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Kapitaalwinsbelasting en die Primêre Woning-uitsluiting

’n Belastingbetaler wat sy huis verkoop, mag kwalifiseer vir die primêre woning-uitsluiting van tot R2 miljoen 
vir Kapitaalwinsbelasting-doeleindes. Die term “primêre woning” word in paragraaf 44 van Agste Bylae tot 
die Wet op Inkomstebelasting beskryf.

Die rede waarom hierdie definisie die belangstelling gaande het, is as gevolg van die uitsluiting op die wins of 
verlies gemaak wanneer jy jou primêre woning verkoop.

Daar is twee moontlikhede: 
•  Indien die primêre woning vir meer as R2 miljoen verkoop word, moet die eerste R2 miljoen van die 
    kapitaalwins of –verlies nie in berekening gebring word nie.
•  Indien die primêre woning vir R2 miljoen of minder verkoop word en ’n kapitaalwins word gerealiseer, 
    word die volle kapitaalwins nie in berekening gebring nie.

Ten einde te kwalifiseer as ’n primêre woning en om die voordeel van die uitsluiting te ontvang, moet ’n 
woning een wees waarin ’n natuurlike persoon of ’n spesiale trust ’n belang besit.

Bykomend moet die natuurlike persoon of ’n begunstigde van die spesiale trust of ’n eggenoot van die 
persoon of begunstigde normaalweg in die woning woon of gewoon het as sy of haar hoofwoning; en die 
woning hoofsaaklik (meer as 50%) vir residensiële doeleindes gebruik of gebruik het.

Vir eiendom om as ’n primêre woning te kwalifiseer, moet die woning aan albei laasgenoemde vereistes 
voldoen anders sal dit as primêre woning gediskwalifiseer word. Die definisie maak dit ook duidelik dat ’n 
maatskappy, gewone trust of beslote korporasie wat ’n woning besit nie kwalifiseer vir die primêre woning-
uitsluiting nie.

Die R2 miljoen-wins-uitsluiting funksioneer op ’n “per primêre woning”-basis en nie op ’n “per persoon wat 
’n belang besit in die primêre woning”-basis nie. Dit beteken byvoorbeeld dat, waar twee individue ’n gelyke 
belang in dieselfde primêre woning besit en albei dit as primêre woning gebruik, die R2 miljoen verdeel moet 
word. Elkeen is dus geregtig op ’n primêre woning-uitsluiting van ’n maksimum van 50% van R2 000 000, 
naamlik R1 000 000. Dit is tipies die geval waar mense binne gemeenskap van goedere getroud is en waar 
elkeen dus ’n 50%-belang in die woning besit.

Die volgende vereistes moet in ag geneem word ten einde te bepaal wat die gedeelte van die kapitaalwins 
of –verlies is wat kwalifiseer vir die primêre woning-uitsluiting:
•  Die uitsluiting is beperk tot grond van twee hektaar (op voorwaarde dat die twee hektaar gebruik word as 
    deel van die primêre woning)
•  Die uitsluiting is beperk tot die periode wat die woning as primêre woning gebruik is
•  Die uitsluiting is beperk tot die residensiële gebruik van die primêre woning

Die kapitaalwins of –verlies moet verdeel word rakende elkeen van hierdie drie beperkings ten einde te 
bepaal wat die gedeelte van die kapitaalwins of –verlies is wat kwalifiseer vir die primêre woning-uitsluiting.

Wanneer ’n persoon ’n primêre woning verkoop, is die uitsluiting van die kapitaalwins of –verlies slegs van 
toepassing op die periode wat die persoon normaalweg in die primêre woning woonagtig was. Dit beteken 
dat ’n persoon nie in die woning hoef te woon ten tyde van die verkoop om te kwalifiseer vir die primêre 



woning-uitsluiting nie. Die persoon moes dit slegs as primêre woning gebruik het vir ’n gedeelte van die tyd 
wat hy of sy dit besit het. Die kapitaalwins of –verlies wat uitgesluit word onder hierdie omstandighede moet 
bepaal word met verwysing na die periode wat die persoon normaalweg in die woning gewoon het. 

Sekere periodes van afwesigheid van die primêre woning word steeds beskou as periodes van primêre 
bewoning, byvoorbeeld wanneer die woning as te koop aangebied is terwyl dit sy primêre woning was en 
hy die woning onttruim het as gevolg van die aankoop, of beplande aankoop, van ’n nuwe primêre woning; 
wanneer die woning opgerig is op grond wat aangekoop is vir die doeleinde van die bou van sy primêre woning; 
wanneer die woning per ongeluk onbewoonbaar geraak het; of wanneer die belastingbetaler oorlede is.

