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INHOUD BESONDERHEDE VIR DIE DOEL VAN ONDERRIG, LEER EN 

ASSESSERING 

Leerders moet instaat wees om: 

 Gee 'n uiteensetting van die faktore wat in ag geneem moet word by die keuse 

van 'n ondernemingsvorm. 

 Verduidelik die verskille tussen organisasies/ondernemings sonder winsoogmerk. 

 Skets die vorme van eienaarskap en klassifiseer dit in winsgewende en nie-

winsgewende organisasies. 

 Definieer die betekenis van verskillende ondernemingsvorme. 

 Verduidelik/bespreek/beskryf die kenmerke/voordele/nadele van elke 

ondernemingsvorm. 

 Onderskei/tabuleer/onderskei/ ergelyk verskillende ondernemingsvorme. 

 Identifiseer ondernemingsvorme uit gegewe gevallestudies/scenario's/ 

tekenprente/prente. 

 Skets verskillende soorte koöperasies. 

 Verduidelik/bespreek/bespreek die voor- en nadele van koöperasies. 

 Kies die beste ondernemingsvorm en motiveer die redes vir die keuse. 
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TERME EN DEFINISIES: 

TERM DEFINISIE 

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

Kontinuïteit Gaan voort om te bestaan, selfs as daar 'n verandering van 
eienaarskap plaasvind, byvoorbeeld 'n lid of aandeelhouer 
sterf of aftree. 

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

Sekuriteite Aandele en effekte uitgereik deur 'n maatskappy. 

Beperkte aanspreeklikheid Verliese is beperk tot die bedrag wat die eienaar in die 
besigheid belê het. 

Onbeperkte aanspreeklikheid Daar kan moontlik op die persoonlike bates van die eienaar 
gebruik gemaak word om die skuld van die onderneming te 
betaal. 

Akte van oprigting (MOI) Die dokument waarin die regte, verantwoordelikhede en 
pligte van aandeelhouers en direkteure uiteengesit word. 
(Dien as 'n samestelling van 'n maatskappy). 

Enigste handelaar / alleen 
Eienaar/ eenmansaak 

'n Besigheid word besit en beheer deur een persoon wat al 
die besluite, verantwoordelikheid en winste neem uit die 
onderneming wat hulle bedryf. 

Vennootskap 'n Ooreenkoms tussen twee of meer partye wat 
ooreengekom het om finansiering en samewerking te 
bewerkstellig om gemeenskaplike sakedoelwitte na te streef. 

Koöperatiewe samelewing Outonome vereniging van persone is vrywillig verenig om in 
hul gemeenskaplike ekonomiese / sosiale behoeftes / 
ambisies te voorsien deur 'n gesamentlike en demokraties 
beheerde onderneming. 

Onderneming 'n Maatskappy is 'n regspersoon wat die vermoë en 
bevoegdheid het om op sy eie op te tree. 

Winsmaatskappye 'n Onderneming wat ingestel is vir die finansiële wins vir sy 
aandeelhouers. 

Nie-winsgewende 
maatskappy 

'n Nie-winsgewende maatskappy is 'n vereniging wat nie 
winsgewend is nie. 

Openbare maatskappy 'n Openbare maatskappy is 'n vrywillige vereniging van EEN 
of meer persone, beheer deur die Maatskappywet 71 van 
2008, opgeneem ingevolge die Akte van Oprigting.. 

Privaat maatskappy 'n Privaatonderneming is 'n vrywillige vereniging van 1 of 
meer persone. 

Persoonlike aanspreeklikheid 
onderneming 

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

Staatsonderneming 'n Staatsonderneming (SOC) is 'n regspersoon wat deur die 
regering geskep word om namens hom aan kommersiële 
aktiwiteite deel te neem. 

Vennootskapsartikel 'n Dokument wat volledige bepalings bevat rakende die sake 
en  die onderneming en die vennote. 

Prospektus Prospektus is 'n dokument wat die publiek versoek om 
sekuriteite / aandele te koop. 

Jaarlikse generaal 'n Vergadering wat een keer per jaar gehou word, waar die 
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Vergadering (AJV) aandeelhouers 'n verslag ontvang waarin hulle sê hoe goed 
die maatskappy gevaar het. 

Direkteure Mense wat deur die aandeelhouers tot die direksie van 'n 
maatskappy verkies word om die belange van die 
aandeelhouers te verteenwoordig. 

Oudit Die proses waar die rekeninge van 'n organisasie 
gekontroleer word om seker te maak dat die finansiële 
bedrywighede daarvan eerlik is 

 

1.1 Faktore wat in ag geneem moet word by die keuse van die ondernemingsvorm 

 Die grootte en aard van die onderneming. 

 Die wyse waarop die onderneming beheer en bestuur/bestuur word. 

 Wie dra die risiko? 

 Hoe kapitaal gaan verkry word. 

 Hoe winste en verliese hanteer sal word/Deel van wins. 

 Wie is verantwoordelik vir enige skuld wat deur die onderneming gemaak word/ 

aanspreeklikheid. 

 Belastingimplikasies vir winste wat die onderneming verdien. 

 Die lewensduur van die onderneming/kontinuïteit. 

 Die kwesbaarheid van die onderneming in terme van regsgedinge/regspersoon. 

 1.2 Verskille tussen ondernemings met ‘n winsoogmerk en ‘n sonder  

 

 

 

 

Onderneming met winsoogmerk Onderneming sonder winsoogmerk 

 Die onderneming is gevestig vir slegs 

een doel en dit is om wins te maak. 

