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skakeling

949 857 5 kantore landwyd

28 220
volgelinge op sosiale media

8 449 lede 
gebruik ons app

besoeke aan 
ons webtuiste

per jaar

produkte

10 voordele-opsies om by elke leefstyl 
en lewensfase te pas

Groter gesinne betaal slegs vir 2 
kinders jonger as 18 jaar op die  
Dimension Prime-reeks

Unify – ’n 25%-spaarrekening vir jou dag-tot-dag-
gesondheidsorgbehoeftes en omvattende hospitaal-
dekking in die hospitaal van jou keuse.

Necesse-studente-opsie – dekking vir 
hospitalisasie, doktersbesoeke en spesialisbehandeling 
vir net R396 per maand.

92 Dimension Prime- 
netwerkhospitale

119 Necesse-netwerk-
hospitale

profiel

AA- 

1 van top 5 grootste oop 
mediese skemas in die bedryf

gemiddelde ouderdom van 
bevoordeeldes

finansies

29,61% Gesonde 
solvensievlak

88,5%
Eiseverhouding 
toon ’n afname 

van 4,6%

R12 492  

dienslewering

Ons diens 
verbeter met  

2,1 punte - 
– South African 
Consumer 
Satisfaction Index 
(SAcsi) 2015

2 624 088
eise verwerk

92% van eise 
elektronies ingedien

R3 316 364 934        netto eise aangegaan

607 169
telefoonoproepe 
beantwoord – 
gemiddelde wag-
tyd 56 sekondes

3,04

Groei-opsies in die Dimension Prime-reeks:
•   Afhanklikeverhouding: 2,4
• Pensioenarisverhouding: 9,03%
• Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes: 33,25 jaar

skriftelike navrae 

beantwoord 

in gemiddeld             dae

gradering vir ons eise-
betalingsvermoë (Global 
Credit Rating)

Beter toegang tot netwerkhospitale

Produkverbeterings in 2016 bekendgestel

Pensioenarisverhouding 
(bevoordeeldes > 65)

164 179

5 372  

hospitaalopnames 
gemiddeld per maand

lede
91 947 

bevoordeeldes
198 516 

11,6%

Niegesondheid-
sorguitgawes as 
persentasie van 

risikobydraes

13,7%

Geakkumuleerde fondse 
per bevoordeelde
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boodskap van die voorsitter van die raad van 
trustees

Die Raad van Trustees is daartoe verbind om te verseker dat lede se belange te alle tye 
beskerm word, en dat Medihelp sy woord gestand doen om die beste dekking vir privaat 
gesondheidsorg teen die mees mededingende prys aan lede te bied. Ons streef daarna om 
die Skema se volhoubaarheid te verseker ondanks die uitdagings wat die bedryf tans beleef, 
deur doeltreffende risikobestuur toe te pas en besigheidsoplossings te vind in ’n hoogs 
gereguleerde en mededingende omgewing.

Medihelp het tydens die verslagtydperk sy bestendige finansiële prestasie gehandhaaf. 
Die medieseskemabedryf voel ongetwyfeld die effek van die sukkelende ekonomie en is 
veral geraak deur die hoë werkloosheidsvlak en die verlangsaming in ekonomiese groei. 
Ten spyte van voortdurende uitdagings wat die bedryf die hoof moet bied, wat onder 
andere beperkende wetgewing en die stygende koste verbonde aan die befondsing van 
voorgeskrewe minimum voordele insluit, het Medihelp besonder goed presteer deur ’n 
surplus aan te teken – dit getuig van die sukses van ons strategie om die volhoubaarheid van 
die Skema te bevorder te midde van moeilike markomstandighede.

As deel van die strategie vir die 2015-produkreeks is die verantwoordelike besluit geneem om 
die ledegeld te belyn met die voordelerykheid van Medihelp se produkte en die profiel van 
die ledebasis. Dit het die Skema se solvensie so verbeter dat dit Medihelp in staat gestel het 
om die ledegeld vir die 2016-produkreeks met slegs ’n enkelsyfer te verhoog. Innoverende 
produkontwerp met die oog op markmededingende produkte het die aanpassing van 
die Unify-opsie van ’n streekgebonde netwerkopsie na ’n spaaropsie met hospitaal- en 
traumadekking ingesluit, en die prysverskil tussen die standaard Dimension Prime-opsies en 
hul laergeprysde netwerkalternatiewe is gehandhaaf op tussen 20% en 22%.

Korporatiewe bestuur en risikobestuur
Die rol van mediese skemas se rade van trustees is een van die Raad vir Mediese Skemas 
(RMS) se fokusareas. Medihelp se Raad van Trustees dra die verantwoordelikheid en 
fidusiêre verpligting om in goeie trou en in die beste belang van die Skema te handel, en 
om die Skema strategies te rig. Korporatiewe bestuur en risikobestuur is vir die Raad van 
kardinale belang – daarom het die Raad voorgestel dat die Risikobestuurskomitee by die 
Ouditkomitee ingelyf word, aangesien hierdie funksies nóú met mekaar verband hou. Die 
kundigheid van PricewaterhouseCoopers is ook ingewin om dié proses te fasiliteer.

Sekere sleutelkwessies wat die bedryf in die algemeen en Medihelp in 
besonder raak
Dit is duidelik dat daar nie maklike oplossings is vir die kwessies wat die bedryf raak nie, 
en weens die onsekerheid wat bestaan oor vraagstukke soos die voorgestelde wysiging 
van regulasie 8 van die Wet op Mediese Skemas en die gevolglike debat oor die vereiste 
dat mediese skemas ten volle vir voorgeskrewe minimum voordele moet betaal, hang 
die situasie steeds in die lug. Die Mededingingskommissie se ondersoek na privaat 
gesondheidsorg gaan in 2016 voort en bied aan mediese skemas, administrateurs, 
gesondheidsorgpraktisyns en lede die geleentheid om openlik in gesprek te tree oor die 
redes waarom die koste van gesondheidsorg bo die VPI styg. Medihelp het insette gelewer 
deur omvattende data aan die Mededingingskommissie te voorsien, en oplossings vir die 
talle knelpunte wat geopper en bespreek is, sal na verwagting nie dadelik gevind kan word 
nie maar mag wel gedurende die volgende paar jaar ‘n verskil maak.

Die plan vir Nasionale Gesondheidsversekering (NGV), wat in fases geïmplementeer 
word, vereis bykomende finansiering en dit kan tot 14 jaar neem voordat dit ten volle in 
werking gestel is, inaggenome die stand van staatsfasiliteite en hul huidige onvermoë om 
in die behoeftes van miljoene onversekerde mense te voorsien. Tans kan slegs 17% van die 
bevolking medieseskemadekking bekostig. Die witskrif oor NGV het aanvanklik aangedui dat 
die rol van mediese skemas sou verklein, aangesien hulle net dienste sou bied wat nie as deel 
van NGV gedek word nie. Die minister van gesondheid het later bevestig dat lede se reg om 
te kies watter dekking hulle ontvang, nie geaffekteer sal word nie en dat mediese skemas sal 
voortgaan om ’n noodsaaklike rol in die lewering van gesondheidsorgdekking te speel.

Die medieseskemabedryf is steeds besig om te krimp, en die RMS het in hul Jaarverslag vir 
2014/2015 aangedui dat die getal mediese skemas afgeneem het van 87 in 2013 tot 83 
in 2014/2015, aangesien kleiner skemas kies om met groter skemas te amalgameer om 
hul toekomstige volhoubaarheid te verseker. Hierdie tendens word in die grafiek onder 
geïllustreer, met minder oop skemas wat meeding vir groei in dieselfde teikenmarkte.
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Die RMS het verskeie mediese skemas ondersoek om die stand van hul korporatiewe 
bestuur te evalueer en te bepaal of daar moontlike belangekonflik of oortredings van die 
Wet op Mediese Skemas voorkom. Medihelp is ook tydens die verslagtydperk ondersoek en 
het op die bevindings van die ondersoek geantwoord – talle van die kwessies wat in die RMS 
se ondersoek geopper is, moet nog uitgeklaar word, insluitend die transaksie om die Skema 
se sakemodel te wysig. Ek is daarvan oortuig dat die streng bestuurspraktyke wat Medihelp 
en sy administrateur volg, die deurslag sal gee. Intussen gaan ons voort om die gebruiklike 
hoë sakestandaarde by Medihelp toe te pas en is ons vasbeslote om in die beste belang van 
ons lede en die toekomstige welstand van die Skema op te tree.

Die RMS het in Desember 2015 aangedui dat hulle nie Strata Healthcare Management, 
wat Medihelp se administrasie sedert 1 Januarie 2014 behartig het, se akkreditasie sal 
hernu nie. Die RMS se besluit is hoofsaaklik gebaseer op kwessies wat verband hou met die 
verkoop van Medihelp se administrasiekomponent, soos in 2011 goedgekeur deur die Skema 
se lede en in 2013 deur die RMS. Alhoewel al die nodige inligting reeds voorheen aan die 
RMS voorsien is en appèl teen die besluit aangeteken is, het Medihelp en sy administrateur 
besluit dat dit in die beste belang van alle lede, werknemers en ander belangegroepe is om 
nie in ’n uitgerekte regsproses te verval nie, maar om eerder ’n spoedige oplossing te vind.

Meer inligting oor hierdie besluit en die RMS se goedkeuring van die voorgestelde 
benadering om ’n alternatiewe sakemodel te implementeer, was nog nie beskikbaar met die 
publikasie van hierdie jaarverslag nie.

’n Woord van dank en die pad vorentoe
Die vordering wat gemaak is en die resultate wat in 2015 en tot dusver vanjaar behaal 
is, was net moontlik danksy die ondersteuning van ons Raadslede wat verbind is tot die 
beste belange van lede, asook die vasberadenheid van Medihelp se Hoofbeampte en die 
werknemers van Strata Healthcare Management om tot diens van die Skema se lede en 
alle belangegroepe te wees en om die volhoubaarheid van die Skema in die lang termyn te 
verseker.

Ons is bevoorreg om strategiese vennootskappe te hê met adviseurs wat ons Skema in die 
regte teikenmarkte groei, asook met lojale lede en gesondheidsorgpraktisyns wat privaat 
gesondheidsorg van die hoogste gehalte teen die kostedoeltreffendste fooie aan lede bied.

Ek wil graag my opregte dank uitspreek teenoor al ons belangegroepe dat hulle die Skema 
in 2015 ondersteun het, en ek sien uit na ’n jaar vol moontlikhede waarin ons Medihelp 
vorentoe sal neem met die strategie om volhoubaarheid deurlopend te verhoog en om aan 
lede sekerheid te bied in ’n onsekere ekonomie.

Chris Klopper
Voorsitter van die Raad van Trustees
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oorsig deur die hoofbeampte

Waar 2015 met reg as ’n uitdagende jaar vir die meeste bedrywe beskryf kan word, het 
Medihelp uitstekende finansiële resultate behaal, en bied die Skema se stewige finansiële 
prestasie vir lede ’n grondslag van vertroue en sekuriteit.

Medihelp het ’n netto surplus en ’n gesonde solvensievlak behaal terwyl die Skema sy 
posisie as een van die topvyf oop mediese skemas in die bedryf gehandhaaf het. Die gevolge 
van die omkeerstrategie om die Skema se finansiële prestasie te verbeter, blyk duidelik 
uit die positiewe finansiële syfers wat aangeteken is. Dis veral besonders in die lig van die 
uitdagings wat die Suid-Afrikaanse ekonomie en die gesondheidsorgbedryf in die gesig staar. 
Medihelp se mededingend geprysde reeks voordele-opsies wat regte waarde vir geld bied, 
en veral die groei-opsies in die Dimension Prime-reeks, vaar goed en die Skema se finansiële 
gesondheid is daarom stabiel en veilig.

