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INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER- EN ASSESSERINGSDOELEINDES 
Leerders moet in staat wees om: 
• Verduidelik die eienskappe van elke vorm van eienaarskap. 
• Bespreek / Verduidelik / Evalueer die impak (positiewe / voordele en / of negatiewe / 
nadele) van die verskillende vorme van eienaarskap 
• Verduidelik / bespreek hoe die volgende kriteria kan bydra tot sukses of mislukking van 
elke vorm van eienaarskap. 
o Kapasiteit: verwys na die vermoë / potensiaal van bestuur om 'n onderneming soos beplan 
te begin en bedryf. 
o Belastingimplikasies: Die belastingvereistes van elke vorm van eienaarskap bepaal die 
impak van belasting op besigheidsukses / -versuim. 
o Bestuur: Eienaar se impak op bestuursfunksies wat die sukses / mislukking van die 
onderneming bepaal. 
o Kapitaal: verwys na die vermoë om kapitaal uit verskillende bronne te bekom (bv. eie / 
geleende kapitaal). Die hoeveelheid kapitaal wat verkry kan word, sal ook 'n impak hê op 
besigheidsukses / -mislukking. 
o Verdeling van winste: verwys na hoe wins verdeel word tussen eienaar (s) / 
aandeelhouers / beleggers. 
o Wetgewing / Regsvereistes vir vestiging / begin 'n besigheid en impak op die aanlegkoste 
en tyd voordat 'n besigheid regtens sake doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terme en definisies 

 
Term Definisie 

Vorm van eienaarskap Die regsposisie van die besigheid en die manier waarop dit besit word. 

Kontinuitiet Gaan voort om te bestaan, selfs indien 'n verandering van eienaarskap plaasvind, 
bv. 'n lid of aandeelhouer sterf of aftree. 

Borg As 'n persoon of besigheid aanspreeklikheid aanvaar vir die skuld van 'n ander 
persoon of besigheid. 

Sekuritiete Aandele en effekte uitgereik deur 'n maatskappy. 
Beperkte 
aanspreeklikheid Verliese is beperk tot die bedrag wat die eienaar belê het in die besigheid. 

Onbeperkte 
aanspreeklikheid Die eienaar se persoonlike bates kan aangewend word om die skuld van die 

onderneming te betaal. 
Memorandum van 
inkorporasie  Die dokument wat die regte, verantwoordelikhede en pligte van aandeelhouers en 

direkteure uiteensit. (Dien as 'n maatskappy se grondwet). 
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Alleenhandelaar/ 
Eenmansaak 'N Besigheid is besit en beheer deur een persoon wat al die besluite, 

verantwoordelikheid en winste neem van die besigheid wat hulle bedryf. 

Vennootskap  
 'N Ooreenkoms tussen twee of meer partye wat ooreengekom het om te finansier 

en saam te werk in die nastrewing van gemeenskaplike besigheidsdoelwitte. 

Kooperatief 
 Outonome vereniging van persone het vrywillig verenig om hul gemeenskaplike 

ekonomiese / sosiale behoeftes / aspirasies te bereik deur middel van 'n 
gesamentlike besit en demokratiese beheerde onderneming. 

Maatskappy  'n Maatskappy is 'n regspersoon wat kapasiteit en bevoegdhede het om op sy eie 
op te tree. 

Wins Maatskappye  
 'n Maatskappy geïnkorporeer vir die doel van finansiële wins vir sy 

aandeelhouers. 
Nie-wins maatskappye  
 'n Nie-winsgewende maatskappy is 'n vereniging wat nie vir wins geïnkorporeer is 

nie. 
Publieke maatskappy  
 

'n Openbare maatskappy is 'n vrywillige vereniging van EEN of meer persone, 
bestuur deur die maatskappy Wet 71 van 2008, opgeneem ingevolge die 
Memorandum van Oprigting. 
 Privaat maatskappy 'n Private maatskappy is 'n vrywillige vereniging van 1 of meer persone. 

Persoonlike 
aanspreeklikheid 
maatskappy 

'n Persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy is 'n vrywillige vereniging van 1 of 
meer persone. 

Staatsbeheerde 
maatskappy   
 

'n Maatskappy in staatsbesit (MIS) is 'n regspersoon wat deur die regering 
geskep word om aan kommersiële aktiwiteite deel te neem. 

Vennootskap 
artikel  

'n Dokument wat omvattende bepalings bevat ten opsigte van sake aangaande 
die besigheid en die vennote. 
 Prospektus Prospektus is 'n dokument wat die publiek nooi om sekuriteite / aandele te koop. 
 Algemene 

Jaarlikse 
Vergadering(AJV) 

'n Vergadering wat een keer per jaar gehou word waar die aandeelhouers 'n 
verslag ontvang waarin aangedui word hoe goed die maatskappy gedoen het. 
 

Direkteure 
 
 
 

Mense verkies deur die aandeelhouers vir die direksie van 'n maatskappy om die 
aandeelhouers se belange te verteenwoordig. 
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EIENSKAPPE VAN ELKE VORM VAN EIENAARSKAP 
 
ALLEENEIENAAR 
Definisie 
'n Eenmansaak is 'n besigheid wat deur een persoon besit en bestuur word. 
 
Eienskappe van 'n eenmansaak 
• Die eienaar het 'n persoonlike belangstelling in die bestuur en die dienste wat gelewer word. 
• Dit is maklik om op te rig aangesien daar geen wettige formaliteite is om die besigheid te 
vorm nie. 
• Daar is geen wetlike vereistes ten opsigte van die naam van die besigheid nie. 
• Die eienaar het onbeperkte aanspreeklikheid. Die eienaar is persoonlik aanspreeklik vir die 
skuld van die onderneming. 
• 'n Eenmansaak het beperkte vermoë vir uitbreiding en het 'n gebrek aan kontinuïteit van 
bestaan. 
• Die besigheid het geen regspersoonlikheid nie en het dus geen kontinuïteit nie / 
Deurlopendheid hang af van die lewe en gesondheid van die eienaar. 
 
Impak van 'n alleenhandelaar 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
Eienaar maak alle besluite. Onbeperkte aanspreeklikheid wat beteken dat die 

eienaar verantwoordelik is vir alle skuld wat 
aangegaan is. 

-Vereis min kapitaal om te begin. -Kontantvloei is dikwels 'n probleem. 
-Alle winste behoort aan die eienaar -Grootte van besigheid kan beperk word weens 

'n gebrek aan kapitaal. 
-Eenvoudige bestuurstruktuur. Nie 'n regspersoon nie en geen kontinuïteit nie 
Kan maklik aanpas by die behoeftes 
van die kliënt / kliënt. 

Moeilik om hoogs geskoolde en kundige 
werknemers te lok. 

Geen regsproses en vereistes nie. -Die eienaar is verantwoordelik vir die verskaffing 
van al die nodige kapitaal. 

