2)
1.3

Voltooi die Krediteurebetalingskedule hieronder:
Kredietaankope
Oktober R60 400

2016
DESEMBER
R12 080

2017
JANUARIE
–

November
Desember

–

Totale betaling
1.4

(3)

Bereken die syfers wat aangedui word deur die letters A–I. Let asseblief daarop
dat jy nie die bedrae hoef te bereken wat met 'n "?" aangedui word nie,
aangesien geen punte hiervoor toegeken word nie.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
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1.5

Bladsy 3 van 10

Verduidelik een beheermaatreël wat hulle kan implementeer om hul gimnasiumtoerusting langer te laat hou.

(2)
1.6

Toe Paul die gimnasium binnestap, ontdek hy drie mense wat die gimnasium
gebruik wat nie betalende gaste by die hotel is nie. Verduidelik een oplossing vir
hierdie probleem in detail aan Paul.

(2)
1.7

Die hoofrede waarom Sandton Sky Hotel teen die einde van die jaar oortrokke is, is
omdat hulle in Desember so min besprekings het. Kom vorendag met twee
alternatiewe oplossings om oor Desember geld in te bring.

(4)
1.8

Paul is vasbeslote om oor die volgende vyf jaar kragbesparende alternatiewe te
implementeer.
1.8.1

Bereken die impak wat die drie kostebesparende inisiatiewe wat hy
nagevors het oor die volgende jaar op die elektrisiteitsonkoste sal hê indien
hulle geïmplementeer word.
Besparings uit LED-ligte:

Besparings uit lugversorgingstermostate:

Besparings uit songeisers:

(5)
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1.8.2

Bladsy 4 van 10

Verduidelik of jy Paul sal aanraai om met die drie kostebesparende
inisiatiewe voort te gaan. In jou verduideliking moet jy toon hoe lank dit sal
neem voor die besparings die koste van die inisiatiewe altesaam sal dek. Jy
moet ook een faktor noem wat nie met die koste verband hou nie.
Berekening
Besparings:

Koste:

Ander faktor:

Advies:
(5)
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VRAAG 2

VERSOENINGS

(30 punte; 35 minute)

Bestudeer die inligting en state vir Lank en Kort in die Inligtingsboekie en beantwoord dan
die vrae.
2.1

Waarom is dit belangrik om elke maand op dieselfde dag van die maand aan 'n
klant 'n rekeningstaat te stuur?

(2)
2.2

Stel die gekorrigeerde ouderdomsontleding op nadat Lerato se punte in ag geneem is.
Lopend

30 dae

60 dae

90 dae

(4)
2.3

80% van al Lank en Kort se verkope is op krediet.
2.3.1

Dink jy die eienaar, mev. Jones, moet dit heroorweeg om debiteure 90 dae
krediet toe te laat?

(2)
2.3.2

Beskou beide die bedryfs- en vuurproefverhouding. Dui hulle aan dat Lank
en Kort die vermoë het om hul huidige skuld af te betaal sonder om
likiditeitsprobleme te ondervind en verteenwoordig hierdie verhoudings 'n
goeie situasie vir Lank en Kort om in te wees?

(4)
2.3.3

Mev. Jones besef dat aangesien haar bepalings vir die debiteure 90 dae is,
sy hulle nie rente kan vra indien hulle 90 dae neem om te betaal nie. Stel 'n
alternatiewe oplossing voor om haar debiteure aan te moedig om vroeër te
betaal. Hierdie oplossing mag nie wees om afslag vir vroeë betalings te gee
nie.

(1)
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2.4

Bladsy 6 van 10

Verwys na die bankversoeningstaat en inligting uit die bankstaat om die
volgende vrae te beantwoord:
2.4.1

Daar is 'n foutiewe inskrywing op die bankversoeningstaat. Sê wat dit is.
(2)

2.4.2

Bereken die gekorrigeerde banksaldo in die bankrekening van Lank en
Kort op 31 Oktober 2016 na inagneming van die foutiewe inskrywing en
bykomende inligting. Sê ook of dit 'n debiet- of kredietsaldo in die
bankrekening is.

(7)
2.4.3

Bereken die saldo op die bankstaat op 31 Oktober 2016 en sê of dit 'n
negatiewe of positiewe saldo is.

(5)
2.4.4

Verduidelik hoe daar twee uitstaande deposito's kan wees en of mev. Jones
daaroor bekommerd moet wees of nie. Gee redes vir elkeen.