 'n Maatskappy geïnkorporeer vir 

finansiële wins vir sy aandeelhouers. 

 Die Akte van Oprigting bepaal wie die 

direkteure en aandeelhouers is, sowel 

as hul regte, pligte en 

verantwoordelikhede. 

 Dit bevat ook die aantal aandele wat 

die maatskappy gemagtig is om uit te 

reik. 

 Die onderneming is gestig vir 

liefdadigheidsdoeleindes of om 

sosiale en kulturele aktiwiteite te 

bevorder. 

 'n Nie-winsgewende maatskappy is 'n 

vereniging wat nie winsgewend is nie. 

 Die Akte van Oprigting omskryf die 

doel en die werking daarvan. 

 Die maatskappy het 'n onafhanklike 

regspersoon, maar die raad van 

trustees word beskerm, tensy dit 

nalatig of bedrieglik gevind word. 
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1.3 Vorme van eienaarskap 

 Eenmansaak/Alleeneienaar 

 Vennootskap 

 Beslote Korporasie (BK) 

 Persoonlike Aanspreeklikheidsmaatskappy 

 Privaatonderneming (Edms Bpk). 

 Openbare Maatskappy (Bpk). 

 Staatsonderneming. 

 Nie-winsgewende maatskappy. 

 Koöperatiewe. 

 1.4 Klassifikasie van ondernemingsvorme volgens wins- en nie-winsgewende  

 

1.5 Eienskappe, voordele en nadele van verskillende ondernemingsvorme 

1.5.1 EENMANSAAK/ALLENEIENAAR 

Definisie: 

 'n Eenmansaak is 'n onderneming wat deur een persoon besit en bestuur word. 

 Die besigheidseienaar hanteer alles, insluitend die aktiwiteite van die onderneming, 

sy prosesse en besluite. 

 Dit is die beste geskik vir diensondernemings soos 'n dokter/haarkapper/elektrisiën 

ens. 

Eienskappe van ‘n eenmansaak: 

 Eienaar kan die besigheid te eniger tyd aan iemand verkoop. 

 Daar is geen wetlike vereistes rakende die naam van die onderneming nie. 

Vorme van eienaarskap: 
Ondernemings 

Klassifikasie volgens winsgewende- 
en nie-winsgewende maatskappye 

 Private ondernemings: Word 
weerspieël as Eiendoms Beperk of 
(Edms.) Bpk. 

 Persoonlike 
aanspreeklikheidsmaatskappye: Word 
weerspieël as Inc. 

 Openbare ondernemings: Word 
weerspieël as Beperk of Bpk. 

 Maatskappye in staatsbesit: om te 
wees weerspieël as OSB (SBO) Bpk. 

 
 
 
 
 

Winsgewende maatskappye 
 

 Nie-winsgewende ondernemings moet as 
NWM (MSW) weerspieël word 

Nie-winsgewende maatskappye 
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 Dit is maklik om vas te stel, aangesien daar geen wetlike formaliteite bestaan in 

die vorming van die onderneming nie. 

 Eenmansake word nie deur die wet verplig om finansiële state te oudit nie. 

 Die eienaar het 'n persoonlike belang in die bestuur en die dienste wat gelewer 

word. 

 Die eienaar het onbeperkte aanspreeklikheid/die eienaar is persoonlik 

aanspreeklik vir die onderneming se skuld. 

 'n Eenmansaak het 'n beperkte onderneming vir uitbreiding en het nie 'n 

kontinuïteit van bestaan nie. 

 Die onderneming het geen regspersoonlikheid nie en het dus geen kontinuïteit 

nie/kontinuïteit hang af van die lewe en gesondheid van die eienaar. 

 Die eienaar voorsien kapitaal uit sy/haar spaar/leen geld by die bank. 

 Die eienaar het 'n persoonlike belang in die bestuur en die dienste wat gelewer 

word. 

 Wins word bygevoeg by die res van die eienaar se belasbare inkomste. 

 Daar is geen spesiale vereistes wanneer die eienaars die onderneming wil sluit 

nie. 

Voor- en nadele van ‘n Eenmansaak: 

VOORDELE NADELE 

 Vereis min kapitaal om te begin. 
 Vinnige en maklike besluite kan 

geneem word. 
 Geen regsproses en vereistes nie. 
 Kan maklik aanpas by die behoeftes 

van die kliënt/klant. 
 Die bates van die onderneming 

behoort persoonlik aan die eienaar. 
 'n Alleenhandelaar kan kontrakte sluit 

en in eie naam verhandel. 
 Die eienaar neem al die winste wat 

deur die onderneming gemaak is, en 
is geregtig op die besit van bates. 

 Daar is persoonlike aanmoediging en 
persoonlike kontak tussen die eienaar 
en kliënte. 

 Alleenhandelaars is oor die algemeen 
nader aan hul kliënte en bied 'n meer 
persoonlike benadering en verbeterde 
klantediens. 

 Dit is nie altyd moontlik om hoë 
salarisse te betaal nie. 

 Onbeperkte aanspreeklikheid wat 
beteken dat die eienaar persoonlik 
aanspreeklik is vir alle skuld en 
verliese wat die onderneming gely het. 

 Die groei van sake kan beperk word 
as gevolg van 'n gebrek aan kapitaal. 