Die bates van die besigheid behoort 
aan die eienaar. 

-As die eienaar nie genoeg kennis / ervaring het 
nie, kan die besigheid misluk. 

-Daar is persoonlike aanmoediging en 
persoonlike kontak tussen die eienaar 
en kliënte. 
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VENNOOTSKAP 
Definisie 
'n Vennootskap het twee of meer vennote wat die besigheid besit. Hierdie eienaars deel die 
verantwoordelikheid van die besigheid en deel die finansiële en bestuursbesluite van die 
onderneming. 
 
Eienskappe van 'n vennootskap 
• 'n Ooreenkoms tussen twee of meer mense wat arbeid, kapitaal en hulpbronne kombineer 
tot 'n gemeenskaplike doelwit. 
• Vennote kombineer kapitaal en kan ook kapitaal van finansiële instellings leen. 
• Geen wetlike vereistes met betrekking tot die naam van die besigheid nie. 
• Vennote het onbeperkte aanspreeklikheid en is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir 
die skuld van die onderneming. 
• Wins word volgens die vennootskapsooreenkoms gedeel. 
• Vennootskap betaal nie belasting nie, vennote betaal persoonlike inkomstebelasting. 
• Ouditering van finansiële state is opsioneel. 
• Vennote deel verantwoordelikhede en hulle is almal betrokke by besluitneming. 
• Geen wetlike formaliteite om te begin nie, slegs 'n skriftelike vennootskapsooreenkoms word 
vereis. 
• Die vennootskap betaal nie inkomstebelasting nie, net die vennote in hul persoonlike 
hoedanighede. 
• Diversiteit, spesialisering en verskillende vaardighede van die vennote kan gebruik word. 
• Vennootskap het geen regspersoonlikheid nie en het dus geen kontinuïteit nie. 
• Vennote deel verantwoordelikhede en hulle is almal betrokke by besluitneming. 
 
IMPAK VAN 'N VENNOOTSKAP 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
Die vennote kan hul kennis en 
vaardighede bymekaar voeg om 
gesamentlik die beste besluite te neem. 

'n vennootskap het onbeperkte 
aanspreeklikheid 

-Die werklas en verantwoordelikheid word 
tussen vennote gedeel. 

-Elke sakevennoot is wetlik verantwoordelik 
vir die gesamentlike aanspreeklikheid van 
die vennootskap. 

-Vennote kan hulpbronne deel. - Verskillende persoonlikhede en opsies van 
vennote kan lei tot konflikte of 
teenstrydighede. 

-Vennote word slegs verplig om belasting 
te betaal in hul persoonlike en individuele 
hoedanigheid. 

- Vennote mag dalk nie almal ewe veel bydra 
nie. 

-Die vennote het 'n persoonlike belang in 
die besigheid. 

-Verlies in winste en onstabiliteit van die 
besigheid kan plaasvind as 'n vennoot 
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bedank / sterf of belangstelling in die 
besigheid verloor of bankrot verklaar word. 

Kan enige tyd ekstra vennote inbring. Daar kan 'n gebrek aan kapitaal en 
kontantvloei wees. 

-Lok voornemende werknemers of spoor 
hul aan met die opsie om vennoot te 
word. 

'n vennootskap het onbeperkte 
aanspreeklikheid 

  
 

BESLOTE KORPORASIE 

Kenmerke van 'n beslote korporasie 
• Kan 'n minimum van een en maksimum tien lede hê wat 'n gemeenskaplike doelwit deel. 
• Die woord 'beslote' beteken dat alle lede betrek word en aan die bestuur deelneem. 
• Elke lid lewer 'n bydrae van sommige / bates / dienste aan die korporasie. 
• Die naam moet eindig met die agtervoegsel BK. 
• Lede het onbeperkte aanspreeklikheid, behalwe waar die BK meer as tien lede vir ses 
maande of langer gehad het. 
• 'n BK het sy eie regspersoonlikheid en het dus onbeperkte kontinuïteit. 
• Oudit van boeke is opsioneel aangesien lede slegs 'n rekeningkundige beampte benodig om 
finansiële rekords te kontroleer. 
• Oordrag van 'n lid se belang moet deur alle ander lede goedgekeur word. 
• Wins word gedeel in verhouding tot die lid se belang in die BK. 
 
IMPAK VAN 'N BESLOTE KORPORASIE 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
Daar is min wetlike vereistes, bv. 
ouditering van finansiële state / gereelde 
algemene jaarvergaderings. 

Beperkte groei en uitbreiding aangesien 'n 
BK nie meer as tien lede kan hê nie. 

'N BK is 'n regspersoon en bestaan 
voortdurend. 

'n Lid van 'n BK kan persoonlik aanspreeklik 
gehou word vir die verliese van BK indien die 
lid se optrede onbevoegd was. 

Kan omgeskakel word na 'n private 
maatskappy en lede kan aandeelhouers 
word. 

- Geouditeerde finansiële state kan vereis 
word wanneer aansoek gedoen word vir ‘n 
lening. 

-Lede het beperkte aanspreeklikheid 'N BK word belas asof dit 'n maatskappy is, 
wat hoër is as persoonlike belastingkoerse. 
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-Eienaars se belang in die BK hoef nie in 
verhouding tot hul kapitaalbydrae te wees 
nie. 

Moeilik vir lede om die BK te verlaat, 
aangesien alle lede moet ooreenkom om 'n 
lid se belang te vervreem. 

-BK kan deur CIPC (Kommissie vir 
Maatskaplike en Intellektuele Eiendom) 
vrygestel word van die ouditering van sy 
finansiële state. 

- N BK word op sy inkomste en Standaard 
Maatskappybelasting belas op grond van 
lede se dividende / Dubbelbelasting. 
 

 
 

PRIVAAT MAATSKAPPY 

Definisie 
Dit kan 'n klein of groot maatskappy wees en het een of meer direkteure. 
 
Kenmerke van 'n privaat maatskappy 
• Benodig een of meer direkteure en een of meer aandeelhouers. 
• Dit benodig 'n minimum van een aandeelhouer en daar is geen beperking op die aantal 
aandeelhouers wat 'n private maatskappy mag hê nie. 
• Registreer by die registrateur van maatskappye deur die opstel van Akte van Oprigting. 
• Die maatskappy se naam eindig met briewe (Edms) Bpk. 
• 'n Private maatskappy mag nie aandele aan die publiek verkoop nie. 
• Beleggers verskaf kapitaal  om wins uit aandele te verdien. 
• Die maatskappy het 'n regspersoonlikheid sowel as onbeperkte kontinuïteit. 
• Die ouditering van finansiële state is opsioneel. 
• Wins word in die vorm van dividende gedeel in verhouding tot die aandeel wat gehou word. 
• Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid en sal nie hul aanvanklike kapitaal belê 
verloor, indien die onderneming bankrot gaan nie. 
• Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid en 'n afsonderlike regsentiteit. 
• Verhoog kapitaal deur aandele aan sy aandeelhouers uit te reik. 
• Wins word in die vorm van dividende gedeel in verhouding tot die aantal aandele wat gehou 
word. 
 