Waar die periode van afwesigheid langer as twee jaar is, word die natuurlike persoon of die begunstigde van 
’n spesiale trust steeds gesien as normaalweg woonagtig in die woning, maar slegs vir twee jaar uit die totale 
periode van afwesigheid.

Wanneer ’n persoon ’n primêre woning verkoop, is die uitsluiting van die kapitaalwins of –verlies slegs van 
toepassing op die residensiële gebruik van die eiendom. Enige handel of nie-residensiële gebruik van die 
primêre woning kwalifiseer nie vir die uitsluiting nie. Die kapitaalwins of –verlies moet aangepas word vir 
sowel die periode van bedryfsgebruik as die gedeelte van die woning wat vir bedryf gebruik is.

Bepaalde periodes van verhuring, waar die persoon afwesig is van die primêre woning vir vyf jaar of minder, 
word steeds beskou as periodes van residensiële gebruik. Hierdie konsessie is van toepassing indien die 
betrokke persoon (of eggenoot of begunstigde van ’n spesiale trust) in die primêre woning woonagtig was 
vir ’n aaneenlopende periode van minstens een jaar voor of ná die periode van verhuring, en geen ander 
woning as sy of haar primêre woning beskou is gedurende die periode van verhuring nie, en hy of sy tydelik 
uit Suid-Afrika was tydens die periode van verhuring of gewerk het of besigheid gedoen het in Suid-Afrika by 
’n bestemming verder as 250 kilometer vanaf die woning gedurende die relevante periode.

Waar die periode van afwesigheid langer as vyf jaar is, word dit gesien as dat die natuurlike persoon of 
die begunstigde van ’n spesiale trust die woning vir bedryfsdoeleindes gebruik het (dus nie vir residensiële 
doeleindes nie) vir die volle periode van afwesigheid.

Dit is belangrik om daarop te let dat dit die kapitaalwins is wat verdeel word en nie die R2 miljoen-uitsluiting 
nie.

Kapitaalwins = winste (meer as R2 miljoen*) minus die basiskoste minus die gedeelte van die wins wat 
verband hou met grond wat groter as twee hektaar is minus die gedeelte van die wins wat verband hou 
met die periode waartydens die eiendom nie as primêre woning bewoon is nie minus die gedeelte van die 
wins wat verband hou met die bedryfsgebruik van die primêre woning is gelyk aan die gedeelte van die 
kapitaalwins wat kwalifiseer vir die primêre woning-uitsluiting van R2 miljoen.

Die gedeelte van die wins wat verband hou met grond groter as twee hektaar plus die gedeelte van die wins 
wat verband hou met die periode wat die eiendom nie as primêre woning bewoon is nie plus die gedeelte van 
die wins wat verband hou met die bedryfsgebruik van die primêre woning is gelyk aan die gedeelte van die 
kapitaalwins wat nie kwalifiseer vir die R2 miljoen-uitsluiting nie en dus ten volle aan kapitaalwinsbelasting 
onderworpe is.

Hoewel ’n primêre woning hoofsaaklik gebruik word vir doeleindes anders as beoefening van ‘n bedryf, is 
vaste eiendom uitgesluit van bates vir persoonlike gebruik. Die enigste uitsluitings van kapitaalwinsbelasting 
vir kapitaalwins of –verlies op ’n primêre woning is die uitsluitings soos hierbo bespreek.

Voorberei deur CORE TAX
Vir meer inligting, kontak  051-448 8188
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Belegging vereenvoudig 

Wanneer hulle begin spaar vir die eerste keer, deponeer die meeste mense eenvoudig hul geld in die bank, 
hetsy as ŉ kennisgewing- of ŉ vastetermyn-deposito. Dit mag veilig voel, maar daar is steeds risiko’s. Die 
eerste is die risiko dat die bank onder kuratorskap geplaas word – soos in 2014 met African Bank gebeur het. 
Om al jou eiers in een mandjie te hê, kan ŉ redelik pynlike scenario word wanneer jou bates gevries word en 
die meeste of selfs ál jou rente verlore gaan.