(3)

30
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VRAAG 3

MAATSKAPPY-ONTLEDING

Bladsy 7 van 10

(36 punte; 44 minute)

Bestudeer die inligting wat in die Inligtingsboekie oor Verimark gegee word en
beantwoord dan die volgende vrae.
3.1

Bereken die getal aandele wat uitgereik is.

(1)
3.2

Bereken die aandeelhouersekwiteit vir 2015.

(2)
3.3

Bereken die bedrag van die finale dividende wat MJ van Straaten en sy gesin sal
ontvang.

(1)
3.4

Lewer kommentaar op die dividendbeleid. Verduidelik in jou kommentaar waarom
jy dink die dividendbeleid sal oor die lang termyn nadelig of voordelig wees vir die
maatskappy.

(2)
3.5

Gee een manier waarop die ander aandeelhouers benadeel kan word deurdat die
HUB 65% van die aandele besit. Noem een manier waarop dit tot hulle voordeel
kan wees.
Voordeel:

Nadeel:

(2)
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3.6

Die King-kode III sê dat die raad 'n voorsitter moet kies wat 'n onafhanklike, nieuitvoerende direkteur is. Die HUB van die groep moenie ook die rol van voorsitter
van die raad vervul nie. Verduidelik waarom dit belangrik is.

(2)
3.7

3.7.1

Verduidelik hoe die devaluasie van die rand Verimark se winsgewendheid
sal beïnvloed. Sê in jou verduideliking watter rekening in die Staat van
Omvattende Inkomste die meeste geraak word.

(2)
3.7.2

Die verkoopsprys van 'n Genesis
Minimax-stofsuier is R800. Dit
word hoofsaaklik deur TVadvertensies verkoop, alhoewel
daar 'n paar winkels is wat
Verimark-produkte aanhou. Indien
hierdie stofsuier op 1 Oktober 2015
uit die VSA ingevoer is vir US$50,
sou dit R693,50 gekos het en
Verimark sou 'n 15,36%-winsgrens behaal het.

Die klein en veelsydige
stofsuier met suigkrag
wat nog nooit
voorheen gesien
is nie!

[Bron: <www.verimark.co.za/products/genesis.mimimax>]

Toon berekeninge en verduidelik die impak van die devaluasie van die rand
op Verimark se verkope indien hulle dieselfde stofsuier op 8 Januarie 2016
vir US$50 sou invoer.

(2)
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3.8

Bladsy 9 van 10

MJ van Straaten, die HUB, sê in sy verslag dat om die negatiewe effek van die rand
teë te werk, Verimark in die jaar vorentoe sy marges sal verbeter en bedryfsdoeltreffendhede sal maksimaliseer, asook koste sal bekamp.
3.8.1

Bestudeer die inleidende inligting en Staat van Omvattende Inkomste en gee
twee voorbeelde van hoe Verimark in die jaar vorentoe sy marges kan verbeter
en bedryfsdoeltreffendhede kan maksimaliseer, asook koste kan bekamp.
•
•

(4)
3.8.2

Verduidelik hoe die versnelling van die tempo van die bekendstelling van
nuwe produkte Verimark se winsgewendheid sal beïnvloed.

(2)
3.9

Gebruik die inligting in die Inligtingsboekie en die bedrae wat jy voorheen bereken
het om die ontbrekende bedrae in die Staat van Finansiële Posisie op 28 Februarie
2015 in te vul. Let asseblief daarop dat jy nie die bedrae met 'n "?" hoef te
bereken nie, aangesien geen punte daarvoor toegeken word nie.
A
B
C
D
E
F

3.10

(6)

Verimark het 'n massiewe verspreidingsnetwerk om die produkte wat aanlyn en
deur die TV-advertensies bestel word, by die klante te kry. Die direkteure het die
interne ouditkomitee opdrag gegee om die verspreidingsnetwerk te ouditeer om te
sien of hulle koste kan besnoei en dit ook doeltreffender kan maak.
3.10.1 Hoe sal die doel van die eksterne ouditeur se oudit van hierdie oudit verskil?

(1)
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3.10.2 Verskaf twee ouditbewysstukke wat die interne ouditeurs kan gebruik om
die verspreidingsnetwerk te ouditeer.
•
•
(2)
3.11

3.11.1 Verduidelik een oorsaak van die markprys van aandele wat styg/daal.

(1)
3.11.2 Indien jy gevra word om die markprys van die aandeel te laat verbeter,
watter twee strategieë sal jy implementeer?
•

•
(4)
3.12

Gee na alles wat jy oor Verimark Holdings Ltd bereken en gelees het een voordeel
en een nadeel daarvan om in Verimark te belê.
Voordeel:

Nadeel:

(2)
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