Stewige finansiële resultate
Die produkstrategie vir 2015 het die verlangde resultaat gelewer en die Skema het merkbaar 
verbeter op die vorige jaar se finansiële prestasie. Medihelp het ’n netto surplus van 
R104 473 132 en ’n totale omvattende surplus van R114 367 029 vir die jaar behaal, met 
geakkumuleerde fondse per lid wat op 31 Desember 2015 op R12 492 staan  
(2014: R10 243). Die Skema se solvensievlak het met 1,72% verbeter van 27,89% van die 
bruto jaarlikse ledegeldinkomste in 2014 tot 29,61% in 2015, wat heelwat hoër as die wetlik 
vereiste vlak van 25% is.

Dit het die Skema in staat gestel om mededingende produkte vir sy 2016-produkreeks 
bekend te stel teen markverwante ledegeld. Niegesondheidsorguitgawes uitgedruk as ’n 
persentasie van risikobydraes het ook met 0,76% afgeneem na 11,6% (2014:12,3%).

Finansiële profiel in syfers

Risikoprofiel

Doeltreffender eisebetalings
Lede en gesondheidsorgverskaffers kan gerus wees in die wete dat Medihelp weer 
die gesogte AA– (minus) gradering vir sy eisebetalingsvermoë van die internasionale 
graderingsmaatskappy Global Credit Rating ontvang het. Eisebetalingsprosesse is ook in 
2015 meer vaartbelyn gemaak en kostedoeltreffender praktyke is geïmplementeer, terwyl 
algehele doeltreffendheid ook daartoe bygedra het dat ooreengekome omkeertye maklik 
gehandhaaf kon word.

Gesondheidsorguitgawes
Die grafiek onder dui die persentasie van gesondheidsorguitgawes vir die vernaamste 
dissiplines aan, met hospitalisasie en spesialisdienste as die hoogste uitgawes.

Medihelp-eise aangegaan in 2015

 Gesondheidsorgpraktisyns

 Hospitalisasie

 Apteke

Besoeke aan algemene 
praktisyns

505 419

Besoeke aan spesialiste

384 095

Gebruikers van 
chroniese medisyne

48 718

Hospitaalopnames

59 448

4,67%

45,84% 49,49%

AA– gradering 
vir uitnemende 
eisebetalings-

vermoë

2 624 088 
eise verwerk

92% 
van alle eise is 

elektronies 
ontvang

Eise aangegaan

R3 316 364 934

Gemiddelde 
getal lede in 

2015

94 317

Gemiddelde 
ouderdom van 
bevoordeeldes 
van alle opsies

37 jaar

Gemiddelde 
gesinsgrootte

1,16 
afhanklikes

Pensioenaris-
verhouding

> 65 jaar 
oud

13,7%

Gemiddelde 
getal 

bevoordeeldes 
in 2015

203 659

Gesonde 
solvensievlak

29,61%

Geakku-
muleerde 

fondse

R12 492
per lid

Netto surplus

R104 473 132

4,6%-
afname in eise-
verhouding na

88,5%

Niegesondheid-
sorguitgawes as 
persentasie van 

risikobydraes

11,6%
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Dag-tot-dag-voordele uitgebrei, veral op die Dimension-reeks en Medihelp Plus:

Toegang tot hospitalisasie verbeter:

Verbeterings op 1 Junie 2015 ingestel:

Ander verbeterings:

Voordele vir voorkomende sorg
Om beter toegang tot voordele vir voorkomende sorg te bied, is vir Medihelp uiters 
belangrik, en vorm deel van ons benadering om lede in staat te stel om siektes vroegtydig te 
bespeur en te voorkom. Die volgende resultate is in 2015 behaal:

Voordeleverbeterings op 1 Januarie 2015 ingestel
Voordele vir voorkomende sorg is uitgebrei vir die Dimension-reeks en Medihelp Plus:

Gesondheidstoetse by 
aangewese verskaffers

Dimension Prime-reeks
• Bloedglukose
• Cholesterol
• LMI
• Bloeddruk
• Toedien van inentings

1 441 @ R123 553

Stel aangewese 
verskaffers aan om 

gesondheidstoetse te 
doen

Cholesterol- en 
bloedglukosetoetse

Mini-gesondheidstoetsing

Aangewese verskaffers 
voorsien gebruiksverslae 
met biometriese waardes

Ander inentings

Alle Medihelp-opsies
• Griepinenting
• Tetanusinenting
• MPV-inenting (Dimension- 
 reeks en Medihelp Plus)

15 087 @ R1 547 768

Standaardimmunisering 
vir kinders < 7 jaar

Dimension-reeks en 
Medihelp Plus

14 571 @ R5 703 250

MPV-inenting vir seuns  
(10-26 jaar) ingestel

Aangewese apteekklinieke 
se fooie by voordeel 

ingesluit

Maksimum 
voordelebedrae 

verhoog
met 6,6%

vir alle opsies

Beter toegang 
vir lede van 

laergeprysde 
Dimension 

Prime-opsies

2 hospitale &
8 dagklinieke 

bygevoeg

Beter toegang 
vir lede van 

laergeprysde 
Dimension 

Prime-opsies

21 fasiliteite 
landwyd bygevoeg 

– in totaal 
92 fasiliteite 
beskikbaar

30-daevoordeel 
vir post-

hospitaalsorg 
ingestel

• Fisioterapie
• Spraakterapie
• Arbeidsterapie

Minder uitgawes 
uit eie sak

Nog 6 prosedure-
spesifieke 

bybetalings 
op hospitaal-

prosedures 
geskrap

Dimension 
Prime 3 se kardio-
risikoprogram vir 

> 60 jaar

• Hipertensie
• Diabetes
• Hiperlipidemie

Verhoogde 
voordele
• Medihelp Plus:
 148%-voordele-

verbetering vir 
PET-skandering

• 130-160% 
voordele-
verbetering 
vir mediese 
toestelle 
(Dimension-
reeks en 
Medihelp Plus)

Dimension 
Prime 3 se 
gepoelde 

dag-tot-dag-
voordele uitgebrei

’n Gemiddelde 
styging van 10% 
meer as die VPI

Nuwe aparte 
voordele

• CPAP-apparaat 
(alle opsies)

• Kornea-
inplanting 
(Dimension-
reeks en 
Medihelp Plus)

MobileMeds

Bestel-en-
afleweringsdiens 

vir medisyne

1 957 bestellings 
geplaas vir 

medisyne wat 
by enige adres 

afgelewer word

Dimension
Prime 1

Bykomende dag-
tot-dag-voordele:

2 besoeke 
per lid aan ’n 

algemene praktisyn 

4 besoeke per gesin 
aan ’n algemene 

praktisyn

Necesse

Inkomste-
kategorie vir 

voltydse tersiêre 
studente
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Netwerke uitgebrei om doeltreffende, gehaltedienste te lewer
Indien risiko’s nie bestuur word om te verseker dat gesondheidsorg teen die 
kostedoeltreffendste tariewe by gepaste fasiliteite gelewer word nie, sal ledegeld sodanig 
moet styg dat dit vir die meeste mense onbekostigbaar sal word.

Om risiko’s en doeltreffendheid te bestuur en terselfdertyd uitgawes vir lede te verminder, 
het Medihelp maatreëls ingestel soos onderhandelde risikodelingsooreenkomste, per diem- 
en globale fooie asook die vestiging van netwerke om dienste teen ooreengekome tariewe in 
gepaste fasiliteite te lewer. 

Drie spesialisnetwerke wat hoofsaaklik vir die lewering van VMV-dienste op alle opsies 
aangewys is, is in 2014 ingestel. Hierdie netwerke is in 2015 uitgebrei om beter toegang 
tot dienste aan lede te bied. Spesialiste wie se tariewe meer ooreenstem met Medihelp 
se tariefstrukture, is genomineer om deel van die netwerke te vorm, en dit dra by om 
bybetalings vir lede te verminder.

Die DBC-rugbehandelingsprogram
Medihelp-lede van die Medihelp Plus- en Dimension Elite-voordele-opsie het toegang tot 
die DBC-rugbehandelingsprogram, wat geïndividualiseerde programme as alternatief vir 
spinale chirurgie bied.

Resultate van die DBC-rugbehandelingsprogram:

2013 2014 2015

Besparing R2,7m R9,9m R6,2m

Getal nuwe registrasies in 2015 50 106 105

Getal pasiënte wat chirurgie ondergaan het 5 3 6

Diensvlakke – een van net twee skemas wat in 2015 verbeter
’n Opname van die South African Consumer Satisfaction Index (SAcsi) in April 2015 het 
bevind dat Medihelp se diensvlak met 2,1 punte verbeter het.

Om sy diens te verbeter, het Medihelp in 2015 wegbeweeg van gewone kliënte-
tevredenheidsindekse en in die plek daarvan gefokus op die “Stem van die Verbruiker” om 
kliënte se vereistes en terugvoer direk op ’n verskeidenheid platforms vas te lê. Hierdie tipe 
navorsing is aktueel en daar kan vinnig op die veranderende behoeftes van kliënte gereageer 
word, wat aan Medihelp geleenthede bied om positiewe ervarings te skep en te versterk 
sodat bestaande kliënte behou word en nuwe kliënte gewerf word.

Medihelp volg ’n kliëntgesentreerde benadering waar alle raakpunte met kliënte gesien 
word as geleenthede om uitnemende diens te lewer. In hierdie opsig is die persoonlike 
en kliëntediens wat deur bekwame konsultante gelewer word, een van die Skema se 
belangrikste fokusareas.

Kliëntediens

Besparings wat die drie spesialisnetwerke 
in 2015 bewerkstellig het R1,72 miljoen

 

Netwerke geskoei op doeltreffendheid wat in 2015 vir lede beskikbaar was

Die volgende netwerke was in 2015 aan lede beskikbaar:

Medihelp-
voorkeur-
apteeknetwerk

Netwerk van hospitale 
en dagklinieke

Netwerk van 
algemene 
praktisyns

Necesse 
netwerk-
opsie

1 456 
algemene 
praktisyns

Algemene 
praktisyns 
wat op 
verwysing 
toegang tot 
tersiêre sorg 
bied

Hospitale word 
gekies op grond van 
kostedoeltreffendheid

Dimension 
Prime 
netwerk-
reeks

92 
fasiliteite

Necesse 
netwerk-
opsie

119 
fasiliteite

Beskikbaar 
vir alle 
opsies

Nie-
netwerk-
opsies

2 701 
spesialiste

Dimension 
Prime-
netwerk-
reeks

981 
spesialiste

Necesse-
netwerk-
opsie

1 118 
spesialiste

Bied voorkeur- 
professionele 
fooie vir 
geresepteerde 
medisyne

Bied dienste teen tariewe wat meer 
ooreenstem met Medihelp se tariewe, 
om uitgawes uit hul eie sak vir lede te 
verminder

Spesialisnetwerke vir die 
behandeling van VMV-
toestande deur 22 dissiplines

1 725 
apteke

VMV

N N N N N

607 169
oproepe in die 
Kliëntediens-

sentrum 
ontvang

164 179 
skriftelike 

navrae 
ontvang

Beantwoord in 
gemiddeld  

56 sekondes

Beantwoord in 
gemiddeld 

3,04 dae
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Elektroniese diensplatforms
Medihelp se elektroniese diensplatforms stel lede en gesondheidsorgpraktisyns in staat 
om hospitaalgoedkeurings en lidmaatskapbevestiging te doen, beskikbare voordele te 
sien, aan netwerke te voldoen en talle ander funksies uit te voer wat op die Medihelp-app 
en die onderskeie beveiligde webtuistes vir lede, gesondheidsorgpraktisyns, adviseurs en 
korporatiewe groepe beskikbaar is.

iOS Android Windows

Elektroniese 
lidkaart

Spoor 
gesondheidsorg-

verskaffers op

Sien beskikbare 
balanse

Sien voordele

Sluit by SaveUp aan

HealthPrint

Doen aansoek om 
voorafgoedkeuring 

vir hospitalisasie

Dien eise in

Sien ledegeld

Kontroleer en 
wysig persoonlike 
besonderhede

56% van alle lede is op ons beveiligde 

webtuiste vir lede geregistreer

949 857 besoeke aan ons webtuiste in 2015

’n Toename 
van 48,44% 

in 2015

GEBRUIKERS

Registreer of 
deregistreer 
afhanklikes

Sien jou 
beskikbare 
voordele

Laai jou belasting-
sertifikate af

Sien 
besonderhede 

van jou 
onlangse eise

Dien jou eise in

Doen aanlyn 
aansoek om 

voorafgoedkeuring 
vir verskeie 

dienste, insluitend 
hospitaalopnames
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Skakeling word bepaal deur insig in belangegroepe

Verpersoonlik – Verskeie platforms – Duidelike bood
sk

ap
 –

 K
ry

 te
ru

gv
oe

r
Deelname Maklike toegangVoorstanders

Vinnige antwoorde

Nakoming Produkvoorkeur

Skakeling met belangegroepe op platforms van hul keuse
Interaksie met belangegroepe is van groot waarde vir Medihelp – dit stel ons in staat om 
vinnig te kan reageer op die insette wat ontvang word van diegene wat die Skema beïnvloed 
en deur die Skema beïnvloed word, en om geleenthede te skep om met belangegroepe te 
skakel op platforms van hul keuse.