Tweedens, as ons die ineenstorting van ŉ bank buite rekening laat, dra groot bankdeposito’s ook die risiko 
dat jou geld nie kan tred hou met inflasie ná belasting nie, aangesien rente verdien ook belasbaar is saam 
met jou persoonlike inkomste. Dit is veral van toepassing indien jou deposito baie gegroei het en jou jaarlikse 
inkomste jou in die 41% of 45%-belastingkerf plaas. Om inflasie te klop, jou portefeulje te diversifiseer en jou 
langtermyn-welvarendheid te groei is dit noodsaaklik om ook te kyk na beleggings wat nie bankverwant is 
nie, soos effektetrusts.

‘Hoeveel rente bied jy aan?’
Indien jou spaargeld nog altyd in ŉ bank was, is dit te verstane dat die mees algemene vraag onder beleggers 
wat die sprong na effektetrusts wil waag, is “hoeveel rente bied jy aan?” Anders as bankdeposito’s, bied 
effektetrustfondse nie gewaarborgde rentekoerse nie. Hulle belê eerder in onderliggende bates waarvan die 
pryse op en af gaan. Hulle neem hierdie risiko – bekend as markrisiko – in ŉ poging om aan beleggers ŉ hoër 
beleggingsopbrengs te bied as ŉ langtermyn-bankdeposito. Die mate waartoe pryse op en af gaan, is nie 
bekend aan die begin van die belegging nie en dit is dus onmoontlik om vooraf te sê wat die opbrengs van 
die belegging sal wees.

‘Kan ek die maksimum opbrengs verdien sonder die risiko?’
Beleggersparadys is ŉ plek waar jy die hoogste moontlike opbrengs verdien sonder enige risiko. Ongelukkig 
bestaan daar nie so ŉ beleggingsparadys nie. Om mee te begin, is geen vorm van spaar of belegging volkome 
risiko-vry nie. En tweedens is daar ŉ direkte verwantskap tussen die grootte van potensiële opbrengste 
en die grootte van die markrisiko wat jy moet neem om daardie opbrengste te behaal. Om bogemiddelde 
opbrengste te verdien, moet jy die risiko loop dat jou beleggingswaarde met tye op en af sal gaan.

‘Ek hou nie van risiko nie. Is dit regtig die moeite werd?’
Ja, indien jy jou kan verbind tot die belegging ten spyte van die emosionele wipwarit van jou opbrengste 
wat deur ŉ markineenstorting uitgewis word, soos ons in 2018 gesien het toe die plaaslike aandelemark met 
8.5% geval het en gelyste eiendom ŉ skokkende negatiewe 25.3% in een jaar gelewer het. Oor tien jaar of 
meer lewer die meer wisselvallige, hoërisiko-effektetrusts gewoonlik beduidend hoër opbrengste as kontant.

Vergelyk byvoorbeeld ŉ belegging in kontant teen 7% per jaar teenoor ŉ belegging in hoë-groei bates wat 
jou potensieel tot soveel as gemiddeld 11.5% per jaar kan gee. R100 000 belê teen 7% aan die begin van 
tien jaar lewer net onder die R200 000 aan die einde van die tien-jaar-periode. Daardie selfde R100 000 kan 
potensieel groei tot byna R300 000 in hoë-groei bates. Oor ŉ tydperk van tien jaar kan die keuse tussen ŉ 
bankdeposito en ŉ hoërisiko-effektetrust die verskil beteken tussen dubbel of driedubbel jou geld! Maar om 
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meer markrisiko te neem is nie vir almal nie.

Wees net so dapper as wat jy kan bekostig om te wees
Daar is beleggers wat nie kan bekostig om te veel markrisiko te neem nie, byvoorbeeld afgetredenes of 
enige ander persoon wat slegs van hul beleggings afhanklik is vir ŉ maandelikse inkomste. Dit is moeilik om 
die skok van ŉ markineenstorting te absorbeer indien jy jou rekeninge moet betaal uit die inkomste van jou 
(nou skielik kleiner) beleggingswaarde. Indien jy in hierdie beleggingsgroep val, mag jy dalk die mees stabiele 
vorm van effektetrusts verkies – die geldmarkfonds. Of gesels met jou adviseur om slegs ŉ gedeelte van jou 
geld te belê in ŉ gebalanseerde fonds met ŉ lae toekenning tot aandele/ekwiteite en gelyste eiendom.

Berei voor vir jou sprong na die onbekende
Indien jy gereed is om die sprong te maak en meer risiko te neem – gedefinieer as onsekerheid in opbrengste 
– is dit ŉ goeie idee om eers meer navorsing te doen voordat jy belê, en om ŉ veiligheidsnet in plek te kry.