 Die eienaar is verantwoordelik vir die 
verskaffing van al die nodige kapitaal 
wat moeilik kan wees om 'n groot 
bedrag in te samel. 

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

 'n Alleenhandelaar het nie kontinuïteit 
nie, veral in geval van dood of siekte. 

 Moeilik om hoogs geskoolde en 
kundige werknemers te lok. 

 Belasting word bereken volgens 'n 
progressiewe inkomstestelsel, wat tot 
'n maksimum van 40% kan wees. 
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1.5.2 VENNOOTSKAP 

Definisie: 

 'n Ooreenkoms tussen twee of meer mense wat arbeid, kapitaal en hulpbronne 

kombineer om 'n gemeenskaplike doel te bereik. 

 Vennote deel die verantwoordelikheid van die onderneming en deel die finansiële 

en bestuursbesluit van die onderneming. 

Eienskappe van 'n vennootskap: 

 Daar is geen wetlike vereistes om 'n vennootskap te bewerkstellig nie, behalwe 

die opstel van 'n vennootskapsooreenkoms. 

 Vennote kombineer kapitaal en mag ook kapitaal by finansiële instellings leen. 

 Wins word gedeel volgens die vennootskapsooreenkoms. 

 Vennote deel verantwoordelikhede en hulle is almal betrokke by besluitneming. 

 Vennote is onbeperkte aanspreeklik en is gesamentlik en afsonderlik 

aanspreeklik vir die skuld van die onderneming. 

 Geen wetlike vereistes rakende die naam van die onderneming nie. 

 Geen wetlike formaliteite moet begin nie, slegs 'n skriftelike 

vennootskapsooreenkoms word vereis. 

 Vennootskap het geen regspersoonlikheid nie en het dus geen kontinuïteit nie. 

 Die vennootskap betaal nie inkomstebelasting nie, slegs die vennote in hul 

persoonlike hoedanighede. 

 Ouditering van finansiële state is opsioneel. 

 Vennote deel verantwoordelikhede en hulle is almal betrokke by besluitneming. 

 Diversiteit/spesialisering/Verskillende vaardighede van die vennote kan gebruik 

word. 

 Daar is geen spesifieke agtervoegsel wat in die naam van die vennootskap 

weerspieël kan word nie. 
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Voor- en nadele van ‘n Vennootskap: 

VOORDELE NADELE 

 Kan enige tyd ekstra vennote inbring. 
 Alle vennote het 'n persoonlike belang 

in die onderneming. 
 Die werkslading en 

verantwoordelikheid word tussen 
vennote gedeel. 

 Vennote belê nuwe kapitaal in die 
onderneming om uitbreiding te 
finansier. 

 Dit is maklik en goedkoop om vas te 
stel, selfs met 'n skriftelike 
ooreenkoms. 

 Vennote deel enige winste en is 
daarom gemotiveerd om hard te werk. 

 Vennote deel verantwoordelikhede vir 
besluitneming en bestuur van die 
onderneming. 

 Lok potensiële werknemers met die 
opsie of aansporings om 'n vennoot te 
word. 

 Vennootskappe word nie deur die wet 
verplig om geouditeerde finansiële 
state op te stel nie. 

 Elke maat kan op hul eie sterk punte 
konsentreer as hulle die werklas deel. 

 Vennote word in hul eie hoedanigheid 
belas, wat kan lei tot laer belasting, 
afhangende van die inkomstevlak van 
die individu. 

 Dit is maklik om ekstra kapitaal in te 
samel om verdere uitbreiding van 
sake te finansier, want daar is geen 
beperking op die aantal vennote wat 
in elke vennootskap toegelaat word 
nie. 

 Die vennote kan hul kennis en 
vaardighede saamvoeg om 
gesamentlik die beste besluite te 
neem. 

 Dit is relatief maklik om 
vennootskappe te stig. Daar is geen 
formele vereistes vir die skepping en 
bestuur van 'n vennootskap nie. 

 Vennote kan nie almal ewe veel bydra 
nie. 

 Daar kan 'n gebrek aan kapitaal en 
kontantvloei wees. 

 Vennote is gesamentlik en afsonderlik 
aanspreeklik vir die optrede van die 
ander vennote. 

 Vennootskap het nie kontinuïteit nie, 
as een maat sterf/uittree, moet die 
oorblywende vennote 'n nuwe 
ooreenkoms opstel. 

 Vennootskap is nie 'n afsonderlike 
regspersoon nie en daarom is vennote 
aanspreeklik vir die skuld in eie 
hoedanigheid. 

 Verskillende persoonlikhede en opsies 
van vennote kan lei tot konflikverskille. 

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

 'n Vennootskap het onbeperkte 
aanspreeklikheid, wat beteken dat 
vennote die risiko loop om hul 
persoonlike besittings te verloor. 

 Besprekings tussen vennote kan 
besluitneming vertraag, en hulle kan 
nie saamstem oor belangrike 
besigheidsbesluite nie. 

 In 'n groot vennootskap kan die 
vennote sukkel om oor sake te kom. 

 Veranderings of oordrag van 
eienaarskap kan moeilik wees en 
vereis gewoonlik dat 'n nuwe 
vennootskap tot stand kom. 

 Verlies aan wins en stabiliteit in die 
onderneming kan voorkom as 'n 
vennoot bedank/sterf/belangstelling in 
die onderneming verloor of bankrot 
verklaar word. 