Vir Medihelp is sy verhouding met belangegroepe van die uiterste belang, en ons volg 
‘n strategie wat daarop gemik is om waarde te bied na gelang van die behoeftes van die 
onderskeie belangegroepe. Die skakelingstrategie het ten doel om duidelike, relevante en 
konsekwente boodskappe oor te dra wat ons belangegroepe inlig en bemagtig, en hulle 
toegang bied tot die Skema via verskeie kommunikasiemedia wat interaktief is en waardeur 
waardevolle insig verkry word. Verskeie geleenthede is in 2015 ondersoek en interaktiewe 
mediums is ontwikkel om lede, adviseurs en gesondheidsorgpraktisyns se ervaring van 
Medihelp te verbeter deur inligting te deel en terugvoer te kry.

Lede
Ons lede is die kern van Medihelp se besigheid, en die Skema streef daarna om 
volhoubare mediese dekking te bied aan lede wat op die Skema vertrou om 
waarde tydens elke lewensfase te bied.
As deel van die lidgesentreerde benadering wat Medihelp in 2015 gevolg 
het, is skakelingsessies in Mei gehou in groot stede landwyd om lede en 
werkgewersgroepe in te lig oor die Skema se prestasie, waarna nuusbriewe 
en ’n video gevolg het met ’n skakel waar lede insette vir die Algemene 

Jaarvergadering kon gee. Die Algemene Jaarvergadering het ook aan lede 
’n geleentheid gebied om ’n verskil aan die Skema se toekoms te maak, en 
terugvoer oor die Algemene Jaarvergadering is in ons welstandstydskrif, élan, 
gegee. Lede het gesels met konsultante in die Oproepsentrum, hulle het 
Medihelp se kantore besoek, het via die beveiligde webtuiste, app en sosiale 
media met ons geskakel, en hulle het kommunikasie oor die Skema se produkte, 
prosesse, borgskappe en toepaslike inligting ontvang.

Werkgewersgroepe
Werknemers word bygestaan om bekostigbare medieseskemadekking te 
verkry, en Medihelp bied ’n reeks produkte aan om in werknemers se diverse 
behoeftes te voorsien.
Medihelp het met werkgewersgroepe geskakel deur middel van gesondheidsdae 
en borgskapgeleenthede wat waarde vir hul werknemers toevoeg. ’n Beveiligde 
korporatiewe webtuiste en gereelde nuusbriewe het aan kontakpersoneel die 
inligting voorsien wat hulle in staat kon stel om hul sake aanlyn te doen.

Adviseurs
Adviseurs en tussengangers speel ’n noodsaaklike rol in die Skema se sukses, 
deur die beste advies oor produkkeuses aan potensiële en bestaande lede  
te bied.
Die Skema het met adviseurs geskakel deur nuusbriewe met relevante 
inligting, hulpmiddels wat verkope bevorder, en ’n eenstop-bystandsentrum 
wat ondersteuning bied. ’n Gereedskapstas vir adviseurs, inligtingsessies, 
produkbekendstellings, fokusgroepe en opleiding was enkele van die komponente 
wat in 2015 gebruik is om ons verhouding met adviseurs te versterk.

Gesondheidsorgpraktisyns
Gesondheidsorgpraktisyns sien om na ons lede se behoeftes en gaan 
netwerkooreenkomste met die Skema aan om gepaste en kostedoeltreffende 
dienste aan Medihelp-lede te lewer.
Skakelingsmediums het ingesluit vergaderings, verteenwoordiging op 
bedryfsforums, bywoning van konferensies, toegang tot die verbeterde 
beveiligde webtuiste vir gesondheidsorgpraktisyns om hul administratiewe las te 
verlig, en skakeling via die Oproepsentrum.

Werknemers
Medihelp maak staat op die kliëntgesentreerde benadering van die bekwame 
werknemers van die administrateur, wat opgelei is om die beste diens aan alle 
belangegroepe te bied.
Gereelde vergaderings, opleiding, kultuurintervensies, terugvoer via interne 
kommunikasie asook inligtingsessies en forums is sommige van die platforms 
wat gebruik is om met werknemers van die administrateur te skakel.
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Regulatoriese en bedryfsliggame
Goeie korporatiewe bestuur en die nakoming van regulasies vorm die 
grondslag van die Skema se bestuur, en die bedryfsowerhede verskaf die 
meganismes waardeur die belange van lede beskerm word. Die Skema moet 
sy werksaamhede só balanseer dat dit steeds lewensvatbaar is binne wetlike 
beperkings.
Deelname aan bedryfsverwante projekte en programme het ingesluit die 
voorsiening van data en inligting, bywoning van werkwinkels, vergaderings en 
komitees asook verteenwoordiging op bedryfsforums. Dit het in 2015 die basis van 
ons skakeling en samewerking met die bedryf gevorm.

Medihelp fokus daarop om ’n geïndividualiseerde skakelingservaring op verskeie platforms, 
aanlyn sowel as aflyn, te bied. Die omvang van ons skakeling in 2015 word soos volg 
geïllustreer:

Produkte wat waarde toevoeg
Die unieke welstandsprogram HealthPrint, wat gratis vir alle Medihelp-lede beskikbaar 
is, het sedert sy bekendstelling in 2014 reeds 7 258 bevoordeeldes ingeskryf. Daar is 
verskeie programme vir lede beskikbaar om by verskillende lewensfases te pas, en die 
waarde van deelname aan dié programme in die vorm van geskenke, koopbewyse, afslag by 
handelsvennote en gratis deelname aan geleenthede wat Medihelp borg, het in 2015 soveel 
as R1 591 509 beloop.

HealthPrint kan soos volg geïllustreer word:

Die Medihelp MultiSport-klub is ’n sportklub wat op 
2 Januarie 2015 gestig is en oop is vir Medihelp-lede 
sowel as persone wat nie lid van Medihelp is nie. Die 
Klub was in 2015 by 39 sportbyeenkomste teenwoordig. 
Daar het deur die loop van die jaar 167 drawwers en 
fietsryers by die Klub aangesluit.

Verwagtende mammas kan aansluit by die Mom-2-be-program, wat hulle tydens hul 
swangerskap ondersteun en advies, geskenke en afslag bied sodat hulle die beste van hul 
swangerskap kan maak. Teen die einde van Desember 2015 was daar 3 559 bevoordeeldes 
op die Mom-2-be-program ingeskryf.

Lede met jong kinders jonger as ses jaar kan op die MomMe-program registreer en handige 
wenke en advies ontvang oor hoe om hul kleingoed groot te maak. Teen die einde van 
Desember 2015 was daar 1 570 bevoordeeldes op die MomMe-program ingeskryf.
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Die Medihelp-handelsmerk is bevorder 
terwyl daar met gemeenskappe geskakel is
Die Medihelp-handelsmerk is in 2015 met groot 
sukses bevorder deur borgskappe wat ons benadering 
ondersteun om ’n gesonde en aktiewe leefstyl aan te 
moedig – buiten die Medihelp Sunrise Monster met  
8 214 deelnemers het Medihelp ook die Color Run 
Suid-Afrika geborg. HealthPrint-lede kon gratis 
deelneem aan die 11 Color Run-wedlope wat landwyd 
gehou is en 1 741 Medihelp-belanghebbendes het 
dié geleenthede in 2015 bygewoon. Danksy hierdie 
nasionale borgskap is die Medihelp-handelsmerk in 
2015 aan 52 390 deelnemers bekendgestel.

’n Ou bekende op die wedloopkalender is die Medihelp Bike & Tekkie-uitdaging wat 
jaarliks in Kuilsrivier gehou word ten bate van die Jan Kriel Instituut vir kinders met 
spesiale opvoedkundige behoeftes, terwyl die gemeenskap ondersteun is deur ’n bydrae 
tot die Gemeenskapsdiabetes- en gesondheidsdienste, wat versorgingspersoneel oplei om 
behoeftiges in die Winterveld-area by te staan.

’n Laaste woord
Die moeilike ekonomiese, bedryfs- en regulatoriese klimaat sal na verwagting nog vir die 
volgende paar jaar voortduur, maar ek glo vas dat ons weer gesonde resultate sal behaal, 
gegewe ons verbintenis om volgens Medihelp se strategie vir 2016 te presteer. Gerugsteun 
deur die Raad van Trustees, ’n bekwame en toegewyde personeelkorps en al ons lojale lede, 
gesondheidsorgpraktisyns en vennote sal ons voortgaan om waarde en uitstekende diens 
aan ons bestaande en toekomstige lede te bied.

Heyn van Rooyen
Hoofbeampte

&bike tekkie 
mountain biking     r unningOR

 

verslag van die raad van trustees
      
1. Beskrywing van die mediese skema
           
1.1 Registrasievoorwaardes
 Medihelp is ’n niewinsgewende, oop mediese skema wat geregistreer is met 

verwysingsnommer 1149 ingevolge die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998 soos 
gewysig.

          
1.2 Versekeringskontrakte van Medihelp

Die Skema het gedurende die tydperk onder oorsig sewe versekeringskontrakopsies 
aan werknemers van deelnemende werkgewersgroepe en lede van die publiek gebied:
• Medihelp Plus
• Dimension Elite
• Dimension Prime 3
• Dimension Prime 2
• Dimension Prime 1
• Necesse
• Unify

Die Skema bied dekking vir tipes dienste wat as kernvoordele en dag-tot-dag-dienste 
gekategoriseer word, waarvan die vlak van dekking per versekeringskontrak wissel.  
Die tipe dienste wat vir kernvoordele kwalifiseer, sluit in hospitalisasie, 
prostesekomponente, privaat verpleging, noodvervoerdienste, bloedoortapping, 
nierdialise, tegnoloogdienste, suurstof en onkologie. Die tipe dienste wat vir dag-tot- 
dag-voordele kwalifiseer, sluit in besoeke aan algemene praktisyns en spesialiste, 
radiologie, patologie, tandheelkundige dienste, fisioterapie, oogkundige dienste, 
mediese, chirurgiese en ortopediese toestelle, niechroniese en chroniese medisyne en 
aanvullende gesondheidsdienste wat nie tydens hospitalisasie gelewer word nie.