IMPAK VAN 'N PRIVAAT MAATSKAPPY 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
Meer geleenthede om minder 
belasting te betaal 

Vereis baie kapitaal 

-Goeie langtermyn groeimoontlikhede Hoe meer aandeelhouers, hoe minder wins 
-Besit regspersoonlikheid en 
aandeelhouers het geen direkte 

-Meer belasting vereistes 
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regsimplikasies nie / beperkte 
aanspreeklikheid. 
-Raad van direkteure met kundigheid 
/ ervaring kan aangewys word om 
besluite te neem 

-Direkteure het nie 'n persoonlike belangstelling 
nie 

Nie nodig om die finansiële jaarstate 
by die kommissie in te dien nie. 

- Jaarlikse finansiële state moet deur 'n 
gekwalifiseerde persoon hersien word, wat 'n 
ekstra koste vir die maatskappy is. 

 Moeilik en duur om op te rig aangesien die 
maatskappy aan baie wetlike vereistes 
onderwerp word 

-Dit is 'n regspersoon en kan 
kontrakte onderteken in sy eie naam. 

-Betaal belasting op die winste van die besigheid 
en op verklaarde dividende / Onderhewig aan 
dubbele belasting. 

-Die nuwe wet verplig persoonlike 
aanspreeklikheid op direkteure wat op 
'n roekelose / bedrieglike wyse 
bewustelik deelgeneem het aan die 
uitvoering van sake. 

- Moet jaarlikse finansiële state opstel. 

-Finansiële state is privaat en nie 
beskikbaar vir die algemene publiek 
nie. 

 

'n Maatskappy het kontinuïteit van 
bestaan 

 

-Dit is moontlik om 'n privaat 
maatskappy te verkoop aangesien dit 
'n regspersoon in eie reg is. 

 

 
 
PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEIDS MAATSKAPPY 
Definisie 

• Baie soortgelyk aan 'n private maatskappy, die verskil is dat die direkteure van 'n 
Persoonlike Aanspreeklikheidsmaatskappy gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik is vir 
al die skulde en laste van die maatskappy. Dit beteken dat die direkteure onbeperkte 
aanspreeklikheid het. 
• Die naam van die persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy eindig in GEINK en die 
naam van die private maatskappy eindig in (Edms) Bpk. 
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Kenmerke van 'n persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy 

• Die maatskappy se naam moet eindig met letters GEINK 
• Direkteure het onbeperkte aanspreeklikheid en hulle is gesamentlik aanspreeklik vir die 
skuld van die onderneming, selfs al is hulle lank buite die kantoor. 
• Die Memorandum van Oprigting moet verklaar dat dit 'n persoonlike 
aanspreeklikheidsmaatskappy is. 
• Hulle moet ten minste een direkteur hê op hul raad van direkteure. 

LET WEL: Ander eienskappe van 'n persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy 
is dieselfde as die private maatskappy behalwe die bogenoemde eienskappe. 

 

IMPAK VAN 'N PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID MAATSKAPPY 

Voordele en / of nadele 

LET WEL: Die voordele van 'n persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy is 
dieselfde as die privaatmaatskappy. 

Die nadele is ook dieselfde as die private maatskappy, behalwe dat die 
direkteure van die persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy onbeperkte 
aanspreeklikheid het. 

 

PUBLIEKE MAATSKAPPY 

Definisie 

• 'n Openbare maatskappy is 'n maatskappy wat geregistreer is om sy aandele aan die 
algemene publiek te bied. Dit word meestal gedoen deur die Johannesburgse Sekuriteite / 
Effektebeurs (JSE). 
• Die publieke maatskappy is ontwerp vir 'n grootskaalse onderneming wat groot kapitale 
beleggings benodig. 
 

Kenmerke van 'n publieke maatskappy 

• 'n Minimum van een persoon word vereis om 'n publieke maatskappy te begin. 
• Benodig drie of meer direkteure en drie of meer aandeelhouers. 
• Registreer by die Registrateur van Maatskappye deur 'n Akte van Oprigting op te stel. 
• Die maatskappy se naam eindig met letters Bpk. 
• Het regspersoonlikheid en het dus onbeperkte kontinuïteit 
• Verhoog kapitaal deur aandele aan die publiek uit te reik en kapitaal te leen deur 'n 
skuldbrief uit te reik. 
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• 'n Prospektus word aan die publiek uitgereik om kapitaal in te samel. 
• Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid. 
• Die nuwe wet verplig persoonlike aanspreeklikheid op direkteure wat op 'n roekelose / 

bedrieglike manier bewus deelgeneem het aan die uitvoering van sake. 
• Die maatskappy het 'n regspersoonlikheid sowel as onbeperkte kontinuïteit. 
• 'n Publieke maatskappy moet 'n algemene jaarvergadering hou. 
• Ouditering van finansiële state is verpligtend en geouditeerde state is beskikbaar aan 
aandeelhouers en die publiek. 
• Wins word in die vorm van dividende gedeel in verhouding tot die aandeel wat gehou word. 
 
IMPAK VAN 'N OPENBARE/PUBLIEKE MAATSKAPPY 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
-Die besigheid het sy eie regsidentiteit  Moet alle finansiële inligting openbaar 
- Maklik om fondse in te samel vir 
groei deur die verkoop van aandele. 

-Groot bedrag van fondse word aan finansiële 
oudits bestee. 

-Die aandeelhouers is slegs 
aanspreeklik vir die bedrag wat belê 
word / Aandeelhouers het beperkte 
aanspreeklikheid. 

-Aandel moet in die openbaar verhandel word. 

Kan 'n kundige raad van direkteure 
aanstel. 

- 'n Volledige verslag moet elke jaar aan die 
groot aandeelhouers voorgelê word. 

Koop en verkoop vrylik van aandele. Moeilik en duur om op te rig aangesien die 
maatskappy aan baie wetlike vereistes 
onderwerp word 

-De aandeelhouers kan hul aandele 
vryelik verkoop / oordra. 

Hoe meer aandeelhouers, hoe minder wins. 

-Die publiek het toegang tot die 
inligting en dit kan hulle motiveer om 
aandele van 'n maatskappy te koop. 

-Die aandeelhouers mag min of geen insette in 
die sake van die maatskappy toegelaat word nie. 

- Bykomende aandele kan verhoog 
word deur meer aandele of 
skuldbriewe uit te reik 

-As gevolg van wetgewing, neem besluite langer 
en daar kan verskille wees. 