 Winste word volgens die 
vennootskapsooreenkoms tussen 
vennote verdeel en nie volgens die 
inkomste wat uitgedeel word nie. 
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1.5.3 Verskille tussen ‘n eenmansaak en ‘n vennootskap 

EENMANSAAK VENNOOTSKAP 

 'n Alleenhandelaar is 'n onderneming 
wat deur een persoon besit en bestuur 
word. 

 'n Ooreenkoms tussen twee of meer 
mense wat arbeid, kapitaal en 
hulpbronne kombineer om 'n 
gemeenskaplike doel te bereik. 

 Vinnige en maklike besluite kan 
geneem word. 

 Gesprekke tussen vennote kan 
besluitneming vertraag, en hulle kan 
nie saamstem oor belangrike 
besigheidsbesluite nie. 

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

 Die vennote is in staat om hul kennis 
en vaardighede saam te voeg om 
gesamentlik die beste besluite te 
neem. 

 

1.5.4 BESLUITE KORPORASIE (BK) 

Definisie: 

Dit is ondernemings wat deur lede besit word en tussen een en tien lede kan hê. 

Eienskappe van ‘n beslote korporasie (BK): 

 Kan 'n minimum van 1 en ‘n maksimum van tien lede hê wat 'n gemeenskaplike 

doelwit het. 

 Die naam moet eindig met die agtervoegsel BK (CC in Engels) 

 Lede van die BK besit sowel as die bestuur van die onderneming. 

 Winste word gedeel in verhouding tot die belangstelling van die lid in die BK. 

 'n BK het sy eie regspersoonlikheid en het dus onbeperkte kontinuïteit. 

 Elke lid lewer 'n bydrae van sekere bates/dienste tot die korporasie. 

 Die woord 'naby' beteken dat alle lede betrokke is en aan die bestuur daarvan 

deelneem. 

 Lede het onbeperkte aanspreeklikheid, behalwe waar die BK ses maande of langer 

meer as tien lede gehad het. 

 Ouditering van boeke is opsioneel, aangesien lede slegs 'n rekenpligtige beampte 

nodig het om finansiële rekords na te gaan. 

 Die oordrag van die belang van 'n lid moet deur alle ander lede goedgekeur word. 

 Lede van die BK word betaal volgens die persentasie rente wat elkeen besit. 
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Voor- en nadele van ‘n Beslote Korporasie (BK): 

 

1.5.5 PRIVATE MAATSKAPPY 

Definisie: 

 'n Private maatskappy het tussen een of meer aandeelhouers. 

 Dit kan 'n klein of groot maatskappy wees en het een of meer direkteure. 

Eienskappe van ‘n private maatskappy: 

 Dit benodig 'n minimum van een aandeelhouer en daar is geen beperking op die 

aantal aandeelhouers nie. 

 Vereis een of meer direkteure en een of meer aandeelhouers. 

 Kapitaal insamel deur aandele aan sy aandeelhouers uit te reik. 

 Die maatskappy se naam eindig met letters EDMS BPK. [(PTY) Ltd.] 

VOORDELE NADELE 

 'n BK is 'n wettige entiteit en het 
kontinuïteit van bestaan. 

 'n Beslote korporasie is maklik om te 
stig en te bedryf, omdat daar minder 
wettige vereistes is as ondernemings. 

 'n Beslote Korporasie hoef nie 
algemene jaarvergaderings te hou nie. 

 Vergaderings is nie verpligtend nie en 
kan op 'n ad hoc-basis gehou word. 

 Lede het beperkte aanspreeklikheid. 
 'n Beslote Korporasie kan omgeskakel 

word na 'n privaat maatskappy en 
lede kan aandeelhouers word. 

 Die 'Business Rescue' -klousule werk 
tot voordeel van die BK omdat dit die 
rehabilitasie van 'n BK vergemaklik as 
dit finansieel benoud is. 

 Oordrag van eienaarskap is maklik, 
aangesien dit aan individue oorgedra 
kan word indien alle lede daartoe 
instem. 

 Daar is dus geen direkteure nie, geen 
ingewikkelde reëls soos in 
maatskappye waar direkteure aan 
meer reëls onderwerp word nie. 

 Beslote korporasies kan deur CIPC 
vrygestel word van die oudit van die 
finansiële state. 

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

 'n Lid van 'n BK kan persoonlik 
aanspreeklik gehou word vir die 
verliese van die beslote korporasie 
indien die lid onbevoeg optree. 

 Geouditeerde finansiële state kan 
nodig wees wanneer u om 'n lening 
aansoek doen. 

 Alle lede moet instem om van die 
belang van 'n lid ontslae te raak. Dit 
kan dit moeilik maak vir lede om die 
BK te verlaat of om hul deel aan 'n lid 
te betaal. 

 Elke lid tree op as agent van die BK 
en die BK is gebonde aan die optrede 
van die lid. 

 Dit is nie moontlik om 'n BK aan 'n 
maatskappy te verkoop nie omdat 
maatskappye nie in CC's omgeskakel 
kan word nie. 

 'n BK word op sy inkomste en 
standaardbelasting van die 
maatskappy (SBM) belas op grond 
van die dividende van die lid / dubbele 
belasting. 
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 Beleggers sit kapitaal in om wins uit aandele te verdien. 

 Die onderneming het 'n regspersoonlikheid sowel as onbeperkte kontinuïteit. 