          
1.3 Spaarplan
 Persoonlike mediese spaargeld word as trustgeld beskou en word namens lede 

ingevolge die Reëls van Medihelp bestuur.

 Lede van die Dimension Prime 2-versekeringskontrak dra ‘n ooreengekome bedrag van 
ongeveer 10% (2014: 22%) van hul bruto ledegeld tot ‘n spaarrekening by om die lede 
se bydraes ten opsigte van gesondheidsorgkoste tot ’n voorgeskrewe drempel te help 
betaal.

 Lede verdien aan die einde van elke maand rente op die saldo in hul spaarrekening, wat 
gebaseer is op die rente wat deur ‘n spaartrustdaggeldrekening verdien word. Geen 
administrasiefooi word deur die Skema gehef nie.
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 Die aanspreeklikheid teenoor lede ten opsigte van die spaarplan word as ’n finansiële 
verpligting in die Finansiële State getoon en is terugbetaalbaar ingevolge regulasie 10 van 
die Regulasies onder die Wet op Mediese Skemas. Spaarplanbydraes is terugbetaalbaar 
indien die lid by ’n ander versekeringskontrak of ’n ander mediese skema aansluit wat 
nie ’n mediese spaarrekening bied nie, of nie by ’n ander mediese skema aansluit nie. 
Die opgelope, ongebruikte saldo in die persoonlike mediese spaarrekening sal na die lid 
oorgeplaas word ingevolge die Reëls van Medihelp.     
         

2. Bestuur
        
2.1 Lede van die Raad van Trustees gedurende die jaar onder oorsig (in alfabetiese volgorde) 

Mnr JC Klopper Voorsitter Op 18 Junie 2015 deur die Raad van Trustees  
     as voorsitter herkies

 Adv PJ Louw    Op 18 Junie 2015 deur die lede as trustee  
     verkies 

 Me EM Malan    Op 18 Junie 2015 deur die lede as trustee  
     herkies

 Mnr PM van Deventer   
 Mnr MJ Visser  Ondervoorsitter Op 18 Junie 2015 deur die Raad van Trustees  

     as ondervoorsitter verkies
 Dr HE Vosloo        
 Mnr PJ Vosloo    Ampstermyn het op 18 Junie 2015 verstryk
 
 Daar was ‘n kworum teenwoordig vir alle vergaderings wat gedurende 2015 gehou is.
          
 Mnr JC Klopper en mnr MJ Visser se ampstermyn verstryk op 23 Junie 2016.

2.2 Hoofbeampte
 Mnr H van Rooyen Op 1 Januarie 2014 aangestel  

     
2.3 Geregistreerde kantoor- en posadres
 Steve Bikoweg 410 Posbus 26004    

Arcadia ARCADIA    
Pretoria 0007     
0083     

2.4 Medieseskema-administrateur gedurende die jaar     
Strata Healthcare Management 

 Steve Bikoweg 415   Posbus 26042    
Arcadia    ARCADIA    
Pretoria    0007     
0083

 Die akkreditasienommer as administrateur is 68 en as bestuurdesorgorganisasie 
is 78. Die Raad vir Mediese Skemas het nie Strata Healthcare Management se 
akkreditasie as administrateur hernu nadat dit op 5 Desember 2015 verstryk het nie. 
Die administrasie-ooreenkoms met die Skema se administrateur, Strata Healthcare 
Management, is met onmiddellike inwerkingtreding op 29 Januarie 2016 beëindig. 
Medihelp maak steeds van maand tot maand betalings aan Strata Healthcare 
Management terwyl stappe gedoen word in samewerking met Strata Healthcare 
Management en die Raad vir Mediese Skemas om Medihelp se selfadministrasie te 
bewerkstellig.

 Finansiëlediensteverskaffersnommer: 45722 

2.5 Beleggingsbestuurders gedurende die jaar
 Medihelp het in die 2015-boekjaar fondse by drie beleggingsbestuurders belê, naamlik 

Allan Gray Life, Foord Unit Trusts (RF) (Edms) Bpk en Prudential Investment Managers 
(Suid-Afrika) (Edms) Bpk.

 Allan Gray Life Ltd     
 2e Vloer Posbus 51318    

Granger Bay Court V&A Waterfront  
 Beachweg KAAPSTAD   
 V&A Waterfront 8002    

Finansiëlediensteverskaffersnommer: 6663

 Foord Unit Trusts (RF) (Edms) Bpk      
Forest Mews 8 Posbus 135    
Forestrylaan HOWARD PLACE   
Pinelands 7450    
Finansiëlediensteverskaffersnommer: 578      
     

 Prudential Portfolio Managers Unit Trusts Bpk      
7e Vloer Posbus 23167    
Protea Place CLAREMONT    
Dreyerstraat 7735    
Claremont      
Finansiëlediensteverskaffersnommer: 45199     
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2.6 Ouditeure
 PricewaterhouseCoopers Ing     
 Eglinstraat 2 Privaat sak X36   

Sunninghill SUNNINGHILL   
2157 2157 

 
2.7 Prokureurs
 MacRobert Ing      

H.v. Justice Mahomed- en Jan Shobastraat Privaat sak X18  
 Brooklyn BROOKLYN SQUARE 
 Pretoria 0075    

0181      
      
Gildenhuys Lessing Malatji Ing      
GLMI House Posbus 619    
Harlequins Kantoorpark PRETORIA    
Totiusstraat 164 0001    
Groenkloof 

 0027 

 Dyason Prokureurs 
 Muckleneukstraat Wes 134 Privaat sak X15   

Nieuw Muckleneuk BROOKLYN SQUARE   
Pretoria 0075    
0181     
 

 Webber Wentzel Posbus 61771    
Rivoniastraat 90 Marshalltown    
Sandton JOHANNESBURG   
Johannesburg 2107    
2196

      

3. Oorsig oor die aktiwiteite van die rekeningkundige tydperk

3.1 Resultate van bedrywighede
 Die resultate van die jaar se bedrywighede word duidelik in die Finansiële State 

uiteengesit en die Raad van Trustees is van mening dat geen verdere verduideliking 
nodig is nie.

3.2 Fondse en reserwes
 Bewegings in ledefondse en reserwes word duidelik in die Staat van Veranderings in 

Fondse en Reserwes op bladsy 15 van die Finansiële State uiteengesit. Daar was geen 
ongewone bewegings in 2015 wat verder verduidelik hoef te word nie.

3.3 Uitstaande eise
 Die basis waarop uitstaande-eisevoorsiening bereken word en bewegings daarin word 

in nota 10 tot die Finansiële State uiteengesit en is in ooreenstemming met vorige jare.
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3.4 Operasionele statistiek per versekeringskontrak

* Niegesondheidsorguitgawes sluit administrasiekoste, makelaarsfooie en netto waardedalingsverliese op 
gesondheidsorgontvangstes in.

** Die vorige jaar se syfers het gewysig weens die herklassifikasie van geakkrediteerde en niegeakkrediteerde gesond-
heidsorgbestuursdienste, soos vereis in Omsendbrief 56 van 2015 deur die Raad vir Mediese Skemas uitgereik.

*** Opgelope fondse word nie per versekeringskontrak verdeel nie.

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2015

Medihelp 
Plus

Dimension 
Elite

Dimension 
Prime 3

Dimension 
Prime 2

Dimension 
Prime 1

Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 4 394 15 190 30 849 16 568 16 500 10 675 141 94 317

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 4 237 14 800 30 432 15 992 16 440 10 009 37 91 947

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 6 092 25 332 74 563 38 817 39 753 18 735 367 203 659

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 5 837 24 492 73 522 37 392 39 724 17 458 91 198 516

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,38 0,65 1,42 1,34 1,42 0,74 1,46 1,16

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand 5 324,99 2 839,62 1 527,28 1 054,18 904,73 1 230,59 882,43 1 563,97

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 85,4% 89,4% 90,4% 84,1% 86,4% 91,9% 51,9% 88,5%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand 4 548,06 2 537,60 1 379,92 887,02 782,07 1 130,41 458,34 1 383,43

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes * 5,5% 8,0% 10,9% 16,0% 17,5% 17,4% 16,4% 11,6%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand 290,99 226,86 166,67 168,77 158,51 214,03 144,42 181,00

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 59 54 34 32 33 37 29 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 45,5% 36,2% 9,7% 9,2% 7,8% 11,7% 4,4% 13,7%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk ** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 12,492

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 5,5%

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2014

Medihelp 
Plus

Dimension 
Elite

Dimension 
Prime 3

Dimension 
Prime 2

Dimension 
Prime 1

Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 5 159 16 755 30 015 16 379 16 297 13 446 3 034 101 085

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 4 960 16 325 30 380 17 309 17 390 12 580 2 964 101 908

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 7 293 28 783 73 110 38 372 38 974 24 007 9 836 220 375

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 6 984 27 822 73 871 40 796 41 614 22 453 9 591 223 131

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,41 0,70 1,43 1,36 1,39 0,78 2,24 1,19

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand 4 753,48 2 446,02 1 337,35 892,76 796,93 1 046,83 919,21 1 371,91

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes (**) 85,6% 91,5% 91,7% 91,8% 91,9% 94,5% 84,7% 91,0%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (**) 4 071,25 2238,03 1226,10 819,49 732,74 989,14 778,90 1248,60

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes (*)(**) 5,7% 8,4% 11,5% 18,4% 19,1% 18,9% 12,8% 12,3%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (*)(**) 269,29 205,32 154,42 164,26 152,08 197,76 117,56 169,25

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 58 52 34 31 32 35 26 36

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 42,9% 33,0% 8,9% 8,2% 7,0% 9,2% 2,1% 12,2%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk *** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 10 243

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 7,1%
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Totale ledefondse per Staat van Finansiële Posisie

Min: Ongerealiseerdebeleggingsaanwinsreserwe  

 Billikewaarde-aanpassing op die datum van oorgang na IFRS vir eiendom, aanleg  

 en toerusting wat in die opgelope fondse ingesluit is

Opgelope fondse volgens regulasie 29 van die Regulasies onder die Wet op  

Mediese Skemas

Bruto bydraes    

Opgelopefondseverhouding bereken as die verhouding van opgelope fondse tot bruto 

jaarlikse bydraes x 100  
Minimumverhouding deur regulasie 29 van die Regulasies onder die Wet op Mediese 
Skemas vereis

 2015 2014
 R R

 1 368 270 779 1 253 903 750

 (203 367 172) (193 788 992)

  (16 290 109)  (16 290 109)

 1 148 613 498 1 043 824 649

 3 878 672 826 3 742 889 647

  

 29,61% 27,89%

 25,00% 25,00%

3.5 Verhouding van opgelope fondse

3.6 Rapportering ingevolge Internasionale Finansiële Rapporteringstandaarde (IFRS) 
Die Raad van Trustees het al die toepaslike vereistes van IFRS en die Wet op Mediese 
Skemas in die Finansiële State toegepas.

4. Versekeringsrisikobestuur

 Die primêre versekeringsaktiwiteit van die Skema is om die koste van gesondheidsorg-
voorsiening aan lede en hulle afhanklikes oor te neem wat regstreeks onderhewig is 
aan die gesondheid van die Skema se lede. As sodanig is die Skema aan onsekerhede 
blootgestel wat die tyd en wesenlikheid van die eise ingevolge die kontrak betref.

 Die Skema bestuur sy versekeringsrisiko’s deur voordelebeperkings en subbeperkings, 
goedkeuringsprosedures vir transaksies wat prysingsriglyne behels, voorafgoedkeuring 
en gevallebestuur, diensverskaffersprofilering, gesentraliseerde bestuur van risiko-
oordragooreenkomste, asook die monitering van vraagstukke wat opduik. ’n Span 
forensiese ouditeure ondersoek tendense, diensverskaffers en lede deurlopend vir 
moontlike bedrogtransaksies.