Stap 1: Bepaal jou risikoprofiel
Net soos wat jy moet vasstel in watter afdeling jy hoort voordat jy aan ŉ sporttoernooi deelneem, moet jy 
ook weet watter soort belegger jy is. Beleggers word normaalweg geklassifiseer as konserwatief, versigtig, 
gemagtig, matig aggressief of aggressief, afhangend van ŉ kombinasie van hoeveel risiko hulle kan bekostig 
om te neem en met hoeveel risiko hulle gemaklik voel. Indien jy die geld eers ver in die toekoms gaan nodig 
kry, word jy gewoonlik beskou as iemand wat heelwat risiko kan neem. Jy mag dalk nie noodwendig hiermee 
gemaklik voel nie, wat beteken jou risikoprofiel verander van aggressief na matig aggressief of gemagtig. Jou 
finansiële adviseur sal jou deur ŉ omvattende vraelys neem om jou risikoprofiel te bepaal, of jy kan een van 
die talle aanlyn-profielinstrumente probeer.

Stap 2: Doen jou fondsnavorsing
Jou finansiële adviseur sal bekend wees met die meeste van die meer as 1000 fondse wat tans in Suid-
Afrika beskikbaar is. ŉ Goeie finansiële adviseur sal weet watter fondse die beste rekord het, asook ŉ 
beleggingsfilosofie en proses wat jou risikoprofiel pas. Hy of sy sal ook kan verduidelik wat tipies van ŉ 
fondsbestuurder verwag kan word in verskillende siklusse van die mark.

Indien jy sonder ŉ finansiële adviseur belê, sal jy self die navorsing moet doen. Jy kan begin deur uit te vind 
watter fondse wat deur die groot, bekende handelsmerke aangebied word, pas by jou risikoprofiel. Kry dan 
die fondsfeitestate of MDD’s (nuwe terminologie) van al die fondse wat jy oorweeg. Kyk veral na die laagste 
jaarlikse opbrengs aangedui op die MDD. Dit is die swakste opbrengs wat die fonds oor enige jaarperiode 
gelewer het sedert dit bekend gestel is. Is jy gemaklik met hierdie lae vlak van opbrengs? Die meeste beleggers 
kombineer twee of drie effektetrusts van verskillende fondsbestuurders om hulself te beskerm indien een 
van die fondse ŉ besondere swak jaar beleef.

Stap 3: Skep ŉ noodfonds
Net soos wat ŉ langafstandatleet vir ŉ wedloop voorberei deur toe te sien dat hy of sy genoeg water en 
noodkosvoorraad het, moet jy ook ŉ veiligheidsnet skep wat onafhanklik van jou effektetrustbelegging is. 
Net soos wat jy nie uit ŉ wedloop sal tree om eers noodvoorraad by ŉ winkel te gaan kry nie, sal jy ook moet 
seker maak dat jy nooit geld uit jou effektetrust trek terwyl die wedloop vir belonende opbrengste nog aan 
die gang is nie. ŉ Noodgeval kan enige tyd toeslaan; dit wag nie vir ŉ sterk marklopie nie. Die laaste posisie 
waarin jy jouself wil bevind, is een waar jy geld uit jou effektetrust moet trek kort ná ŉ markineenstorting. Dit 
is belangrik om altyd afsonderlike spaargeld in ŉ 24-uur-kennisgewingdeposito te hê vir nooduitgawes soos 
motorherstelwerk of mediese uitgawes.

Sodra jy in is, onthou die spelreëls
Sodra jy jou effektetrustfondse gekies en daarin belê het, is jy in vir die duur van die spel. Versigtige 
beleggers, wat normaalweg ŉ kombinasie van geldmark- of ander rente-opbrengs-effektetrusts kies, moet 
vir minstens twee jaar belê om ŉ goeie opbrengs te kry; gematigde beleggers benodig minstens drie jaar; 
matig aggressiewe beleggers minstens vyf jaar en aggressiewe beleggers minstens sewe jaar. Die opbrengste 
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is dikwels “knopperig”, met jare van min of selfs negatiewe groei, gevolg deur jare van sterk groei. Geduld is 
die nommereen-reël vir langtermynbelegging.

Vanaf die oomblik dat jy begin om meer risiko te neem as ŉ bankdeposito gaan daar jare wees waarin jou 
geld “agteruit groei” en jare waarin dit lyk asof jou belegging stilstaan. Dit bring ons by reël nommer twee: 
Moet nooit geld direk ná ŉ markineenstorting onttrek nie; om die waarheid te sê is dit eerder ŉ goeie tyd om 
meer te belê aangesien batepryse laer is en jy dus meer effekte kry per sent wat jy bestee. ŉ Goeie finansiële 
adviseur sal ook as ŉ afrigter optree om jou te help om te fokus op jou langtermyndoelwitte.