 'n Private maatskappy mag nie aandele aan die publiek verkoop nie. 

 Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid en 'n afsonderlike regspersoon. 

 Winste word gedeel in die vorm van dividende in verhouding tot die aantal 

aandele wat gehou word. 

 Registreer by die registrateur van ondernemings deur die Akte van Oprigting op 

te stel. 

 Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid en verloor nie hul aanvanklike 

kapitaal wat belê is as die onderneming bankrot raak nie. 

 Die wet lê persoonlike aanspreeklikheid op direkteure wat bewustelik deel is van 

die bedrywigheid van die onderneming op 'n roekelose of bedrieglike wyse. 

 Die private maatskappy moet finansiële state opstel, maar dit is nie verplig om sy 

finansiële jaarstate by die Kommissie in te dien nie. 

 Finansiële state hoef nie geouditeer of onafhanklik hersien te word nie, tensy die 

regulasie dit voorskryf. 

Voor- en nadele van ‘n private maatskappy: 

VOORDELE NADELE 

 'n Onderneming het kontinuïteit van 
bestaan. 

 Beheer deur ten minste een bekwame 
hoogs bekwame direkteur. 

 Inligting in 'n privaat maatskappy is 
slegs aan aandeelhouers beskikbaar. 

 Daar word nie van u verwag om 
finansiële jaarstate by die kommissie 
in te dien nie. 

 Die maatskappy het 'n onbeperkte 
aantal aandeelhouers en hul 
lewensduur is ewigdurend. 

 Aandeelhouers kan stem vir / die 
beste direkteure aanstel om hul 
maatskappy te bestuur. 

 Eie wettige identiteit en 
aandeelhouers het geen direkte 
regsimplikasies / beperkte 
aanspreeklikheid nie. 

 Groot kapitaal kan verkry word, 
aangesien daar geen beperking op die 
aantal aandeelhouers is nie. 

 Al is aandele nie vryelik oordraagbaar 
nie, kan groot private ondernemings 'n 
aansienlike hoeveelheid kapitaal 

 Moeilik en duur om 'n private 
onderneming te stig in vergelyking 
met Beslote Korporasies en 
Eenmansaak. 

 Groot bestuurstrukture kan daartoe lei 
dat besluitneming tyd neem. 

 Die private maatskappy mag nie 
aandele aan die publiek verkoop nie. 

 Direkteure kan soms in eie belang 
optree en nie in die maatskappy se 
belang nie. 

 Finansiële jaarstate moet deur 'n 
gekwalifiseerde persoon hersien word, 
wat 'n ekstra uitgawe vir die 
onderneming is. 

 Moeilik en duur om te stig, aangesien 
die maatskappy aan baie wetlike 
vereistes onderwerp word. 

 Belas belasting op die winste van die 
onderneming en op verklaarde 
dividende / Onderhewig aan dubbele 
belasting. 

 Finansiële state moet deur 'n 
gekwalifiseerde persoon hersien word, 
wat 'n ekstra uitgawe vir die 
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insamel. 
 Dit is moontlik om 'n private 

onderneming te verkoop, aangesien 
dit 'n regspersoon in eie reg is. 

 Die bestuur van die maatskappy kan 
verbeter, aangesien direkteure 
teenoor aandeelhouers 
verantwoording doen. 

 Die onderneming het toegang tot 
langtermynkapitaal en het dus goeie 
groeigeleenthede op lang termyn. 

 Die maatskappy is 'n aparte 
regspersoon wat eiendom in eie naam 
kan koop. Die verpligtinge van die 
aandeelhouers is beperk. 

onderneming is. 
 Direkteure sal persoonlik 

verantwoordelik gehou word vir skuld 
indien bewys kan word dat hulle 
bedrog gepleeg het. 

 Sommige aandeelhouers mag nie hul 
stemreg uitoefen nie, wat die 
verkeerde persoon as direkteur kies. 

 'n Vergadering mag nie begin nie, of 'n 
saak mag nie gedebatteer word nie, 
tensy ten minste drie aandeelhouers 
teenwoordig is. 

 

1.5.5 PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEIDSMAATSKAPPY 

Definisie: 

 'n Persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy lyk baie soos 'n privaat 

maatskappy, behalwe dat die huidige direkteure en die vorige direkteure 

persoonlik verantwoordelik is vir die skuld van die onderneming. 

 Die naam van die maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid eindig met 

Geïnk. (Inc.) en die naam van die private maatskappy eindig met (Edms.) Bpk. 

(=Eiendoms Beperk) 

Eienskappe van maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid: 

 Die maatskappy se naam moet eindig met letters Geïnk.  (=Geïnkorporeer) (Inc.) 

 Direkteure het onbeperkte aanspreeklikheid en hulle is gesamentlik aanspreeklik 

vir die skuld van die onderneming, selfs al is hulle lank buite die kantoor. 

 In die Akte van Oprigting moet vermeld word dat dit 'n maatskappy met 

persoonlike aanspreeklikheid is. 

 Hulle moet minstens een direkteur in hul direksie hê. 

OPMERKING: Ander kenmerke van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid is 

dieselfde as die privaatonderneming, behalwe bogenoemde twee eienskappe. 

OPMERKING: Ander kenmerke van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid is 

dieselfde as die privaatonderneming, behalwe bogenoemde twee eienskappe. 