 Die Skema gebruik verskeie metodes om versekeringsrisikoblootstelling vir sowel  
individuele as algemene tipes versekerde risiko’s te evalueer en te monitor.  
Hierdie metodes sluit interne risikometingsmodelle, scenario-ontledings, gesondheid-
sorgbestuursprotokolle, verwysingsprysbeginsels en bestuurdesorgprogramme in. 
Die resultate van model- en scenario-ontledings word vir voordele-ontwerp- en 
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prysingsdoelwitte gebruik. Die waarskynlikheidsbeginsel word op die prysing en 
voorsiening vir ‘n portefeulje van versekeringskontrakte toegepas. Die belangrikste 
risiko is dat die aantal en wesenlikheid van eise groter as verwag sal wees.

 Versekeringsgevalle is van nature lukraak, en die werklike getal en omvang van 
insidente gedurende ’n jaar mag verskil van beramings wat met behulp van aanvaarde 
statistiese tegnieke gemaak is. Daar is geen veranderings gemaak aan aannames 
wat gebruik is om versekeringsbates en -laste te meet wat ’n wesenlike invloed 
op die Finansiële State het nie en daar is ook geen terme en voorwaardes van 
versekeringskontrakte wat ’n wesenlike invloed op die bedrag, tyd en onsekerheid van 
Medihelp se kontantvloei het nie.

 Die Raad van Trustees gebruik ’n Register van Strategiese Risiko’s om risiko’s te bestuur 
waaraan die Skema blootgestel is.

4.1 Risiko-oordragooreenkomste
 Die Skema maak nie van kommersiële herversekeringsdekking gebruik nie en dra 

alle risiko’s uit opgelope fondse. Hierdie besluit is geneem nadat ’n aktuariële model 
gebruik is om die nodigheid vir herversekering te bepaal en daar bevind is dat dit 
onnodig is gegewe die Skema se grootte. Kommersiële herversekeringsdekking sou ’n 
ongeregverdigde netto uitgawe vir die Skema tot gevolg hê.

 Die Skema het gedurende die jaar onder oorsig risiko-oordragooreenkomste met die 
volgende diensverskaffers gesluit: ER24, Denis, PPN en Enablemed. Besonderhede van 
die aard, terme en voorwaardes asook die resultate daarvan word in nota 17 tot die 
Finansiële State gegee.

4.2 Aktuariële dienste
 Mediese skemas soos Medihelp het uiteraard nie langtermynverpligtinge teenoor 

lede nie en die Raad van Trustees is daarom van mening dat ’n aktuariële waardasie 
van die Skema onnodig is. Die rol van aktuarisse by mediese skemas is hoofsaaklik 
om risikobestuursmaatreëls te verbeter. Die Skema se derdeparty-administrateur het 
Insight Actuaries and Consultants (Edms) Bpk gekontrakteer om die nodige aktuariële 
funksies in 2015 te verrig.

 Insight Actuaries and Consultants (Edms) Bpk is oor die bepaling van ledegeld- en 
voordelevlakke geraadpleeg. Hulle het ook hulp verleen met die bepaling van die 
aannames wat gebruik is om die voorsiening vir uitstaande eise te bereken, wat ten 
volle in die notas tot die Finansiële State uiteengesit word.

 Die Skema gebruik aktuariële waardasies om sy verpligtinge ingevolge die bepalings 
van IAS 19 ten opsigte van werknemersvoordele na aftrede te bepaal. Insight Actuaries 
and Consultants (Edms) Bpk het die waardasie van mediese voordele vir werknemers 
na aftrede uitgevoer. Simeka Consultants & Actuaries (Edms) Bpk het die waardasie 
van pensioenvoordele uitgevoer. Verwys na nota 9 tot die Finansiële State vir meer 
inligting.

 Insight Actuaries and Consultants (Edms) Bpk
 Grondvloer, Block Central J   Privaat sak  X17
 Central Park      HALFWAY HOUSE
 16e Weg 400     1685
 Midrand
 1682

 Simeka Consultants & Actuaries (Edms) Bpk 
 3e Vloer     Privaat sak  X137
 Podium at Menlyn    HALFWAY HOUSE
 lngersolweg 43    1685
 H.v. Lois- en Atterburyweg
 Menlyn
 0181
 Finansiëlediensteverskaffersnommer: 13900

5. Getrouheidsdekking

 Voldoende getrouheidsdekking bestaan soos vereis deur die Wet op Mediese Skemas.

6. Beleggings in en lenings aan deelnemende werkgewers van lede van 
die mediese skema en aan ander verwante partye

 Die Skema hou beleggings in deelnemende werkgewers van lede van die Skema 
(verwys na paragraaf 14.4 van die Verslag van die Raad van Trustees vir die 
openbaarmaking van nienakoming).

 Die Skema hou ’n belegging in Curamed Beherend (Edms) Bpk, wat deel vorm van ’n 
verskaffersnetwerk wat ’n aantal lede van die Skema bedien. Besonderhede word in 
nota 28 tot die Finansiële State uiteengesit.
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7. Transaksies met verwante partye

 Transaksies met verwante partye word in nota 28 tot die Finansiële State uiteengesit.

 Vergoeding van trustees word in nota 35 tot die Finansiële State uiteengesit.
 
8. Ouditkomitee 

 ’n Ouditkomitee is ingevolge die bepalings van die Wet op Mediese Skemas gestig 
en het ’n mandaat van die Raad van Trustees verkry ingevolge die Handves van die 
Ouditkomitee, wat die komitee se lidmaatskap, magte en pligte bepaal.

 Die komitee bestaan uit vyf lede, waarvan twee lede lid van die Raad van Trustees 
is. Geen werknemers van die Skema of die Skema se derdeparty-administrateur 
het op die komitee gedien nie. Die komitee het by drie geleenthede gedurende die 
jaar vergader. Die vergaderings is ook bygewoon deur die Hoofbeampte, eksterne 
ouditeure en die toepaslike senior bestuurspersoneel en interne ouditeure van die 
derdeparty-administrateur, wat ’n staande uitnodiging het om hierdie vergaderings by 
te woon:

 11 Februarie 2015
 16 April 2015
 19 Augustus 2015

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee bygewoon.

 Die komitee het soos volg aan die Raad van Trustees verslag gedoen:
 • Die komitee het sy pligte ingevolge die Wet op Mediese Skemas en die Raad van 

Trustees se geskrewe en goedgekeurde Ouditkomiteehandves uitgevoer.
 • Die eksterne ouditeure het hul onafhanklikheid bevestig.
 • Die komitee het die eksterne ouditeure geëvalueer en by die Raad van Trustees 

aanbeveel dat hulle weer aangestel word.
 • ’n Selfevaluasie van die Ouditkomitee is uitgevoer.
 • Daar is toesig gehou oor die risiko- en bestuursprosesse wat deur die Raad van 

Trustees en bestuur aanvaar en geïmplementeer is.
 • Na aanleiding van terugvoer deur bestuur en die interne ouditeure van die 

derdeparty-administrateur is die komitee tevrede dat interne maatreëls 
voldoende en doeltreffend is.

 • Die finansiespersoneel se kwalifikasies en ervaring is geëvalueer. Die 
Ouditkomitee is tevrede dat die finansiespersoneel paslik gekwalifiseerde persone 
met bedryfservaring is.

 • Die komitee is tevrede dat die beleide en prosedures wat bestuur ingestel het, 
voldoende was om te verseker dat die rekenkundige en inligtingstelsels asook 
verwante kontroles toereikend en doeltreffend was, en aan al die vereistes van die 
Raad vir Mediese Skemas voldoen het.

 • Die komitee het die werk van die eksterne ouditeure geëvalueer asook die Skema 
se Finansiële State en rekeningkundige beleide hersien, en het die versekering van 
die eksterne ouditeure bekom dat die Finansiële State in alle wesenlike aspekte 
billik aangebied is. Die komitee het aanbeveel dat die Raad van Trustees die 
Skema se Finansiële State goedkeur.

  
 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit mnr JFJ Scheepers (voorsitter),  

mnr MJ Brown, me JCE du Toit, mnr PM van Deventer en mnr MJ Visser.

9. Beleggingskomitee

 ‘n Beleggingskomitee is gestig en het ’n mandaat van die Raad van Trustees verkry 
ingevolge geskrewe voorwaardes aangaande die komitee se lidmaatskap, magte en 
pligte. Die komitee bestaan uit vier lede wat lid van die Raad van Trustees is. Geen 
werknemer van die Skema of sy derdeparty-administrateur het op die komitee gedien 
nie. Die komitee het by vier geleenthede gedurende die jaar vergader:

 11 Februarie 2015
 16 April 2015
 20 Mei 2015
 11 November 2015

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee bygewoon.

 Die doel van die Beleggingskomitee is om die Raad van Trustees in die uitvoering 
van sy pligte te ondersteun deur te verseker dat die toepaslike wette en regulasies 
met betrekking tot die belegging van surplusfondse nagekom word, en om die 
beleggingsbeleid en Beleggingskomiteehandves te hersien vir goedkeuring deur die 
Raad van Trustees. Die komitee bied ook ’n magtigende omgewing vir die behoorlike 
administrasie van Medihelp se beleggings.

 Die Beleggingskomitee het sy verpligtinge soos volg in 2015 vervul:
 • Die Medihelp Beleggingsbeleid is opgestel en aanbeveel vir goedkeuring deur die 

Raad van Trustees.
 • Op grond van ’n hersiening van die Skema se likiditeit en eisebetalingsvermoë  

het die Beleggingskomitee aanbeveel dat ’n bykomende bedrag van  
R300 miljoen as langtermynbeleggings belê word. Verskeie batebestuurders 
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het hul langtermynbeleggingsopsies aan die Skema voorgelê. Die koste en 
historiese prestasie van die voorgestelde fondse is oorweeg saam met die 
nakomingsvereistes in Bylae B van die Wet op Mediese Skemas voordat 
goedkeuring by die Raad van Trustees aanbeveel is. Verwys na nota 5 tot die 
Finansiële State vir openbaarmaking van die nuwe beleggings.

 • Die prestasie van alle beleggings (kort- en langtermynbeleggings) is geëvalueer 
met behulp van verslae wat tydens vergaderings aan die komitee voorgelê en 
bespreek is.

 • Die Medihelp Beleggingsbeleid en die Handves van die Beleggingskomitee is 
hersien en wysigings is aanbeveel vir goedkeuring deur die Raad van Trustees.

 
 Die Skema se beleggingsdoelwit is om maksimumopbrengste op beleggings op ’n 

langtermynbasis teen die laagste risiko te verseker. Die beleggingstrategie neem die 
beperkings in ag wat deur wetgewing sowel as die Raad van Trustees opgelê word.

 Die mandaat wat die Raad van Trustees aan die Beleggingskomitee verleen het, 
is om surplusfondse ingevolge risikobeperkende maatreëls te belê by instellings 
wat die hoogste moontlike opbrengs bied. Die Skema belê in vaste deposito’s 
(korttermynbeleggings van gemiddeld 90 dae) vir die doel van kontantvloeibeplanning 
wat met voorafbepaalde eisbetalingsdatums verband hou.

 Die Skema het verskeie langtermynbeleggings in die 2015-boekjaar gehou (verwys na 
nota 3 en 5 tot die Finansiële State).

 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit mnr PM van Deventer (voorsitter),  
mnr JC Klopper, me E Malan en mnr MJ Visser.