-Streng regulatoriese vereistes 
beskerm aandeelhouers. 

-Finansiële sake moet vir die publiek bekend 
wees, dus kan hierdie inligting gebruik word vir 
mededingers se voordeel. 
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Maatskappy in Staatsbesit 
Definisie 
• 'n Maatskappy in staatsbesit het die regering as sy hoofaandeelhouer en val onder die 
departement van openbare ondernemings. 
• Hierdie besighede neem namens die regering deel aan kommersiële bedrywighede. 
 
Eienskappe van 'n  Maatskappy in Staatsbesit 
• Benodig drie of meer direkteure en een of meer aandeelhouers. 
• Registreer by die Registrateur van Maatskappye deur 'n Akte van Oprigting op te stel. 
• Dit is in besit van die regering en bedryf vir wins. 
• MIS is gelys as 'n publieke maatskappy. 
• Die naam eindig met letters MIS(SOC). 
 

Staatsbeheerde maatskappye ondersteun private besighede deur infrastruktuur soos 
kommunikasiediens / Poskantoor en elektrisiteitsvoorsiening / Eskom te verskaf. 
 
IMPAK VAN MAATSKAPPY IN STAATSBESIT 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
Projekte kan gebruik word om ander 
staatsdepartemente te finansier 

Kan lei tot swak bestuur aangesien die regering 
nie altyd so doeltreffend is as die privaatsektor 
nie. 

-Verskaf noodsaaklike dienste wat nie 
deur die private sektor aangebied 
word nie 

-Oneffektiwiteit as gevolg van die grootte van die 
besigheid 

-Pryse word redelik gehou / Skep 
goeie mededinging met die private 
sektor om dienste aan meer burgers 
bekostigbaar te maak. 

-Maak gereeld staat op staatsubsidies 

-Onnodige duplisering van dienste 
word uitgeskakel 

- 'n Gebrek aan aansporing vir werknemers om 
te presteer as daar geen ander 
motiveringsmiddels is nie, soos 
produktiwiteitsbonusse. 

-Beplanning kan gekoördineer word 
deur middel van sentrale beheer. 

Regering kan geld verloor deur middel van die 
besigheid. 

-Genereer inkomste om sosiale 
programme te finansier. 

-‘n Gebrek aan aansporing vir werknemers om te 
presteer as daar geen aandeel in die wins is nie. 

-Werk word geskep vir alle 
vaardigheidsvlakke. 

-Verlies moet deur die belastingbetaler gedra 
word. 

 -Aandele is nie vrylik verhandelbaar wat dit 
moeilik maak om kapitaal in te samel. 
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 -MIS(SOC)moet streng regulasies volg on 
kapitaal te verkry vir bedrywighede. 

 -Finansiële state moet geoudit word. 
 
 
VERSKILLE TUSSEN DIE PRIVAAT EN PUBLIEKE/OPENBARE MAATSKAPPY 

PRIVAAT MAATSKAPPY PUBLIEKE MAATSKAPPY 
- Mag geen aandele aan die 

algemene publiek bied nie. 

- Dryf handel met aandele aan publiek op die 
Johannesburgse Effektebeurs. 

- Aandele is nie vrylik oordraagbaar 
nie 

- Aandele is vrylik oordraagbaar. 

- Minimum van een direkteur. - Minimum van drie direkteure. 

- Naam moet eindig met Eiendoms 
Beperk / (Edms) Bpk. 

- Naam moet eindig met Beperk / Bpk. 

- Jaarlikse finansiële state hoef nie 
geouditeer en gepubliseer te word 
nie. 

- Jaarlikse finansiële state moet geouditeer en 
gepubliseer word. 

- Hoef nie 'n prospektus te 
publiseer nie omdat dit nie sy 
aandele in die openbaar kan 
verhandel nie. 

- Moet 'n prospektus registreer en publiseer met 
die Kommissie vir Maatskaplike en 
Intellektuele Eiendom / CIPC. 

- Die maatskappy hoef nie die 
minimum inskrywing / uitreiking 
van minimum aandele in te samel 
nie. 

- Moet 'n minimum intekening voor die aanvang 
van die maatskappy insamel. 

 
 

VERSKILLE TUSSEN PRIVAAT EN PERSOONLIKE AANSPREKKLIKHEIDS- 
MAATSKAPPY  

PRIVAAT MAATSKAPPY  PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEIDS-
MAATSKAPPY  

Die naam eindig met (Edms) Bpk Die naam eindig met GEINK 
Die direkteure is nie persoonlik 
aanspreeklik vir die skuld van die 
onderneming nie.  

Die direkteure is persoonlik aanspreeklik vir 
die skuld van die onderneming. 
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Nie-winsgewende maatskappye 
Definisie 
'n Nie-winsgewende maatskappy / onderneming (NWM/NWO)  is nie gestig met die doel om 
wins te maak nie, maar vir openbare voordeel gevestig. 
 
Kenmerke van nie-winsgewende maatskappye 
• Die hoofdoel is om diens te lewer en nie wins te maak nie. 
• Hulle word befonds deur donasies en buitelandse fondse. 
• Die naam van die maatskappy moet in die NPC/NWM/NWO eindig. 
• Alle winste moet gebruik word vir die primêre doelwit van die nie-winsgewende 
maatskappy. 
• Dit moet die Akte van Oprigting opstel. 
• Kwalifiserende NWM.NWO’s word belastingvrystellingstatus verleen. 
 
Impak van nie-winsgewende maatskappye 
Voordele en / of nadele van nie-winsgewende maatskappye 

Voordele Nadele 
Projekte word slegs gebruik vir die 
primêre doelwit van die organisasie. 

Benodig professionele hulp om hierdie 
organisasie op te stel 

Hulle bied maatskaplike dienste aan 
verskeie gemeenskappe. 

- Kan nie genoeg kapitaal genereer om hul 
uitgawes te dek nie. 

-Donateurs/skenkers ontvang 
belastingaftrekkings. 

-Donasies mag nie altyd genoeg wees nie. 

Die aanspreeklikheid van die lede is 
beperk 

-Bates word nie na die afsluiting aan die lede 
versprei nie. 

-Het kontinuïteit van die bestaan Om 'n nie-winsgewende maatskappy te stig, 
neem tyd / moeite / geld. 

-Meeste van die inkomste van 'n 
maatskappy sonder winsoogmerk is 
vry van inkomstebelasting. 

-Verkryging van toelaes kan 'n stadige en 
vermoeiende proses wees. 

Kan subsidies / hulp ontvang -Geïnkoporeerders kan nie die bates oorneem 
wat deur die besigheid opgehoop word, as hulle 
besluit om te vertrek nie. 

-Surplus inkomste word behou om die 
doelwitte van die besigheid te 
bevorder. 