Soos met enige ander risiko in jou lewe, soos ŉ nuwe werk of stad of selfs ŉ nuwe land, of om ŉ nuwe 
besigheid te begin, kan jy jou kanse op sukses verbeter deur navorsing te doen, jou self deeglik voor te berei 
en om vas te byt wanneer jy aanvanklik ŉ paar terugslae beleef. 

Bron: 
https://www.iol.co.za/personal-finance/investments/infographic-steps-on-how-to-prepare-yourself-to-
take-on-more-risk-20026425



Belê in die mense wat jou kliënte gelukkig hou

“Werknemers wat glo dat bestuur vir hulle as mens omgee – nie net as ’n werknemer nie – is meer produktief, 
meer tevrede, meer vervul. Tevrede werknemers beteken tevrede kliënte, wat lei tot winsgewendheid.” Anne 
M. Mulcahy

Een van die beste beleggings wat jy as ŉ besigheidseienaar kan maak, is om in jou personeel te belê. En 
die beste manier om dit te doen is deur opleiding. Wanneer jy belê in opleiding vir jou personeel, belê jy 
ook in jou maatskappy deur te verseker dat jou personeel op hoogte is van al die nuutste reëls, regulasies, 
wetgewing, ens.

Met Online Academy wat gratis beskikbaar is aan alle CORE-lidfirmas, is daar geen verskoning om nie seker 
te maak jou personeel is op hoogte van sake en ingelig nie. Opleidingkategorieë wat deur Online Academy 
beskikbaar is, sluit in:
•  Intreevlak- & lewensvaardighede
•  Fundamentele & persoonlike vaardighede
•  Gesondheid- & veiligheidnakoming
•  Microsoft Office / rekenaarvaardighede
•  Bestuursvaardighede
•  Besigheid & Bemarking
•  Menslike hulpbronne
•  Nakomingskursusse
•  Indiensnemingwetgewing-vaardighede

Alle kursusse is in verskillende vlakke verdeel. Dit begin by vlak 1, wat die makliker, korter kursusse behels, en 
beweeg dan tot vlak 4, wat die mees gevorderde kursusse is wat ook langer neem om te voltooi.

Online Academy het CORE Executrain bygestaan om ŉ matriks saam te stel wat aandui watter kursusse vir 
watter personeel aanbeveel word. Die matriks is as volg verdeel:
•  Leerlingskap – eerste jaar
•  Leerlingskap – tweede en derde jaar
•  Administratiewe personeel - finansieel
•  Administratiewe personeel - standaard
•  Senior bestuur
•  Vennote

Sodra ŉ personeellid geïdentifiseer is vir ŉ spesifieke kursus word daardie kursus op die personeellid se Online 
Academy-profiel gelaai. Dit beteken dat hulle bloot kan aanteken en die kursus voltooi. CORE Executrain 
moedig alle lidfirmas aan om van hierdie geleentheid gebruik te maak om te belê in die mense wat jou kliënte 
gelukkig hou!

Belê in die mense wat jou 
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Hoogtepunte van die Kommissie vir BSEB se 2019-konferensie

In Maart vanjaar het die Kommissie vir Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging sy jaarlikse konferensie 
in Johannesburg aangebied. Die doel van die jaarlikse konferensie is om inligting met alle rolspelers te deel 
rakende B-BBEE-vereistes, beste praktyk, vordering wat gemaak is en lesse wat geleer is ten einde nakoming 
en voldoening aan B-BBEE-wetgewing te bevorder.

Die fokus van vanjaar se konferensie was op B-BBEE Eienaarskap en klem is veral gelê op:
•  die registrasie van groot B-BBEE-transaksies;
•  riglyne vir die strukturering en implementering van swarteienaarskap-transaksies; en
•  frontvoorhouding.

Sprekers en aanbieders op die konferensie het senior regeringsverteenwoordigers ingesluit, waaronder die 
Minister van Handel en Nywerheid, dr. Rob Davies, die Direkteur-Generaal van die Dti, mnr. Lionel October, 
en die BSEB-kommissaris, me. Zodwa Ntuli. Die konferensie is goed bygewoon deur uiteenlopende rolspelers 
uit verskillende industrieë, wat ŉ ideale geleentheid gebied het vir bedryfsamewerking. 