      
10. Reëlkomitee

 ‘n Reëlkomitee is gestig en het ’n mandaat van die Raad van Trustees verkry ingevolge 
geskrewe voorwaardes aangaande die komitee se lidmaatskap, magte en pligte. 
Die komitee bestaan uit drie lede wat lid van die Raad van Trustees is en beskik oor 
grondige kennis van die Skema se filosofie oor die Reëls, die geskiedenis daarvan en 
die Skema se bedryfsprosesse en -aktiwiteite. Geen werknemer van die Skema of 
die Skema se derdeparty-administrateur het op die komitee gedien nie. Weens die 
implikasies van die Reëls op die funksionering van die Skema en die aanspreeklikheid 
wat die Skema in hierdie verband kan oploop, mag die Reëlkomitee persone met 
wetlike, finansiële en ander kennis koöpteer. Die komitee het by een geleentheid 
gedurende die jaar vergader, naamlik op 15 April 2015.

 Die vergadering is deur alle lede van die komitee bygewoon.
  

Die komitee se funksie is om aanbevelings oor reëlwysigings aan die Raad van 
Trustees te maak en die Raad sodoende te ondersteun met die uitvoering van sy 
verantwoordelikheid om te verseker dat –

 • die Reëls van Medihelp aan alle wetlike en regulerende voorskrifte voldoen, en
 • die Reëls ’n magtigende omgewing vir die behoorlike administrasie van Medihelp  

 se sake skep.

 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit me EM Malan (voorsitter),  
mnr PM van Deventer en dr HE Vosloo.

11. Nominasiekomitee

 Die Nominasiekomitee is gestig en het ’n mandaat van die Raad van Trustees verkry 
ingevolge geskrewe voorwaardes aangaande die komitee se lidmaatskap, magte en 
pligte. Die komitee bestaan uit twee lede wat lid van die Raad van Trustees is. Geen 
werknemer van die Skema of die Skema se derdeparty-administrateur het op die 
komitee gedien nie. Die komitee het by twee geleenthede gedurende die jaar vergader:

 4 Februarie 2015
 15 April 2015

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee bygewoon.

 Die Nominasiekomitee het sy verpligtinge soos volg gedurende die jaar onder oorsig 
vervul:

 • Verseker die vestiging van ’n formele proses vir die nominasie van trustees   
 ingevolge die geregistreerde Reëls van die Skema.

 • Beveel by die Raad van Trustees aan dat die nominasies van aanvaarde kandidate  
 goedgekeur word.

 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit mnr JC Klopper (voorsitter) en dr HE Vosloo.
 
12. Eis teen die Nasionale Tesourie

 Die Nasionale Tesourie betaal mediesefondssubsidies namens staatspensioenarisse 
aan Medihelp as hul bydrae of gedeelte daarvan. Die Nasionale Tesourie het die 
afgelope paar jaar eensydig die vorige subsidies wat foutief vir niekwalifiserende 
staatspensioenarisse betaal is, van die subsidies van ander lede afgetrek. Hierdie 
pensioenarisse het egter lidmaatskap van Medihelp gehad. Medihelp het die Nasionale 
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Tesourie gedagvaar vir die terugbetaling van die bedrag wat onwettig afgetrek is, 
maar die hof het nie in Medihelp se guns beslis nie. Medihelp het teen die uitspraak 
geappelleer en die regsproses word dus voortgesit. Verwys na die openbaarmaking van 
voorwaardelike bates in nota 30 tot die Finansiële State.   .

13. Bywoning van en vergoeding vir vergaderings van die Raad van 
 Trustees en komitees

 Die volgende skedule gee ’n uiteensetting van die vergaderings van die Raad van 
Trustees en komitees van die Raad van Trustees wat deur lede van die Raad van 
Trustees en die komitees bygewoon is. Vergoeding van die trustees word in nota 35 tot 
die Finansiële State uiteengesit.

Trustee/ komiteelid

G
es

ke
du

le
er

de
 

Ra
ad

s-
ve

rg
ad

er
in

gs

Sp
es

ia
le

 R
aa

ds
-

ve
rg

ad
er

in
gs

O
ud

itk
om

ite
e-

ve
rg

ad
er

in
gs

Be
le

gg
in

gs
-

ko
m

ite
e-

ve
rg

ad
er

in
gs

Re
ël

ko
m

ite
e-

ve
rg

ad
er

in
gs

N
om

in
as

ie
-

ko
m

ite
e-

ve
rg

ad
er

in
gs

Getal vergaderings 
vir die jaar

7 2 3 4 1 2

Trustees
JC Klopper 7 2  4  2
PJ Louw* 3     
EM Malan 7 2  1 1
PM van Deventer 7 2 1 4 1
MJ Visser 7 2 3 4  
HE Vosloo 7 2   1 2
PJ Vosloo** 3 1 2 3  

Onafhanklike lede
MJ Brown 3
C du Toit 3
JFJ Scheepers 3

 *  Adv PJ Louw is op 18 Junie 2015 tot die Raad van Trustees verkies en het dus slegs vergaderings ná hierdie datum bygewoon.
 ** Mnr PJ Vosloo se ampstermyn het op 18 Junie 2015 verstryk en hy het dus slegs komiteevergaderings tot hierdie  

datum bygewoon.

14. Nienakoming van die Wet op Mediese Skemas

14.1 Totale billike waarde van beleggings nie in ooreenstemming met regulasie 30(1) en 
Bylae B van die Wet op Mediese Skemas nie

 Ingevolge regulasie 30(1) en Bylae B van die Wet op Mediese Skemas is die maksimum 
persentasie van die totale billike waarde van laste vir beleggings in ongenoteerde 
aandele 2,5%. Weens die wesenlike toename in die billike waarde van Curamed 
Beherend (Edms) Bpk oorskry die Skema hierdie beperking, maar die koste van die 
belegging val steeds binne die 2,5%-beperking. Medihelp se Raad van Trustees het dit 
egter as ’n langtermynstrategiebate geklassifiseer wat nie oor die kort termyn verkoop 
sal word nie. Die Skema het die Raad vir Mediese Skemas versoek om van die bepalings 
van regulasie 30(8) vrygestel te word, en dit is tot 31 Desember 2017 toegestaan.

14.2 Ledegeld nie ontvang binne drie dae nadat dit verskuldig is nie
 Ingevolge artikel 26(7) van die Wet op Mediese Skemas moet alle ledegeld en bydraes 

direk aan ’n mediese skema betaal word nie later nie as drie dae nadat dit verskuldig 
word. In hierdie verband bepaal reël 18(10) van die Reëls van die Skema dat die Raad 
van Trustees alle redelike stappe moet doen om te verseker dat die bydraes betyds aan 
Medihelp betaal word ingevolge die Wet en die Reëls. Om uitvoering aan die bepaling 
te gee, bepaal reël 11(6) die wyse waarop agterstallige ledegeld hanteer moet word. 
Wat die toepassing van artikel 26(7) van die Wet op Mediese Skemas betref, is dit 
egter belangrik om daarop te let dat die Skema geen beheer oor die tydige betaling 
van ledegeld aan die Skema het nie. Die aangeleentheid is met die Registrateur van 
Mediese Skemas bespreek en die Skema het skriftelike bevestiging van die Raad vir 
Mediese Skemas ontvang dat die lid of werkgewer wetlik daarvoor aanspreeklik is om 
die ledegeld binne die voorgeskrewe tydperk te betaal.

14.3 Finansiële lewensvatbaarheid van versekeringskontrakte
 Ingevolge artikel 33(2) van die Wet op Mediese Skemas moet elke verskeringskontrak 

selfonderhoudend wees wat lidmaatskap en finansiële prestasie betref en moet 
dit finansieel lewensvatbaar wees. Die Dimension Prime 3-, Dimension Prime 1- en 
Necesse-versekeringskontrak is teen ’n verlies bedryf gedurende die jaar wat op  
31 Desember 2015 geëindig het. Die Raad van Trustees het besluit om te begroot vir ’n 
tekort per bevoordeelde vir die Dimension Prime 3-, Dimension Prime 1- en Necesse-
versekeringskontrak. Alhoewel die werklike resultate wel ’n tekort aandui, is die tekort 
per bevoordeelde minder as waarvoor begroot is. Die versekeringskontrakte word 
maandeliks gemonitor en jaarliks in die voordelebegroting reggestel.
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14.4 Beleggings in die sake van of die toestaan van lenings aan ’n administrateur
 Ingevolge artikel 35(8)(c) van die Wet op Mediese Skemas mag ’n mediese skema nie 

enige van sy bates in die sake van enige administrateur belê of lenings aan sodanige 
administrateur toestaan nie. Die Skema hou beleggings in MMI Beherend Beperk deur 
sy beleggingsportefeulje in die Allan Gray Life Limited Domestic Balanced-portefeulje. 
Die Skema het die Raad vir Mediese Skemas versoek om van die bepalings van artikel 
35(8)(c) vrygestel te word, en dit is tot 31 Desember 2016 toegestaan.

 Artikel 35(8)(a) bepaal dat ’n mediese skema nie enige van sy bates mag belê in die 
sake van of lenings mag toestaan aan enige werkgewer wat aan die mediese skema 
deelneem nie. Die Skema het deur sy kollektiewe beleggingskemas wel beleggings in 
verskeie werkgewersgroepe gehou. Die Raad van Trustees is van mening dat hierdie 
beleggings nie ’n risiko vir die Skema inhou nie. Die Skema het in Augustus 2015 by die 
Raad vir Mediese Skemas aansoek gedoen om vrystelling van die bepalings van artikel 
35(8)(a) en het teen 31 Desember 2015 nog geen antwoord ontvang nie. Vrystelling is 
sedertdien op 4 Maart 2016 verleen vir ’n verdere tydperk van 12 maande tot  
3 Maart 2017.

14.5 Kommissie betaal vir bydraes nog nie ontvang nie
 Artikel 28(5) van die Wet op Mediese Skemas bepaal dat ’n mediese skema 

maandeliks ingevolge subregulasie (2) betalings aan ’n makelaar sal maak by 
ontvangs deur die skema van die toepaslike maandelikse bydrae ten opsigte van die 
betrokke lid. Kommissie word tans betaal wanneer die opdrag vir ledegeldverhaling 
gegee word en vind dus plaas voordat ledegeld ontvang word. Terugvordering van 
makelaarskommissie wat betaal is sonder dat ledegeld ontvang is, is sedert Junie 2015 
bereken vir lede wat hul lidmaatskap van die Skema beëindig het. Kontrolemaatreëls 
vir sulke terugvorderings sal verbeter word deur betaling van makelaarskommissie met 
10 dae te vertraag.

14.6 Makelaarsdienste en -kommissie
 Artikel 65(5) en (6) van die Wet op Mediese Skemas bepaal dat ’n mediese skema 

nie direk of indirek enige vergoeding aan ’n makelaar mag betaal behalwe soos in 
die Wet voorsien nie. Medihelp het deur die loop van die jaar betalings aan Moputso 
Consulting (Edms) (Bpk) gemaak ten opsigte van die werf van nuwe makelaars. Die 
kontrak is op 31 Augustus 2015 beëindig.

14.7 Ooreenkoms met niegeakkrediteerde administrateur
 Artikel 58(1) van die Wet op Mediese Skemas bepaal dat niemand ’n mediese 

skema as tussenganger mag administreer tensy die Raad vir Mediese Skemas, in ’n 
besondere geval of in die algemeen, akkreditering aan so ’n persoon verleen het nie. 
Die akkreditasie van Strata Healthcare Management is nie ná die verstrykingsdatum 
op 5 Desember 2015 hernu nie. Die administrasie-ooreenkoms is met onmiddellike 
inwerkingtreding op 29 Januarie 2016 deur die Skema beëindig. Die Skema het dus 
artikel 58(1) van die Wet op Mediese Skemas oortree deur ’n ooreenkoms met ’n 
niegeakkrediteerde administrateur te hê. Medihelp maak steeds van maand tot 
maand betalings aan Strata Healthcare Management terwyl stappe gedoen word in 
samewerking met Strata Healthcare Management en die Raad vir Mediese Skemas om 
Medihelp se selfadministrasie te bewerkstellig.