Voor- en nadele van maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid: 

Neem kennis: Die voordele van 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid is 

dieselfde as die privaatonderneming. Die nadele is ook dieselfde as die private 
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maatskappy, behalwe dat die direkteure van die maatskappy met persoonlike 

aanspreeklikheid onbeperkte aanspreeklikheid het. 

1.5.6 PUBLIEKE  (OPENBARE) MAATSKAPPY 

Definisie: 

 'n Openbare maatskappy is 'n maatskappy wat geregistreer is om hul aandele 

aan die algemene publiek aan te bied. Dit word meestal gedoen deur die 

Johannesburgse Effektebeurs (JEB). (JSE: Johannesburg Stock Exchange) 

 Die openbare onderneming is ontwerp vir 'n grootskaalse onderneming wat groot 

kapitaalbeleggings benodig. 

Eienskappe van ‘n publieke maatskappy: 

 Minstens een persoon word benodig om 'n openbare maatskappy te begin. 

 Die maatskappy se naam eindig met letters Bpk. (= Beperk) 

 Aandeelhouers het 'n beperkte aanspreeklikheid. 

 'n Prospektus word aan die publiek uitgereik om kapitaal te bekom. 

 Het 'n regspersoonlikheid en het dus onbeperkte kontinuïteit. 

 'n Openbare maatskappy het 'n aparte regspersoonlikheid. 

 Vereis drie of meer direkteure en drie of meer aandeelhouers. 

 Winste word gedeel in die vorm van dividende in verhouding tot die aandeel wat 

gehou word. 

 'n Openbare maatskappy moet 'n algemene jaarvergadering hou (Algemene 

Jaarvergadering). 

 Registreer by die Registrateur van Maatskappye deur die Akte van Oprigting op 

te stel. 

 Kapitaal insamel deur aandele aan die publiek uit te reik en kapitaal te leen deur 

'n skuldbrief uit te reik. 

 Ouditering van finansiële state, verpligte en geouditeerde state is beskikbaar vir 

aandeelhouers en die publiek. 

 Die nuwe wet dwing persoonlike aanspreeklikheid op direkteure wat bewustelik 

aan 'n roekelose/bedrieglike wyse deelgeneem het aan die bedryf. 
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Voor- en nadele van ‘n private maatskappy: 

VOORDELE NADELE 

 Die onderneming het sy eie wettige 
identiteit en kan bates/eiendom besit. 

 Word bestuur deur ten minste een 
bekwame hoogs bekwame direkteur. 

 Direkteure bring kreatiewe idees wat 
innovasie/hoë produktiwiteit 
aanmoedig. 

 Aandeelhouers kan hul aandele vrylik 
verkoop/oordra. 

 Klein beleggers lok omdat aandele 
vrylik/maklik oorgedra kan word. 

 Streng regulatoriese vereistes 
beskerm aandeelhouers. 

 Maklik om fondse in te samel vir groei 
deur die verkoop van aandele. 

 Bykomende aandele kan verkry word 
deur meer aandele of skuldbriewe uit 
te reik. 

 Geen beperking op die aantal 
aandeelhouers nie, dus groei/ 
uitbreiding is nie beperk nie. 

 Aandeelhouers het 'n beperkte 
aanspreeklikheid vir die skuld van die 
onderneming/Aandeelhouers mag 
slegs die bedrag wat hulle belê het, 
verloor. 

 Die bestuur van die maatskappy kan 
verbeter, aangesien direkteure 
teenoor aandeelhouers 
verantwoording doen. 

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

 Moeilik en duur om te stig, aangesien 
die maatskappy aan baie wetlike 
vereistes onderwerp word. 

 Moet alle finansiële inligting openbaar 
wat deur sy mededingers gebruik kan 
word. 

 Direkteure is moontlik nie gemotiveerd 
om baie hard te werk nie, omdat 
aandeelhouers oor die direkteure se 
vergoeding besluit. 

 Direkteure mag nie 'n direkte belang 
in die maatskappy hê nie, wat groei en 
winsmaksimering kan belemmer. 

 Direkteursfooie verhoog die uitgawes 
van die onderneming, wat die netto 
wins verminder. 

 Sommige aandeelhouers mag nie hul 
stemreg uitoefen nie, wat die 
verkeerde persoon as direkteur kies. 

 'n Volledige verslag moet jaarliks aan 
die groot aandeelhouers voorgelê 
word. 

 Groot bestuurstruktuur kan lei tot die 
neem van besluite. 

 'n Groot hoeveelheid geld word 
bestee aan finansiële oudits. 

 In die openbaar moet finansiële sake 
bekend wees; hierdie inligting kan tot 
voordeel van mededingers gebruik 
word. 

 Die bestuur kan oop wees vir wettige 
uitdagings as hul verslae nie aan King 
Code III voldoen nie. 

 Openbare ondernemings is 
onderhewig aan meer 
openbaarmakings- en 
deursigtigheidsvereistes. 

 

 

 

 



VORME VAN EIENAARSKAP                   GRAAD 10 NOTAS HOOFSTUK 9 

16 
 

1.5.7 Verskille tussen ‘n private maatskappy en ‘n openbare maatskappy 

PRIVATE MAATSKAPPY PUBLIEKE MAATSKAPPY 

 Mag geen aandele aan die algemene 
publiek aangebied word nie. 

 Verhandel sy aandele openlik op die 
Johannesburgse Effektebeurs. 

 Aandele is nie vryelik oordraagbaar 
nie 

 Aandele is vryelik oordraagbaar. 