Terugvoer is verskaf oor groot B-BBEE-transaksies wat tot op datum geregistreer is en vordering met die 
swart nyweraars-program is uiteengesit. 138 swart nyweraars het reeds bystand deur middel van die program 
ontvang en die Dti het aangedui dat daar in 2019 op hierdie getal uitgebrei sal word. 

Oor frontvoorhouding was die boodskap duidelik dat nie die regering of die Kommissie enige vorm 
van frontvoorhouding sal duld nie. In sy toespraak het minister Davies dit duidelik gestel deur te sê: 
“Frontvoorhouding is net ŉ mooi woord vir bedrog.” Hy het voorts gesê dat die Kommissie steeds talle klagtes 
oor frontvoorhouding ontvang en dat nuwe vorme van frontvoorhouding aan die lig kom soos wat daar 
teen ouer vorme baklei word. Van die regering se kant is die mening dat die stryd om die ekonomie te 
transformeer steeds aan die gang is. 

Die konferensie het ook as platform gedien om verslag te doen oor die handhawingswerk van die Kommissaris 
deur gevallestudies oor afgehandelde ondersoeke na frontvoorhouding aan te bied. Persone wat direk 
geraak is deur frontvoorhouding het die geleentheid gehad om hul stories te vertel en te verduidelik hoe 
die Kommissie hulle bygestaan het om die aangeleenthede op te los. Daar was ŉ duidelike boodskap aan 
verifikasie-agentskappe en raadgewers dat die Kommissie ook sal optree (en al opgetree het) teen B-BBEE-
praktisyns wat daaraan skuldig bevind word dat hulle wanvoorstelling en frontvoorhouding bevorder.

Die Kommissie het klem gelê op sy oopdeur-beleid en maatskappye aangemoedig om die Kommissie vir 
insette te nader voordat B-BBEE-eienaarskapstransaksies gefinaliseer word. In talle gevalle is moontlike 
probleme met B-BBEE-transaksies uit die weg geruim voor implementering deur gehoor te gee aan die raad 
van die Kommissie. Die Kommissie het dit ook beklemtoon dat daar geen koste verbonde is aan hierdie 
adviesdienste nie aangesien dit ŉ staatsondersteunde diens is. 

Vir enige B-BBEE-verwante bystand, kontak asseblief die CORE BEE-span. 

Hoogtepunte van die 
Kommissie vir BSEB se 
2019-konferensie
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Die verskuilde balansstaat 

ŉ Gerekende kleinhandelaar het onlangs bekend gemaak dat meer as ŉ honderd van sy winkels gesluit 
gaan word. Is ŉ deel van die probleem moontlik ŉ rekenkundige beampte met verouderde idees? Die 
verantwoordelikheid van rekenkundige beamptes strek verder as om verslag te doen oor en finansiële 
getalle te oudit. Dit sluit ook in om raad en insig te gee oor die bestuur, versorging, beskerming en groei van 
ontasbare bates soos kliënt- en handelsmerklojaliteit asof dit tasbare bates is.

Moderne rekenkundige beamptes staan voor die uitdaging om ŉ bestuurstelsel aan te dryf wat alle elemente 
van ŉ organisasie se prestasie beheer. Die stelsel moet geïntegreer wees: strategie, begroting, vooruitskatting, 
prestasiemeting, bestuursverslagdoening, aansporingsvergoeding en korporatiewe bestuur vorm alles deel 
van die proses.

Bogenoemde kleinhandelaar se rekenkundige beamptes moet verbruikersgedrag meet en betroubare 
besigheidsvooruitskattings skep wat reageer op neigings in die sleuteldrywers tot sukses. Uitstekende 
finansiële verslagdoening moet gekombineer word met nie-finansiële metings wat die hartklop van die 
besigheid vasvang. In die kleinhandelbedryf sluit dit in die getal klante, mandjiegroottes, handelsdigtheid, 
departementele afbakenings, eenhede per werknemer-uur en voorraad-omset. Negatiewe neigings in hierdie 
metings moet lei tot aksiestappe.