-Hulle word nie toegelaat om bonusse aan lede 
te betaal nie. 
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KOöPERASlES 
Definisie 
• 'n Koöperasie is 'n tradisionele manier waarop 'n groep belangstellendes bymekaarkom en 
hulpbronne / infrastruktuur en koste deel om 'n beter uitkoms te bereik. 
 
Eienskappe van koöperasies 
• Minimum van vyf lede is nodig om 'n koöperasie te begin. 
• Registreer by die Registrateur van Maatskappye 
• Regspersoon en kan grond besit en bankrekeninge oopmaak. 
• Lede besit en bestuur die besigheid saam en deel ewe in sy winste. 
• Besluite word demokraties geneem 
• Hulle word gemotiveer deur diens eerder as wins 
• Moet by die Registrateur van Koöperasiesverenigings registreer 
• Die woord 'Cooperative Limited' moet aan die einde van sy naam verskyn. 
• Hulle word bestuur deur 'n minimum van drie direkteure. 
• Die doel van 'n koöperasie is om wedersydse voordeel vir die lede te skep. 
 
IMPAK VAN KOöPERASIES 
Voordele en / of nadele 

Voordele Nadele 
Toegang tot hulpbronne en befondsing -Die besluite is dikwels moeilik om te bereik 

en tydrowend te maak. 
Besluitneming is deur 'n groep Moeilik om 'n koöperasie te stig. 
-Elke lid het 'n gelyke aandeel in die 
besigheid. 

Baie min bevordering posisies vir personeel. 

'n Koöperasie kan sy eie bestuur aanstel. -Dit kan moeilik wees om 'n lening te kry, 
want hul hoofdoel is nie altyd om wins te 
maak nie. 

-Lede het beperkte aanspreeklikheid Die sukses van koöperasies hang af van die 
ondersteuning van die lede. 

-Die besluite is demokraties en regverdig -Aandele is nie vrylik oordraagbaar nie 
-Mense word gemotiveer omdat hulle vir 
hulself werk 

-Alle lede het een stem ongeag die aantal 
aandele wat gehou word. 

Kan ekstra kapitaal verkry deur sy lede te 
vra om aandele te koop. 

- 

Koöperasies het kontinuïteit van bestaan  

-Hulpbronne van baie mense word 
saamgevoeg om gemeenskaplike 
doelwitte te bereik 

 

Wins word gelyke onder lede gedeel.  
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KRITERIA / FAKTORE KAN BYDRAE TOT SUKSES OF 
MISLUKKING VAN ELKE VORM VAN EIENAARSKAP 

 
Faktore wat bydra tot die sukses en / of mislukking van 'n 
eenmansaak 

Faktor Sukses  EN/OF   Mislukking 
Kapasiteit  Maklik om te beheer aangesien 

dit 'n klein onderneming is 
Moeilik om voort/aan te gaan en 
langtermyn te groei 

Bestuur  Een eienaar so daar is geen 
meningsverskille nie. 
Kan vinnige besluite neem 
sonder om ander te raadpleeg. 

Moeilik om goeie, goed opgeleide 
personeel te kry aangesien dit duur 
is 
Eienaar moet alle 
besigheidsfunksies bestuur en 
uitvoer 
Eienaars moet staatmaak op eie 
besluite en kan verkeerde besluite 
maak. 

Belasting  Eienaar word slegs op 
persoonlike winste belas. 
Afhangend van hoeveel 
inkomste die eienaar verdien, 
kan sy / haar belastingkoers 
laer wees as die 
maatskappybelastingkoers 
 

As winste te groot raak, kan dit 'n 
hoë belasting in persoonlike 
hoedanigheid wees. 
Versuim deur die eienaar om te 
voldoen aan persoonlike 
inkomstebelastingregulasies kan lei 
tot aansienlike finansiële boetes wat 
deur die SAID opgelê word. 
 

Kapitaal Kapitaal kan versigtig bestee 
en bestuur word 
Die eienaar kan geld van 'n 
finansiële instelling leen, veral 
as hy / sy bates het wat as borg 
vir 'n lening gebruik kan word. 

Winste mag nie groot genoeg wees 
vir uitbreiding nie. 
Kan nie mense met groot salarisse 
aanstel nie 
Eienaar verantwoordelik vir enige 
kapitaal geleen. 
 

Verdeling van 
winste  Eienaar ontvang alle winste uit 

die besigheid wat tot 
kapitaalgroei kan lei. 
Eienaar kan die winste gebruik 
om sy onderneming uit te brei 

Eienaar moet noukeurig begroot 
sodat besigheidskuld gedek word. 
As die eienaar nie wins maak nie, 
kan die eienaar se inkomste en 
lewensbestaan swaar geraak word. 
Die eienaar is persoonlik 
aanspreeklik vir die verlies van die 
besigheid. 
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Winste mag nie alle besigheidskuld 
dek nie. Eienaar mag besluit om nie 
uit te brei nie. 
 

Wetgewing  -Dit is maklik / goedkoop om te 
begin. 
Onbeperkte aanspreeklikheid 
kan die eienaar aanmoedig om 
harder te werk om die sukses 
van die besigheid te verseker. 
Daar is beperkte regulatoriese 
vereistes ten opsigte van die 
naam van die onderneming. 
Dit is nie verpligtend om 
finansiële state geouditeer te 
hê nie 
 

Onbeperkte aanspreeklikheid 
Persoonlike skuld en besigheidskuld 
is een 
Moet voldoen aan relevante 
munisipale regulasies of dit kan 
sluit. 
Die eienaar is persoonlik 
aanspreeklik vir die besigheidskuld; 
hy / sy kan huiwerig wees om riskos 
te neem 
-Besigheid kan slegs vir meer 
lenings kwalifiseer indien hulle 
gelisensieer is. / Lenings is nie 
maklik verkrygbaar nie. 
 

 
Faktore wat bydra tot die sukses en / of die mislukking van 'n 
vennootskap 

Faktor Sukses  EN/OF   Mislukking 
Kapasiteit   

Maklik en goedkoop om te begin 
Toon potensiaal vir groei - omdat 
vennote bydra - vaardighede. 
Uitbreiding is moontlik omdat meer 
vennote kan aansluit  by 
vennootskap aan.  
 Het die finansiële vermoë om 
voordeel te trek uit goeie afslag vir 
grootmaat aankope  

In ‘n groot vennootskap kan die 
vennote sukkel om ooreen te kom 
oor besigheidskwessies 

Bestuur   
Vennote is aktief betrokke by 
bestuur en mag die idees van 
ander vennote gebruik. 
 Nie alle vennote hoef aktief by die 
bestuur betrokke wees nie en sal 
eerder bevoegde bestuurders 
aanstel. 
Vennote het toegang tot 
kundigheid van ander vennote 
wanneer moeilike besluite geneem 
moet  

Hoe meer vennote in die 
vennootskap, hoe moeiliker is dit 
om  hul uitgawes en onttrekkings 
te beheer 

Belasting  Vennootskappe betaal slegs BTW 
op toepaslike produkte verkoop / 
dienste gelewer wat 
belastingadministrasie verminder 
Die vennootskap betaal nie 
inkomstebelasting nie, net die 
vennote in hul persoonlike 
hoedanighede  

Vennote wat baie verdien betaal 
meer belasting, wat ander 
vennote kan ontmoedig om by die 
vennootskap aan te sluit. 
Vennote kan meer kontant onttrek 
om hul belastinglas te verminder 
wat kontantvloeiprobleme vir die 
vennootskap kan veroorsaak 
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Kapitaal Kapitaal kan versigtig bestee en 

bestuur word.  
Meer as een vennoot wat bydra tot 
kapitaal.  
 