 Minstens een direkteur.  Minstens drie direkteure. 

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

 Naam moet eindig met Beperk (Bpk.) 

 Jaarlikse finansiële state hoef nie 
geoudit en gepubliseer te word nie. 

 Jaarlikse finansiële state moet 
geouditeer en gepubliseer word. 

 Het nie nodig om 'n prospektus te 
publiseer nie, aangesien dit nie sy 
aandele in die openbaar kan 
verhandel nie. 

 Moet 'n prospektus by die Kommissie 
vir Maatskappye en Intellektuele 
Eiendom (KMIE) registreer en 
publiseer. 

 Die maatskappy hoef nie die minimum 
inskrywing/minimum aandele uit te 
reik nie. 

 Moet 'n minimum intekening insamel 
voor die aanvang van die 
onderneming. 

 

1.5.8 Verskille tussen private- en persoonlike aanspreeklikheids maatskappy 

PRIVATE MAATSKAPPY PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEIDS 
MAATSKAPPY 

Die naam eindig met (Edms.) Bpk. Die naam eindig met Geïnk. 

Die direkteure is nie persoonlik 
aanspreeklik vir die skuld van die 
onderneming nie. 

Die direkteure is persoonlik aanspreeklik 
vir die skuld van die onderneming. 

 

1.5.9 STAATSBEHEERDE ONDERNEMING (MAATSKAPPY IN STAATSBESIT) 

Definisie: 

 'n Staatsonderneming het die regering as sy grootste aandeelhouer en val onder 

die departement van openbare ondernemings. 

 Hierdie ondernemings neem namens die regering die rol van kommersiële 

ondernemings aan. 

Eienskappe van ‘n staatsbeheerde onderneming: 

 Die naam eindig met die letters MSB/SBO (Maatskappy in Staatsbesit/ 

Staatsbeheerde onderneming) 

 MSB word as 'n openbare maatskappy genoteer. 

 Dit word deur die regering besit en word vir winsgewend bedryf. 
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 Een of meer persone mag opneem en daar is geen beperking op die aantal 

aandeelhouers nie. 

 Vereis drie of meer direkteure en een of meer aandeelhouers. 

 Registreer by die Registrateur van Maatskappye deur die Akte van Oprigting op 

te stel. 

 Staatsondernemings ondersteun private ondernemings deur infrastruktuur soos 

kommunikasiediens/poskantoor en elektrisiteitsvoorsiening/Eskom te voorsien. 

 'n Staatsonderneming geniet finansiële outonomie omdat hulle van die owerheid 

afhanklik is vir aanvanklike belegging. 

 Die wet lê persoonlike aanspreeklikheid op direkteure wat bewustelik deel is van 

die bedrywigheid van die onderneming op 'n roekelose of bedrieglike wyse. 

 Die maatskappy wat deur die staat besit word verplig om sy finansiële state te 

laat hersien. 

 'n Staatsonderneming is verplig om 'n algemene jaarvergadering (AJV) by te 

woon. 

 'n Staatsonderneming het 'n aparte regspersoonlikheid en het 'n beperkte 

aanspreeklikheid. Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid 

Voor- en nadele van ‘n staatsonderneming: 

VOORDELE NADELE 

 Aandeelhouers het beperkte 
aanspreeklikheid. 

 Winste kan gebruik word om ander 
staatsdepartemente te finansier. 

 Bied noodsaaklike dienste aan wat 
moontlik nie deur die privaatsektor 
aangebied word nie. 

 Verkwistende duplisering van dienste 
word uitgeskakel. 

 Werksgeleenthede word geskep vir 
alle vaardigheidsvlakke. 

 Genereer inkomste om sosiale 
programme te finansier. 

 Pryse word redelik gehou / skep 
gesonde mededinging met die private 
sektor om dienste vir meer burgers 
bekostigbaar te maak. 

 Beplanning kan gekoördineer word 
deur middel van sentrale beheer 

 Bied 'n gesonde kompetisie aan die 
private sektore as gevolg van die 
regering se bydraes. 

 Die meeste regeringsondernemings 
het gesonde sakelyne, aangesien 

 Ondoeltreffendheid as gevolg van die 
grootte van die onderneming. 

 Finansiële state moet geoudit word. 
 Verliese moet deur die 

belastingpligtige betaal word. 
 Die regering kan geld verloor deur die 

onderneming. 
 Aandele kan nie vrylik verhandel word 

nie, wat dit moeilik maak om kapitaal 
te bekom. 

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

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

 Dit kan tot swak bestuur lei, 
aangesien die regering nie altyd so 
doeltreffend soos die privaatsektor is 
nie. 

 Vertrou gereeld op subsidies van die 
regering wat moontlik nie al die 
uitgawes van die onderneming dek 
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hulle oorskot het om hul projekte te 
bestuur. 

 Staatsondernemings kan uitgebrei 
word deur sy aandele aan die publiek 
te verkoop. 

 'n Staatsonderneming het 'n aparte 
regspersoonlikheid. 

nie. 
 MSB moet streng regulasies volg vir 

bedrywighede om kapitaal te bekom. 
 'n Staatsonderneming is verplig om 'n 

algemene jaarvergadering (AJV) by te 
woon. 