Surrogaat nie-finansiële metings
•  Die bekende prestasiemetingsinstrumente soos sleutelprestasieaanduiders, telkaarte en instrumentborde 
    help ons om neigings in ontasbare bates te verstaan deur gebruik te maak van surrogaat nie-finansiële 
    metings. Hierdie surrogaatmetings verskaf insig in ontasbare bates wat nie moontlik is nie of onprakties is  
          om te meet in direkte finansiële terme. Surrogaatmetings word dikwels gekombineer met steekproeftegnieke  
    om betroubare antwoorde te kry.
•  Daar is kundiges wat beweer hulle kan die waarde van ŉ handelsmerk bereken deur die huidige waarde-
    konsep toe te pas. Dit sal interessant wees om te sien hoe hierdie kundiges hierdie waardes aan koppige 
    besigheidseienaars rondom ŉ onderhandelingstafel probeer regverdig, of selfs aan ŉ regter in ŉ hofsaal. 
    Ek kan vir jou ŉ geskatte waarde van ŉ nasionale handelsmerk gee gebaseer op bepaalde aannames, maar 
    ek kan handelsmerkherkenning baie meer akkuraat meet – die persentasie mense in ŉ steekproef wat 
     die handelsmerk binne 30 sekondes kan herken – en ek kan ook vasstel of hierdie persentasie elke jaar daal 
    of styg. Ek kan ook ŉ steekproef gebruik om te bepaal hoe ŉ bepaalde demografie se voorkeur tussen twee 
    kleinhandel-handelsmerke van jaar tot jaar verander.
•  Kliëntlojaliteit neem jare om op te bou. Ek kan nie vir jou sê wat die presiese waarde van ŉ groep lojale 
    kliënte is nie, maar ek kan wel meet hoeveel kliënte die winkel besoek en gemiddeld hoeveel geld in 
    elke winkel elke maand bestee word. Ek kan ook die koers van kliëntverkryging en -behouding berekening. 
    Kleinhandelaars van mode-items gebruik steekproeftegnieke om te bepaal watter gedeelte van ŉ hangkas 
    hul klere vul (share of wardrobe).
•  Ek kan nie vir jou die geldwaarde aandui van die span gespesialiseerde en ervare personeel wat saamwerk 
    om ŉ kettinggroep te bestuur nie. Mense in die bedryf is soms sinies oor kliënte se evaluering van 
    diensvlakke en vriendelikheid, maar dit is moeilik om te stry teen harde getalle soos terugkerende kliënte 
    en personeelomset.

Die verskuilde balansstaat
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Reëls vir die bestuur van ontasbare bates
Wat is die reëls vir die bestuur van ontasbare bates? Ons kan leer van suksesvolle maatskappye en ontwrigters 
wat hierdie reëls jare voor die kompetisie al begin toepas het.
•  Suksesvolle maatskappye vereis van hul bestuurders en personeel om hul ontasbare bates as waardevolle 
     bates te beskou, nie as kostes nie, selfs al verskyn dit nie op die balansstaat nie. Hulle bestuur hul ontasbare 
    bates aktief, nie passief nie, en laat dit nie bloot aan die genade oor nie. Hulle hou bateregisters van hul 
    mense, patente, kontrakte, kliënte en sagteware en verifieer die bestaan daarvan jaarliks.
• Suksesvolle maatskappye nomineer ŉ “kampioen” om elke IP-komponent te versorg en te laat groei. Die 
   kampioen moet ŉ sakeplan opstel en meetbare doelwitte vir elke IP-komponent stel en daaroor verslag 
   doen op ŉ gereelde basis.
•  Hulle doen alles in hul vermoë om toe te sien dat wettige eienaarskap van intellektuele eiendom by die 
    organisasie berus en nie in die gedagtes van bepaalde sleutelwerknemers nie.
•  Hulle belê in metingstelsels, opvolgbeplanning en opleiding om die momentum en kundigheid te behou 
    om intellektuele eiendom te versorg en te groei.
• Hulle maak dit moeilik vir hul kompetisie om hul intellektuele eiendom te kopieer deur patente, kopiereg 
    en handelsmerke te registreer en aggressief te vervolg wanneer hierdie regte geskend word.
• Hulle verstaan dat intellektuele bates ŉ rakleeftyd het wat gemonitor moet word en gereeld hersien moet 
   word.
• Hulle stelsels meet, meet en meet weer.

Bron:
www.johnstretch.com



Moenie jou versekeringspolis kanselleer om kontant te kry nie 

Suid-Afrikaners wat sukkel om by te bly by die stygende lewenskoste moet nie in die versoeking kom om hul 
motorversekeringspolisse te kanselleer om kontantvloei te verbeter nie. Kyk eerder na alternatiewe opsies 
om maandelikse versekeringskoste te verminder, sê Old Mutual Insure.

Die mees onlangse skok wat die sakke van verbruikers getref het, is ŉ styging in brandstofkoste weens ŉ 
kombinasie van hoër oliepryse, ŉ swak rand en ŉ styging in brandstofheffings. Terwyl verbruikersinflasie tot 
4% gedaal het in Januarie vanaf 4.5% in Desember 2018, is dit steeds ŉ daling vanaf ŉ 18-maande rekord van 
5.2% in November.

