
    Oefening 2015-12AG-00008(1)     Finansiële Wiskunde – Waardevermindering 

           
        

(1)  ʹn Kleinhandelaar koop drie nuwe rekenaars aan vir die administratiewe afdeling, teen ʹn  

       totale bedrag van R29 000. Die rekenaars se waarde verminder reglynig teen 17% pj.  

       Bereken die boekwaarde van die rekenaars na 5 jaar, wanneer dit na verwagting vervang  

       sal moet word. 
 

        

(2)  Kaleb koop twee nuwe bakkies aan vir sy boerdery. Die bakkies kos onderskeidelik  

      R84 0000 en R123 000. Bereken die totale boekwaarde van die bakkies na 4 jaar indien  

      die waardevermindering bereken word op die verminderde saldo teen 8,9% pj. 

  
  

(3)  Bereken oor hoeveel jaar ʹn koelkamer van XY Vleismark afgeskryf kan word 

       teen 8
2
1 % pj, volgens die reglynige metode, indien die koelkamer geïnstalleer is teen ʹn  

       totale koste van R94 000. 

        

 

(4)  ʹn Onderneming het nuwe kantoormeubels aangekoop teen R80 000 in 2003. Die meubels  

       word afgeskryf teen 10% pj op die reglyninge  basis.  
 

    (a)  Voltooi die volgende tabel: 

              

    (b)  Stel die data in (a) grafies voor.  
 

    (c)  Bereken die boekwaarde van die meubels in 2010. 
 

 

(5)  ABC Konstruksie koop ʹn nuwe hyskraan aan teen R840 000. Die waardevermindering  

       word bereken op die afnemende saldo teen 14% pj. Hulle beplan om die hyskraan na  

       5 jaar  te vervang.     
   

    (a)  Bereken die boekwaarde van die hyskraan na 5 jaar. 

    (b)  Die maatskappy beplan nou reeds om voorsiening te maak om na vyf jaar die hyskraan  

           met ʹn nuwe een te vervang deur aan die einde van elke jaar ʹn  bedrag van R80 000 in  

          ʹn delgingsfonds te belê. Die laaste deposito word aan die einde van die vierde jaar  

           gemaak. Vir die eerste jaar is die rentekoers van die belegging 9% pj maandeliks  

           saamgestel waarna die rentekoers na 10% pj kwartaalliks saamgesteld aangepas word  

           vir die res van die tydperk. Bereken die bedrag wat die maatskappy oor vyf jaar moet  

           leen om ʹn nuwe hyskraan aan te koop indien die projeksie toon dat ʹn nuwe hyskraan  

           oor 4 jaar R1 100 000 sal kos. 

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 

Tyd in jare verloop      

Boekwaarde van die meubels      



 

 

 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 