Vennote mag nie almal kapitaal 
hê om in besigheid te sit wanneer 
dit nodig is nie. 
Ongelyke insette sommige 
vennote kundigheid in plaas van 
kontant bydrae 
 

Verdeling van 
winste  

Vennote deel winste volgens hul 
bydraes.  
  

Hoeveel werk gedoen deur elkeen 
mag dalk nie gelyk wees aan die 
hoeveelheid wins wat elke 
vennoot ontvang nie. 
 

Wetgewing  Maklik en goedkoop om  te stig, 
aangesien vennote slegs 
vennootskapsooreenkoms moet 
opstel.   
Vennote is meer gemotiveerd om 
'n sukses te maak as gevolg van 
dat hul persoonlike besittings in 
gevaar is.  
Geen regulatoriese vereistes met 
betrekking tot die naam van die 
besigheid nie.  
Slegs onderworpe aan die 
bepalings van die 
Inkomstebelastingwet in 
vergelyking met maatskappye. 

Onbeperkte aanspreeklikheid / 
vennote is 
gesamentlik en afsonderlik 
aanspreeklik vir 
die skuld van die besigheid. 
As een vennoot sterf of aftree, 
moet die oorblywende vennote 'n 
nuwe ooreenkoms opstel. 
Ooreenkomste tussen vennote 
kan konflik tussen vennote 
veroorsaak. 
'n Vennootskap is nie 'n 
regspersoon nie en kan nie 
dagvaar of gedagvaar word nie. 
 

 
Faktore wat bydra tot die sukses en / of mislukking van 'n private 
maatskappy 

Faktor Sukses  EN/OF   Mislukking 
Kapasiteit  Daar is geen beperking op 

die aantal aandeelhouers nie, 
dit kan tot uitbreiding lei. 

Dit kan nie in 'n baie groot 
besigheid groei nie, aangesien dit 
nie die publiek kan nooi om 
aandele te koop nie. 
 

Bestuur  Bestuur ten minste deur een 
bevoegde hoogs geskoolde 
direkteur. 
Die bestuur van die 
maatskappy kan verbeter 
aangesien direkteure 
aanspreeklik is teenoor 
aandeelhouers. 

Direkteure mag nie 'n direkte 
belang in die maatskappy hê nie, 
wat groei en winsmaksimering 
kan belemmer. 
Direkteursgelde verhoog die 
maatskappy se uitgawes wat die 
netto wins verminder. 
Sommige aandeelhouers mag nie 
hul stemreg uitoefen nie, 
waardeur die verkeerde persoon 
as direkteur gekies word. 
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Die aandeelhouers kan stem 
om die mees bekwame 
direkteure aan te stel om hul 
maatskappy te bestuur. 
 
 

Groot bestuurstrukture kan lei tot 
besluitneming wat tyd neem. 
Direkteure is dalk nie gemotiveer  
om baie hard te werk nie omdat 
aandeelhouers besluit oor die 
direkteure se vergoeding. 
 

Belasting  Kan belastingkortings verkry 
as hulle betrokke is by KMI-
projekte. 
Kan regeringtenders ontvang 
en hul lisensies hernu indien 
hul nie belasting ontduik nie. 

Onderhewig aan dubbele 
belasting bv. aandeelhouers 
betaal sekondêre belasting, dit 
kan 'n negatiewe impak hê op 'n 
maatskappy wat reeds finansieel 
sukkel. 
 

Kapitaal Groot bedrae kapitaal kan 
verkry word omdat daar geen 
beperking is op die aantal 
aandeelhouers is nie. 
Die maatskappy kan 
langtermynkapitaal bekom en 
het dus langtermyngroei 
geleenthede.  
Selfs omdat die aandele nie 
vrylik verhandelbaar is nie, 
kan groot maatskapye steeds 
‘n aansienlike bedrag kapitaal 
Meer kapitaal kan verkry 
word deur aandele aan 
aandeelhouers uit te  

Dit kan nie tot 'n baie groot 
besigheid groei nie, aangesien dit 
nie die publiek kan nooi om 
aandele te koop nie. 
Beperkings op oordraagbaarheid 
van aandele mag nie sterk 
finansieel beleggers lok nie. 
Groot kapitaal kan nie verkry word 
nie aangesien kapitaalbydrae 
slegs beperk is tot private 
aandeelhouers. 
 

Verdeling van winste  Hoë winste en goeie 
opbrengste aan 
aandeelhouers dui op die 
sukses van 'n maatskappy 
wat die waarde van aandele 
verhoog 
Winste gegenereer kan 
herbelê word om 
besigheidsaktiwiteite uit te 
brei 
Die aandeelhouers ontvang 
wins volgens die tipe en getal 
van hul aandele. 
 

Aandeelhouers mag hul aandele 
verkoop wanneer dividende laag 
is, wat ‘n daling in aandeelpryse 
tot gevolg het 
Dividende word nie altyd uitbetaal 
nie, wat nuwe beleggers 
ontmoedig. 
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Wetgewing  Prosedures om 'n private 
maatskappy te vorm, is 
vereenvoudig deur die nuwe 
Maatskappywet 71 van 2008 
Beperkte aanspreeklikheid 
maak voorsiening vir groter 
risiko-opname, wat tot die 
groei van die besigheid kan 
lei 
Ouditering van finansiële 
state (indien nodig), gee 
aandeelhouers die 
versekering dat die besigheid 
behoorlik bestuur word en 
ondersteun die verkryging 
van bykomende finansiering 
Daar is nie meer 'n beperking 
op die aantal aandeelhouers 
in 'n private maatskappy nie. 
'n Private maatskappy kan 
voordeel trek uit 
regeringsprogramme as hulle 
voldoen aan die toepaslike 
wetgewing 
Persoonlike aanspreeklikheid 
van aandeelhouers beïnvloed 
nie die maatskappy se bates 
nie 
 

Stigitngprosedures is tydrowend / 
ingewikkeld / duur, aangesien 
baie regsdokumente voorberei / 
ingedien moet word 
Hoë vorming / vestigingskoste 
benodig groot aanvangskapitaal. 
Jaarlikse oudit van finansiële state 
(indien nodig) is duur 
As 'n private maatskappy nie aan 
wetgewing voldoen nie, kan die 
lisensie daarvan dalk teruggetrek 
word deur die Kommissie vir 
Maatskappye en Intellektuele 
Eiendom (CIPC)(KMIE). 
 