        

 JC Klopper      MJ Visser   
Voorsitter     Ondervoorsitter

 21 April 2016
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korporatiewebestuursverslag deur die raad 
van trustees        
   
Die Raad van Trustees is verbind tot die beginsels en toepassing van billikheid, 
deursigtigheid, integriteit en aanspreeklikheid in alle transaksies met sy belangegroepe. 
Die Handves van die Medihelp Raad van Trustees, wat ’n bepaling bevat dat elke trustee 
’n Onderneming ingevolge Medihelp se Gedragskode moet onderteken, is nagekom. Die 
trustees is ook verbind tot die Kode vir Korporatiewe Praktyk en Gedrag soos in die King-
verslag oor Korporatiewe Bestuur (King III) uiteengesit.     
                  
Raad van Trustees
Die trustees vergader gereeld en monitor die Skema se prestasie. Hulle spreek ’n reeks 
sleutelkwessies aan en verseker dat besprekings oor beleid, strategie en prestasie op ’n 
kritiese, ingeligte en konstruktiewe wyse plaasvind.

Die Raad van Trustees bestaan uit ses lede wat by die Algemene Jaarvergadering deur die 
lede van Medihelp verkies word. Trustees word vir drie jaar verkies en aangestel, en mag 
herkies word.

Alle trustees het toegang tot die advies en dienste van die Hoofbeampte en die Skema se 
derdeparty-administrateur en mag, waar toepaslik, onafhanklike professionele advies op die 
Skema se onkoste bekom om hulle in hul pligte te ondersteun. Ingevolge die Handves van 
die Medihelp Raad van Trustees moet trustees verseker dat ’n jaarlikse prestasie-evaluering 
voltooi word om enige opleidingsbehoeftes by trustees te identifiseer. Die Handves van 
die Medihelp Raad van Trustees bepaal ook dat die prestasie van alle komitees jaarliks 
geëvalueer moet word om die geloofwaardigheid van die komitees te verseker. Die Raad van 
Trustees sien toe dat die prestasie van diensverskaffers en die derdeparty-administrateur 
ooreenkomstig die toepaslike diensvlakooreenkomste gemonitor word.
                  
Interne beheer
Die Raad van Trustees vestig en bestuur interne hand- en geoutomatiseerde kontroles en 
stelsels wat ontwerp is om redelike maar nie volstrekte versekering te gee van die integriteit 
en betroubaarheid van die Finansiële State en om sy bates te beskerm deur interne 
ouditeure aan te stel. Die derdeparty-administrateur voorsien interne-ouditdienste aan die 
Skema. Die Skema se interne kontroles is op aanvaarde beleide en prosedures gebaseer en 
word soos gekontrakteer en in ooreenstemming met die goedgekeurde delegasie van gesag 
deur die derdeparty-administrateur uitgevoer.      
     

verantwoordelikheidsverslag deur die raad van trustees 
 
Die trustees is uiteindelik verantwoordelik vir die voorbereiding, integriteit en billike 
aanbieding van die Skema se Finansiële State. Die Finansiële State op bladsy 13 tot 57 is 
voorberei in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Rapporteringstandaarde (IFRS) 
en die Wet op Mediese Skemas soos gewysig en sluit bedrae in wat gegrond is op menings 
en beramings wat deur bestuur gemaak is.

Die trustees is van mening dat hulle in die voorbereiding van die Finansiële State die 
toepaslikste rekeningkundige beleide gebruik het wat konsekwent toegepas is en deur 
redelike menings en beramings ondersteun word, en dat alle IFRS-vereistes wat na hulle 
mening toepaslik is, nagekom is.

Die trustees is uiteindelik verantwoordelik om toe te sien dat rekeningkundige rekords 
bygehou word. Hierdie rekords moet die finansiële posisie van die Skema met redelike 
akkuraatheid weerspieël. Die Skema funksioneer in ’n gevestigde, gekontroleerde omgewing 
wat deeglik gedokumenteer is en gereeld hersien word.

Die Finansiële State is volgens die lopendesaakgrondslag voorberei. In die lig van 
vooruitskattings en beskikbare kontantmiddele het die trustees geen rede om te glo dat die 
Skema nie in die afsienbare toekoms as ’n lopende saak bedryf sal word nie.

Die Skema se eksterne ouditeure, PricewaterhouseCoopers Ingelyf, het die Finansiële State 
geoudit. Hul ouditverslag word op bladsy 11 en 12 weergegee.

Die Finansiële State is op 21 April 2016 deur die Raad van Trustees goedgekeur en namens 
die Raad onderteken deur:
  

JC Klopper  MJ Visser H van Rooyen  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte
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korporatiewebestuursverslag

1. Inleiding

Medihelp Mediese Skema se Raad van Trustees en werknemers het ’n fidusiêre plig om 
die Skema in die beste belang van sy lede te bestuur. Dit is noodsaaklik om te verseker 
dat Medihelp voldoen aan alle toepaslike wetgewing, insluitend maar nie beperk nie 
tot die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998. Die Raad van Trustees is verbind tot die 
beginsels en toepassing van billikheid, deursigtigheid, integriteit en aanspreeklikheid 
in alle transaksies met sy belangegroepe. Die Handves van die Medihelp Raad van 
Trustees, wat ’n bepaling bevat dat elke trustee ’n Onderneming ingevolge Medihelp se 
Gedragskode moet onderteken, is nagekom.

Die Raad van Trustees wil graag kortliks terugvoer gee oor die inligting wat in die Raad 
vir Mediese Skemas (RMS) se Jaarverslag vir 2014/2015 gepubliseer is, naamlik dat 
daar ondersoek ingestel is na Medihelp se sake op grond van ’n anonieme wenk oor 
beweerde wangedrag en verskeie onreëlmatighede. Die RMS is kragtens die Wet op 
Mediese Skemas geregtig om inspeksies te hou.

Die RMS het in die laaste helfte van 2014 ’n mandaat aan Ligwa Advisory Services 
gegee om so ’n inspeksie namens die RMS te onderneem, ingevolge die Wet op Mediese 
Skemas en die Wet op Inspeksie van Finansiële Instellings 80 van 1998. Medihelp het 
tydens die proses in goeder trou en deursigtig gehandel deur alle versoekte inligting en 
bystand aan Ligwa te voorsien. Medihelp het in die middel van 2015 ’n afskrif van Ligwa 
se inspeksieverslag ontvang en is versoek om kommentaar te lewer op hul bevindings 
en aanbevelings. Medihelp het in September 2015 sy kommentaar aan die RMS voorsien 
soos versoek. Geen terugvoer op Medihelp se kommentaar is tot dusver van die RMS 
ontvang nie. Die Skema sal lede op hoogte hou van die uitslag.

Die Skema kan onomwonde bevestig dat alle korporatiewebestuursake, insluitend 
nakomingsvereistes of -bekommernisse, deurlopend deur Medihelp gemonitor word en 
gereeld gerapporteer word aan die Risiko- en Ouditkomitee, wat op hul beurt bepaalde 
stappe aanbeveel vir goedkeuring en implementering deur die Raad. Die Raad van 
Trustees het ook ’n Werkkomitee ingestel wat proaktief met hierdie saak sal handel.

2. Samestelling van die Raad van Trustees en verkiesing van 
 trustees in 2015

Die Wet op Mediese Skemas bepaal in artikel 57(2) dat ten minste 50% van die lede van 
die raad van trustees verkies moet word uit lede van die skema. In Medihelp se geval 
beteken dit dat al ses lede van die Raad van Trustees ook Medihelp-lede moet wees.

Die derdeparty-administrateur se Bestuursraamwerk vir Inligtingstegnologie (IT) 
ondersteun die doeltreffende en doelmatige bestuur van IT-hulpbronne om die bereiking 
van Medihelp se strategiese doelwitte te bewerkstellig. Hierdie raamwerk word toegepas 
saam met die IT-bestuurshandves en stem ooreen met beste praktyk en standaarde. Die 
IT-bestuursverslag gee terugvoer aan die Raad oor IT se prestasie, sekuriteit, beleggings, 
diensvlakke en bestuurskwessies.

Die Raad van Trustees is nie bewus van enige gebeurtenis of saak wat dui op ’n wesenlike 
faling van die belangrikste interne kontroles en stelsels wat gedurende die jaar onder oorsig 
in werking was nie.

JC Klopper  MJ Visser H van Rooyen  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte
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Medihelp pas ’n prestasiegebaseerde vergoedingsfilosofie vir sy drie werknemers toe. 
Die beleid is ontwerp om werknemers teen markmededingende vlakke te vergoed, 
met inagneming van die individue se prestasie. Werknemers ontvang ’n vaste en ’n 
veranderlike vergoedingskomponent. Vaste vergoeding word jaarliks hersien en die 
mediaan (50ste persentiel) van Deloitte se markinligting word as vertrekpunt gebruik. 
’n Korttermynveranderlikevergoedingskema vir personeel is gebaseer op die individue 
se prestasie en die organisasie se finansiële resultate. Daar is in die 2015-boekjaar 
R154 480 vir korttermyn- veranderlike vergoeding voorsien.

6. Komitees van die Raad

Die Raad het in 2015 die volgende komitees gehad:
• Ouditkomitee
• Risikobestuurskomitee
• Beleggingskomitee
• Reëlkomitee
• Nominasiekomitee
• Disputekomitee
Die komitees verrig nie bestuursfunksies nie en het nie enige besluitnemingsgesag nie. 
Die komitees vergader deur die loop van die jaar en maak aanbevelings aan die Raad 
van Trustees, wat uiteindelik verantwoordelik is om besluite te neem en opdragte vir 
implementering te gee.

6.1 Ouditkomitee
 Die Ouditkomitee is ’n adviserende en nie ’n uitvoerende komitee nie. As 

sodanig verrig dit nie enige bestuursfunksies nie en aanvaar dit nie enige 
bestuursaanspreeklikheid nie, maar vervul dit ’n objektiewe, onafhanklike rol as 
toesighouer wat getaak is om aanbevelings te maak aan die Raad van Trustees vir 
finale goedkeuring of besluitneming. Die Ouditkomitee onthef nie die trustees van hul 
pligte nie, maar verleen bystand aan hulle met die nakoming van hierdie verpligtinge.

 Die algehele doel van die Ouditkomitee is om die trustees by te staan in die uitvoering 
van hul pligte, om die integriteit van geïntegreerde verslaglewering te verseker en 
om die doeltreffendheid van die finansiële verslagleweringsproses te hersien, asook 
die interne kontrole- en risikobestuurstelsels, die versekeringsproses en die Skema 
se proses om die nakoming van wette en regulasies sowel as sy eie gedragskode te 
monitor.

Medihelp het die voorgeskrewe verkiesingsproses gevolg en in Februarie 2015 
nominasies versoek vir die vakatures op die Raad. Medihelp het die stemproses in  
Junie 2015 afgehandel en die uitslag is geoudit deur die Interne Oudit-afdeling van 
Medihelp se administrateur, Strata Healthcare Management. Die geouditeerde uitslag 
is aan lede gekommunikeer by die Algemene Jaarvergadering in Junie 2015.

3. Pligte van die Raad van Trustees

Soos in die Finansiële State aangedui.

4. Evaluering van die Raad se prestasie

Soos in die Finansiële State aangedui.

5. Vergoedingsbeleide (personeel en trustees)

Die doel van Medihelp se Vergoedingsbeleid asook die Beleid oor die Honorarium vir 
die Raad van Trustees is om paslik gekwalifiseerde en ervare individue te lok, te behou 
en te motiveer om die Skema se strategiese doelwitte te ondersteun.