 Staatsondernemings word verplig om 
sy finansiële state te laat hersien 

 

1.5.10 NIE- WINSGEWENDE MAATSKAPPY (MAATSKAPPY SONDER 

WINSOOGMERK) 

Definisie: 

'n Nie-winsgewende maatskappy/MSW (Maatskappy sonder Winsoogmerk) word nie 

stig met die doel om wins te maak nie, maar word tot openbare voordeel gestig 

Eienskappe van ‘n nie-winsgewende maatskappy: 

 Die hoofdoel is om diens te lewer en nie wins te maak nie. 

 Dit word deur donasies en buitelandse finansiering befonds. 

 Die naam van die onderneming moet in MSW eindig. 

 Alle winste moet gebruik word vir die primêre doelwit van die nie-winsgewende 

onderneming. 

 Dit moet die Akte van Oprigting voorberei. 

 Kwalifiserende MSW's kry belastingvrystelling. 

 Die direksie van 'n nie-winsgewende maatskappy moet uit ten minste drie 

direkteure (3 of meer direkteure) bestaan. 

 Nie-winsgewende maatskappye het nie 'n aandelekapitaal nie en kan nie 

aandele uitdeel of dividend aan hul lede betaal nie. 

Voor- en nadele van ‘n nie-winsgewende maatskappy: 

VOORDELE  NADELE 

 Winste word uitsluitlik gebruik vir die 
primêre doel van die organisasie. 

 Hulle lewer maatskaplike dienste aan 
verskillende gemeenskappe. 

 Skenkers ontvang 
belastingaftrekkings. 

 Die aanspreeklikheid van die lede is 
beperk. 

 Het 'n regspersoonlikheid en 
kontinuïteit van bestaan. 

 Kan toelaes / toelaes ontvang. 
 Oorskot aan inkomste word behou om 

 Professionele hulp benodig om hierdie 
organisasie te stig. 

 Genereer nie genoeg kapitaal om hul 
uitgawes te dek nie. 

 Donasies is moontlik nie altyd 
voldoende om die onkoste van die 
onderneming te finansier nie. 

 Bates word nie na die sluiting aan die 
lede uitgedeel nie. 

 Dit skep tyd / moeite / geld om 'n 
maatskappy sonder winsoogmerk te 
skep. 
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die doelstellings van die onderneming 
te bevorder. 

 Moet die finansiële state aan die einde 
van die jaar opstel en is nie verplig om 
die finansiële state te oudit nie. 

 Nie-winsgewende ondernemings is 
nie verplig om die algemene 
jaarvergadering (AJV) by te woon nie. 

 Die verkryging van toelaes kan 'n 
stadige en vermoeiende proses wees. 

 Oprigters kan nie die bates wat deur 
die NPC opgehoop is, saamneem as 
hulle besluit om te vertrek nie. 

 Hulle mag nie bonusse aan lede 
betaal nie. 

 Dit word verplig om finansiële 
jaarstate op te stel. 

 

1.5.11 KOÖPERASIES 

Definisie: 

'n Koöperasie is 'n tradisionele manier waarop 'n groep belangstellendes bymekaarkom 

en hulpbronne/infrastruktuur en koste deel om 'n beter resultaat te bereik. 

Tipes Koöperasies: 

 Behuisingskoöperasie 

 Koöperatiewe werkers. 

 Maatskaplike koöperasie. 

 Landboukoöperasie. 

 Koöperatiewe begrafnisvereniging. 

 Koöperasie vir finansiële dienste. 

 Verbruikerskoöperasie. 

 Vervoerkoöperasie 

Eienskappe van koöperasies: 

 Minstens vyf lede word vereis om 'n koöperasie te begin. 

 Die woord “Koöperasie Beperk” moet aan die einde van die naam verskyn. 

 Dit word gemotiveer deur diens eerder as deur wins. 

 Hulle word deur minstens drie direkteure bestuur. 

 Besluite word demokraties geneem. 

 Lede besit en bestuur die onderneming saam en deel ewe veel in sy winste. 

 Regsentiteit en kan grond besit en bankrekeninge open. 

 Moet by die Registrateur van Koöperasiesverenigings registreer. 

 Die doel van 'n koöperasie is om wedersydse voordeel vir die lede te skep. 
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Voor- en nadele van koöperasies: 

VOORDELE  NADELE 

 Toegang tot hulpbronne en 
befondsing. 

 Besluitneming is deur 'n groep. 
 Lede het beperkte aanspreeklikheid. 
 Die besluite is demokraties en 

regverdig. 
 Koöperasies het kontinuïteit van 

bestaan. 
 Winste word eweredig tussen lede 

gedeel. 
 Elke lid het 'n gelyke aandeel in die 

onderneming. 
 'n Koöperasie kan sy eie bestuur 

aanstel. 
 Lede is gemotiveerd omdat hulle vir 

hulself werk. 
 Kan ekstra kapitaal verkry deur sy 

lede te vra om aandele te koop. 
 Hulpbronne van baie mense word 

saamgevoeg om gemeenskaplike 
doelstellings te bereik. 

 Moeilik om 'n koöperasie te laat groei. 
 Aandele is nie vryelik oordraagbaar 

nie. 
 Baie min bevorderingsposte vir 

personeel. 
 Besluite is dikwels moeilik om te 

bereik en tydrowend. 
 Dit kan moeilik wees om 'n lening te 

kry, want hul hoofdoel is nie altyd om 
wins te maak nie. 

 Die sukses van koöperasies hang af 
van die ondersteuning van die lede. 

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

 

 