 
Faktore wat bydra tot die sukses en / of mislukking van 'n publieke 
maatskappy 

Faktor Sukses  EN/OF  Mislukking 
Kapasiteit  Baie mense kan by die 

maatskappy aansluit deur 
aandele aan die publiek uit te 
reik. 

Groot kapasiteit van die 
maatskappy kan ook lei tot die 
ondergang in daardie strukture en 
prosesse kan te duur word. 
Hoë koste om infrastruktuur en 
groot werkersbasis te handhaaf 

Bestuur  Bestuur ten minste deur een 
bevoegde hoogs geskoolde 
direkteur. 
Die bestuur van die 
maatskappy kan verbeter 
aangesien direkteure 
aanspreeklik is teenoor 
aandeelhouers. 
Die aandeelhouers kan stem 
vir / stel die mees bekwame 
direkteure aan om hul 
maatskappy te bestuur. 

Direkteure mag nie 'n direkte 
belang in die maatskappy hê nie, 
wat groei en winsmaksimering 
kan belemmer 
Groot bestuurstruktuur kan lei tot 
besluitneming wat tyd neem. 
Direkteursfooie verhoog die 
maatskappy se uitgawes wat die 
netto wins verminder 
Bestuur kan blootstel aan 
regsgedinge as hulle verslae nie 
aan King Kode 111 voldoen nie. 
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 Sommige aandeelhouers mag nie 
hul stemreg uitoefen nie, 
waardeur die verkeerde persoon 
as direkteur gekies word. 
Direkteure is dalk nie gemotiveer  
om baie hard te werk nie omdat 
aandeelhouers besluit oor die 
direkteure se vergoeding 
 

Belasting  Kan belastingkortings verkry 
as hulle betrokke is by KMI-
projekte. 
Kan staatstenders verkry en 
hul lisensies hernu indien 
hulle nie belasting ontduik nie. 
 

Onderhewig aan dubbele 
belasting bv. aandeelhouers 
betaal sekondêre belasting, dit 
kan 'n negatiewe impak hê op 'n 
maatskappy wat reeds finansieel 
sukkel 
 

Kapitaal Kan groot bedrae kapitaal 
ophoop omdat aandele / 
skuldbriewe aan die publiek / 
aandeelhouers verkoop kan 
word 
Aandelekapitaal klousule in 
die Akte van Oprigting (AVO) 
kan verander word om meer 
aandele uit te reik 
'n Openbare/publieke 
maatskappy se aandele word 
op die JSE genoteer, wat die 
maatskappy blootstelling aan 
meer potensiële beleggers 
gee. 
 

Groei is beperk indien voldoende 
kapitaal nie verkry kan word nie. 
Groot bedrae kapitaal benodig om 
'n publieke maatskappy te begin. 
Die verhoging van ekstra kapitaal 
kan moeilik wees as die 
ekonomiese klimaat ongunstig is / 
Aandelepryse verander altyd en 
hulle kan waarde verloor. 
'n Verhoging in die aantal 
uitgereikte aandele kan lei tot 
meer dividende uitbetaal / minder 
behoue inkomste uit 
maatskappywins. 
 

Verdeling van winste  Hoë winste en goeie 
opbrengste aan 
aandeelhouers dui op die 
sukses van 'n maatskappy 
wat die waarde van aandele 
verhoog 
Winste wat genereer is kan 
herbelê word om 
besigheidsaktiwiteite uit te 
brei 
Die aandeelhouers ontvang 
wins volgens die tipe en 
aantal aandele. 
 

Aandeelhouers mag hul aandele 
verkoop wanneer dividende laag 
is, wat daling in aandeelpryse tot 
gevolg het 
Dividende word nie altyd uitbetaal 
nie wat nuwe beleggers 
ontmoedig 
 

Wetgewing Die maatskappy en sy 
eienaars (aandeelhouers) is 
afsonderlike entiteite, wat 
meer mense mag aanmoedig 
om by die maatskappy aan te 
sluit 

Stigtingprosedures is tydrowend / 
ingewikkeld / duur, aangesien 
baie regsdokumente voorberei / 
ingedien moet word 
-Hoë vestigingskoste benodig 
groot aanvangskapitaal.√ 
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Beperkte aanspreeklikheid 
maak voorsiening vir groter 
risiko's, wat tot die groei van 
die besigheid kan lei 
Ouditering van finansiële 
state, gee aandeelhouers die 
versekering dat die besigheid 
behoorlik bestuur word en 
ondersteun die verkryging van 
bykomende finansiering. 
 

Jaarlikse oudit van finansiële 
state is duur. 
As 'n publieke maatskappy nie 
aan wetgewing voldoen nie, kan 
die lisensie daarvan dalk 
teruggetrek word deur die 
Kommissie vir Maatskappye en 
Intellektuele Eiendom 
(CIPC)(KMIE). 
 

 
Faktore wat bydra tot die sukses en / of versuim van 'n persoonlike 
aanspreeklikheidsmaatskappy 

Faktor Sukses  EN/OF  Mislukking 
Kapasiteit  Daar is geen beperking op die 

aantal aandeelhouers nie, dit 
kan tot uitbreiding lei 

Dit kan nie in 'n baie groot 
besigheid groei nie, aangesien dit 
nie die publiek kan nooi om 
aandele te koop nie 

Bestuur  PAM word bestuur deur 'n 
bevoegde raad van direkteure 
wat kundiges op hul gebied 
kan wees. 
 Vinnige besluite kan gemaak 
word, selfs al is daar net een 
direkteur. 
Die aandeelhouers kan stem 
vir / aanstel die mees 
bekwame direkteure om hul 
maatskappy te bestuur. 

Direkteure mag nie 'n direkte 
belang in die maatskappy hê nie, 
wat groei en winsmaksimering 
kan belemmer 
PAM en sy aandeelhouers is 
verplig om 'n groter bedrag vir 
direkteure se vergoeding te 
begroot om die beste direkteure 
te lok. 
Direkteursfooie verhoog die 
maatskappy se uitgawes wat die 
netto wins verminder 

Belasting  Kan belastingkortings verkry 
as hulle betrokke is by KMI-
projekte. 
Kan regeringstenders verkry 
en hul lisensies hernu indien 
hulle nie belasting ontduik nie. 
PAM betaal slegs belasting 
nadat besigheidskoste 
afgetrek is. 
Maatskappye en 
aandeelhouers word 
afsonderlik belas / dubbele 
belasting. 
 