“Voordat jy jou versekeringspolis kanselleer, gesels eerder met jou makelaar of diensverskaffer om ŉ manier 
te vind om jou maandelikse premie te verlaag terwyl jy steeds verseker bly,” sê Christelle Colman, van Old 
Mutual Insure se High Net-Worth Solutions. “Dit mag aanloklik lyk om jou polis te kanselleer om geld te 
spaar, maar jy kan in ŉ veel erger finansiële posisie beland indien jy sonder dekking in ŉ ongeluk is.”

Wenke om jou versekeringspremie te verlaag
Colman se nommereen-wenk om jou versekeringspremie te verlaag is om jou verskaffer te vra om jou 
bybetaling te verhoog in ruil vir ŉ laer premie. Die bybetaling is die gedeelte waarvoor jy verantwoordelik is 
indien daar ŉ eis vir ŉ ongeluk is. Deur hierdie bedrag te verhoog, verlaag jy basies die risiko vir jou versekeraar, 
wat dan weer jou maandelikse premie kan verlaag.

“Natuurlik beteken dit dat jy effektief jou eie versekeraar word, of minstens gedeeltelik, wat beteken dat jy 
sal moet spaar sodat jy die fondse beskikbaar het om die bybetaling te maak indien nodig,” sê Colman. “Jy sal 
ook moet seker maak jy bestuur verantwoordelik sodat jy jou kanse op ŉ ongeluk verminder.”

Nog ŉ manier om jou premie te verlaag is om jou makelaar te vra om ŉ aantal kwotasies van verskillende 
verskaffers te kry. Jy kan dit self ook doen. Op dié manier kan jy die mees effektiewe opsie kies vir jou 
spesifieke behoeftes. Indien jy verskillende polisse by verskillende diensverskaffers het, kan dit ook help om 
dit in ŉ enkele portefeulje by een verskaffer te konsolideer, wat dan gewoonlik ŉ beter prys kan beding vir ŉ 
gekombineerde polis wat jou motor, huis en huisinhoud dek eerder as om verskillende polisse by verskillende 
diensverskaffers te hê.

Indien jy steeds sukkel om die betalings te maak, kan jy derdeparty-brand-en-diefstal-polisse oorweeg vir jou 
voertuig. Hierdie polis bied dekking wanneer jou motor gesteel word of in ŉ brand beskadig word, maar bied 
nie dekking in geval van ŉ ongeluk nie. Dit bied wel dekking vir skade aan die ander voertuig in geval van ŉ 
ongeluk.

“Indien jy bots met iemand se Lamborghini of Porsche met ŉ ouer voertuig wat nie dekking het nie, gaan jy 
waarskynlik die koste van die herstelwerk moet dra,” sê Colman. “Dit is waar derdeparty-brand-en-diefstal-
polisse nuttig is aangesien dit jou dekking bied vir skade aan ander voertuie waarvoor jy verantwoordelik is, 
asook brand en diefstal. Dit bly egter belangrik om versigtig te bestuur aangesien hierdie soort polis nie skade 
aan jou eie voertuig dek nie.”

Colman sê hierdie soort polis is gewoonlik slegs geskik vir mense wat ouer voertuie bestuur wat nie meer 
onder waarborg is nie en reeds ten volle afbetaal is. Dit is ook geskik vir iemand wat nie van die voertuig 
afhanklik is om hul inkomste te verdien nie.

Moenie jou versekeringspolis 
kanselleer om kontant te kry 
nie
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Nog ŉ moontlikheid is om eenvoudig ŉ goedkoper of kleiner motor aan te skaf. Dit sal nie net jou premie 
verlaag nie, maar indien dit ŉ kleiner enjin het, sal jy ook op brandstof bespaar. Colman sê die beste uitweg 
is egter om eerder seker te maak dat jy genoeg geld in jou bankrekening beskikbaar het om jou maandelikse 
premies te kan betaal.

“Waarskynlik die grootste oorsaak van poliskansellasies is wanneer ŉ aftrekorder gekanselleer word omdat 
iemand nie genoeg geld in hul bankrekening het vir die aftrekking om plaas te vind nie,” sê Colman. “Dit kan 
ŉ administratiewe nagmerrie wees indien jy in hierdie situasie in ŉ ongeluk beland en kan selfs daartoe lei 
dat jy jou dekking heeltemal verloor.”

Bron: 
FA News