Onderworpe tot dubbele belasting 
bv. aandeelhouers betaal 
sekondêre belasting, dit kan 'n 
negatiewe impak hê op 'n 
maatskappy wat reeds finansieel 
sukkel. 
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Die maatskappy betaal 
belasting teen 'n vaste koers 
wat laer kan wees as dié van 
vennootskappe. 
Beeld van die besigheid word 
bevorder en lok beleggings 
wanneer maatskappye 
voldoen aan 
belastingregulasies / wette. 
 

Kapitaal Kapitaal kan verhoog word 
deur meer aandeelhouers te 
kry. 
 

Dit kan nie tot 'n baie groot 
besigheid groei nie, aangesien dit 
nie die publiek kan nooi om 
aandele te koop nie. 
Beperkings op oordraagbaarheid 
van aandele mag dalk nie 
finansieel sterk beleggers lok nie. 
Baie kapitaal kan nie verkry word 
nie aangesien kapitaalbydrae 
slegs beperk is tot private 
aandeelhouers. 
 

Verdeling van winste  Hoë winste en goeie 
opbrengste aan 
aandeelhouers dui op die 
sukses van 'n maatskappy 
wat die waarde van aandele 
verhoog 
Winste wat gemaak was, kan 
herbelê word om 
sakebedrywighede uit te brei. 
 

Aandeelhouers mag hul aandele 
verkoop wanneer dividende laag 
is, wat daling in aandeelpryse tot 
gevolg het 
Dividende word nie altyd uitbetaal 
wat nuwe beleggers ontmoedig. 
 

Wetgewing Die maatskappy en sy 
eienaars (aandeelhouers) is 
afsonderlike entiteite, wat 
meer mense mag aanmoedig 
om by die maatskappy aan te 
sluit 
Direkteure word verplig (deur 
die Wet) om verantwoordelik 
op te tree en harder te werk 
aan die sukses van die 
maatskappy om hul 
persoonlike bates te beskerm 
Direkteure teken prestasie 
kontrakte wat hulle sal 
motiveer om professioneel en 
eties te presteer 
Regte en pligte van 
aandeelhouers word in die 
Maatskappywet bepaal, 
wat onetiese en korrupte 
gedrag verminder 

Langdurige registrasievereistes 
kan die werklike bedryf van die 
onderneming vertraag en 
aandeelhouers kan op 
winsgewende geleenthede uitmis 
Dit is duur om hierdie vorm van 
eienaarskap te registreer wat 
besigheidskoste verhoog en dus 
wins verminder 
Die opstel van direkteure se 
prestasiekontrakte kan tydrowend 
wees, duur en verhoog koste 
Ouditering is slegs nodig as die 
PAM voldoen aan die nodige 
toetse vir solvensie en likiditeit, 
wat lei tot ekstra ouditkoste. 
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Mag regeringstenders verkry 
aangesien die PAM behoorlik 
geregistreer is in 
ooreenstemming met die 
Maatskappywet 
 

 
Faktore wat bydra tot die sukses en / of mislukking van 'n nie-
winsgewende maatskappy 

Faktor Sukses  EN/OF   Mislukking 
Kapasiteit  Baie van die donateurs kan 

gewillig wees om NWM/NWO-
aktiwiteite geld te skenk, want 
dit is vir 'n goeie rede vir die 
gemeenskap. 
Meer aandeelhouers mag 
betrokke raak / by die 
maatskappy aansluit, 
aangesien hulle positief bydra 
tot die samelewing. 

Beperkte kapasiteit want fondse 
kan moeilik wees om te verkry. 
- Mag dalk nie beleggers lok nie 
as gevolg van hul aard as 
NWM/NWO, aangesien hulle nie 
winsgedrewe is nie 

Bestuur  'N NWM/NWO kan goed 
bestuur word aangesien dit 'n 
minimum van drie direkteure 
benodig. 
Meer direkteure kan 
aangestel word om meer 
vaardighede / idees / 
innovasies / kundigheid aan 
die NWM/NWO te bring. 
Die wettig voorgeskrewe 
bestuursstruktuur verseker 'n 
goed georganiseerde 
maatskappy 

Groot bestuurstruktuur kan 
besluite bemoeilik / vertraag. 
Direkteure kan besigheidsfondse 
wanbestuur omdat hulle nie 'n 
direkte belang in die NWM/NWO 
het nie. 
Direkteure is aanspreeklik vir 
enige verlies / skade / koste wat 
die maatskappy ondervind. 
Direkteure mag dalk nie 
vaardighede hê om hulpbronne te 
bestuur nie. 
 

Belasting  Mag kwalifiseer vir 
belastingvrystelling indien aan 
sekere kriteria voldoen word 
Dit kan sekere 
belastingvoordele / kortings 
ontvang wanneer hulle aktief 
betrokke is by 
gemeenskapsprojekte. 
 

Vereis om inkomstebelasting te 
betaal indien hulle betrokke is by 
aktiwiteite wat nie met hul 
sakedoeleindes verband hou nie 
Moet voldoen aan sekere 
belastingvereistes om vrygestel te 
word, bv. Operasies moet 
uitsluitlik vir liefdadigheids-, 
wetenskaplike of openbare 
veiligheidsdoeleindes wees 
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Kapitaal Onbeperkte aantal 

stigterslede kan meer kapitaal 
aan die maatskappy bydra. 
Meer kapitaal kan verhoog 
word deur donasies / 
borgskappe vir bedrywighede/ 
Uitbreiding. 
Dit is maklik om fondse / 
kapitaal in te samel, 
aangesien skenkers 
belastingvoordele geniet. 
 

Stigters kan beperkte kapitaal 
bydra / dalk nie voldoende 
kapitaal bydrae wat nodig is vir 
die vestiging / bedryf van die 
maatskappy nie. 
Die maatskappy hang af van die 
skenkings as hoofbron van 
kapitaal wat sy werking / 
uitbreiding kan belemmer. 
-NWM/NWO mag sukkel om 
genoeg kapitaal / fondse in te 
samel indien hulle donateurs nie 
oortuig nie / donasies misbruik 
word. 
 

Verdeling van winste  Die winste van die 
maatskappy word gebruik om 
ander behoeftes van die 
maatskappy te finansier. 
 

Mag potensiële beleggers 
ontmoedig om in die maatskappy 
te belê, aangesien dit 'n nie-
winsgewende maatskappy is. 
 

Wetgewing Die maatskappy en sy 
eienaars (aandeelhouers) is 
afsonderlike entiteite, wat 
meer mense mag aanmoedig 
om by die maatskappy aan te 
sluit 
Finansiële state word 
geouditeer, dit kan tot 
doeltreffende gebruik van 
hulpbronne lei. 
 

Stigtingprosedures is tydrowend / 
ingewikkeld / duur, aangesien 
baie regsdokumente voorberei / 
ingedien moet word. 
 

 