Die honorarium vir Medihelp se Raad van Trustees bestaan uit ’n fooi per Raads- of 
komiteevergadering wat bygewoon is. Medihelp se Algemene Jaarvergadering het 
die beleid oor die honorarium wat ingevolge reël 17.22 van die Reëls van Medihelp 
aan die Raad van Trustees betaalbaar is, goedgekeur. Dit maak daarvoor voorsiening 
dat die honorarium bereken word volgens die markmediaan. ’n Onafhanklike 
mensehulpbronkonsultasiefirma, Khokhela Consulting, voorsien jaarliks markdata 
met aanbevelings om aan die markriglyne te voldoen soos in die beleid bepaal 
word. Om koste te beperk, het die Raad van Trustees ’n maksimumbedrag vir die 
honorarium betaalbaar per rolspeler per jaar vasgestel, ongeag die getal vergaderings 
wat geskeduleer is. Die totale koste verbonde aan die bywoning van Raads- en 
komiteevergaderings in 2015/2016 was 3,6% laer as in die vorige tydperk. Die Raad 
van Trustees het sy vergoedingspraktyke asook sekere Medihelp-reëls hersien om dit in 
ooreenstemming te bring met die RMS se aanbevelings in Omsendbrief 41 wat op  
11 September 2014 gepubliseer is.
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is. Die Ouditkomitee is van mening dat Interne Oudit doeltreffend funksioneer en 
sy sake in ooreenstemming met die Diensvlakooreenkoms tussen Medihelp en die 
administrateur uitvoer.

 Die Ouditkomitee is aanspreeklik om toe te sien dat die interne-ouditfunksie 
onafhanklik is en ingevolge ’n goedgekeurde interne-oudithandves asook die 
diensvlakooreenkoms tussen Medihelp en die administrateur funksioneer.

 Die interne-ouditfunksie lewer amptelik verslag aan die Ouditkomitee. Die Interne 
Oudit-afdeling se jaarlikse ouditplan is deur die Ouditkomitee goedgekeur en 
die interne ouditfunksie het tydens die verslagtydperk verskeie verslae oor die 
toereikendheid en doeltreffendheid van die Skema se interne kontroles aan die 
Ouditkomitee voorsien.

 Die interne ouditfunksie voorsien ook jaarliks ’n skriftelike evaluasie van die Skema se 
stelsels vir interne kontrole en risikobestuur aan die Ouditkomitee.

6.1.5. Forensiese oudit
 Medihelp se administrateur beskik oor ’n Forensiese Oudit-afdeling wat daarop 

toegespits is om bewerings van bedrog te ondersoek. Elke rand wat gespaar of 
teruggevorder word deur bedrog te bemerk of te voorkom, is tot voordeel van 
Medihelp se lede deurdat dit help om mediese inflasie so laag as moontlik te hou.

 Lede kan bedrog soos volg aanmeld:
 • Skakel die Bedroglyn by 012 334 2428
 • Stuur ’n faks na 012 336 9538
 • Stuur e-pos aan bedrog@medihelp.co.za/fraud@medihelp.co.za.
 Die Medihelp-blitslyn dien as ’n geslaagde onafhanklike kanaal tussen Medihelp, sy 

administrateur en sy werknemers. Alle inligting word vertroulik hanteer en inbellers se 
anonimiteit word beskerm.

 Daar is in 2015 altesaam 259 klagte gelê wat ondersoek is of tans ondersoek word.

6.1.6 Eksterne oudit
 Die Ouditkomitee het die werksaamhede van die eksterne ouditeure geëvalueer en die 

Skema se geouditeerde Finansiële Jaarstate hersien in oorleg met hul bestuursbrief en 
ouditverslag.

 Die Ouditkomitee stem saam met en aanvaar die gevolgtrekkings wat die eksterne 
ouditeure gemaak het, soos in hul verslag vervat is.

 Die komitee het ’n formele Ouditkomiteehandves waarin al sy magte, pligte en 
verantwoordelikhede uiteengesit is.

 Bykomend tot die inligting op bladsy 32 rapporteer die Ouditkomitee soos volg:
 • Die Skema se jaarverslag is hersien en die komitee het aanbeveel dat die Raad van 

Trustees dit goedkeur.
 • Die verhouding tussen eksterne verskaffers van versekering en die Skema is 

gemonitor.
 • Die interne ouditplan is goedgekeur, hersien en kommentaar daaroor is in interne 

ouditverslae gelewer.
 • Daar is toesig gehou oor die Skema se risiko’s met betrekking tot finansiële 

verslaglewering, interne finansiële kontroles, bedrogrisiko’s wat met finansiële 
verslaglewering verband hou, en inligtingstegnologierisiko’s wat met finansiële 
verslaglewering verband hou

6.1.1 Kwalifikasies van lede van die Ouditkomitee
Die lede van die Ouditkomitee hou die volgende kwalifikasies:
Mnr MJ Brown – GR (SA)
Me C du Toit – BCom (Regte), Hons BCompt, GR (SA), CIA, CGAP, CCSA
Mnr JFJ Scheepers – MCom (Rek), GR (SA)
Mnr MJ Visser – BCom, HOD, BEd, MBA
Mnr PM van Deventer – BCom, MBA

6.1.2 Risikobestuur
 Die Ouditkomitee het die Raad se risiko-evaluering en risikobestuursplan hersien en 

aanbevelings daaroor gemaak.

6.1.3 Korporatiewe bestuur
 Die Ouditkomitee het die Hoofbeampte se korporatiewebestuursverslag hersien en 

aanbevelings daaroor gemaak.

6.1.4 Interne oudit
 Medihelp het sy administrateur gekontrakteer om ’n doeltreffende, risikogebaseerde 

interne-ouditfunksie te verrig. Die Interne Oudit-afdeling, met die uitsondering van 
die Forensiese Oudit-komponent, funksioneer volgens ’n driejaarouditplan, wat ’n 
gedetailleerde plan vir die eerste jaar insluit, en gebruik gepaste risikogebaseerde 
metodologie. Die Forensiese Oudit-komponent word gerig deur Medihelp se 
Beleid oor Bedrog en Korrupsie. Hulle ondersoek gevalle wat via bestaande 
bedrograpporteringskanale aangemeld is en voer proaktiewe ondersoeke in hoërisiko-
areas uit. Interne-ouditbevindings word van tyd tot tyd aan die Ouditkomitee 
gerapporteer saam met bestuurskommentaar en regstellende aksies wat ingestel 
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6.4 Reëlkomitee
 Die Raad van Trustees het ’n mandaat aan die komitee gegee deur middel van ’n 

formele opdrag met betrekking tot sy lidmaatskap, gesag en pligte.

 Die Reëlkomitee lewer ’n adviesdiens aan die Raad van Trustees en het geen 
besluitnemingsbevoedheid nie.

 Die Reëlkomitee moet toesien dat reëlwysigings voldoen aan die Reëls van Medihelp, 
die Wet op Mediese Skemas en die Regulasies wat onder die Wet uitgevaardig is, asook 
enige ander wetgewing en regulasies, voordat dit aan die Raad van Trustees voorgelê 
word vir goedkeuring.

6.5 Nominasiekomitee
 Die komitee vervul ’n onafhanklike rol en funksioneer as ’n toesighouer en ’n liggaam 

wat voorstelle by die Raad van Trustees aanbeveel vir oorweging en finale goedkeuring 
deur die Raad. Die komitee verrig nie enige bestuursfunksies nie, aangesien dit steeds 
die verantwoordelikheid van die Raad van Trustees en ander lede van uitvoerende 
bestuur is.

 Die rol van die komitee is om die Raad van Trustees by te staan sodat verseker word dat:
 • Die nominasieproses, die goedkeuring van genomineerdes en die 

verkiesingsproses voldoen aan die Wet op Mediese Skemas en die Reëls van 
Medihelp; en

 • Trustees by wyse van ’n formele proses verkies of gekoöpteer word.

6.6 Disputekomitee
 Die Raad beskik oor ’n Disputekomitee wie se rol dit is om geskille te besleg wat 

ontstaan tussen ’n lid, ’n voormalige lid of ’n persoon wat ’n eis teen die Skema het. 
Die komitee het nie nodig gehad om in 2015 te vergader nie.

7. Versoeke om inligting

 Verskeie versoeke om inligting ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike 
Inligting 2 van 2000 is in 2015 aan Medihelp en/of sy administrateur gerig. Elke 
versoek is behoorlik oorweeg en afgehandel.

6.1.7 Nakoming
 Eksterne ouditbestuur en interne ouditverslae is hersien om te verseker dat sake wat 

met voldoening aan wette en regulasies verband hou, soos in die bestuursbriewe en 
verslae genoem, betyds aangespreek en reggestel word.

 Die Skema het sy administrateur gekontrakteer om die nakomingsfunksie in 2015 te 
verrig.

6.2 Risikobestuurskomitee
 Die Hoofbeampte en senior bestuur van die administrateur het die vergaderings van 

die komitee bygewoon.

 Die Raad van Trustees het ’n mandaat aan die komitee gegee deur middel van ’n 
formele opdrag met betrekking tot sy lidmaatskap, gesag en pligte.

 Die komitee vervul ’n onafhanklike rol en funksioneer as ’n toesighouer en ’n liggaam 
wat voorstelle by die Raad van Trustees aanbeveel vir oorweging en finale goedkeuring 
deur die Raad.

 Die rol van die komitee is om die Raad van Trustees by te staan in die uitvoering van sy 
pligte betreffende korporatiewe aanspreeklikheid en die verbandhoudende risiko’s met 
betrekking tot bestuur, versekering en verslaglewering.

6.3 Beleggingskomitee

 Die Hoofbeampte en uitvoerende bestuur van die administrateur het ook die 
vergaderings van die Beleggingskomitee bygewoon.

 Die Raad van Trustees het ’n mandaat aan die komitee gegee deur middel van ’n 
formele opdrag met betrekking tot sy lidmaatskap, gesag en pligte. Die doel van die 
komitee is om:
• Beleggingsgeleenthede by die Raad van Trustees aan te beveel met die doel om die 

Raad van Trustees by te staan in die uitvoering van sy verantwoordelikheid om te 
verseker dat –
• die Raad van Trustees voldoen aan toepaslike wette en regulasies wanneer 

surplusfondse belê word, en
• die toepaslike beleid ’n magtigende omgewing bied vir die behoorlike 

administrasie van Medihelp se beleggings.
• ’n Beleggingsbeleid op te stel en op datum te hou, vir goedkeuring deur die Raad 

van Trustees.
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11. Implementering van nuwe wetgewing wat die Skema beïnvloed/
 kan beïnvloed

 Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 is op  
19 November 2013 bekragtig. Die beteken in werklikheid dat die Wetsontwerp op 
die Beskerming van Persoonlike Inligting as wetgewing aanvaar is, waardeur die 
Wetsontwerp as die Wet aangeneem is. Slegs sekere artikels van die Wet is tot dusver 
“geaktiveer”, ondanks die bekragtigingsdatum. ’n Volledige lys van alle geaktiveerde 
artikels verskyn in die Staatskoerant No 37544 gedateer 11 April 2015. Hierdie 
Staatskoerant bevestig die aanvangsdatum van die geaktiveerde dele van die Wet as  
11 April 2015.

 Medihelp is vertroud met verskeie ander toepaslike tipes wetgewing, insluitend die 
Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies 25 van 2002, veral artikel 50 
daarvan.

 Medihelp het ook ’n wetlike plig ingevolge artikel 57(4)(i) van die Wet op Mediese 
Skemas om alle redelike stappe te doen om die vertroulikheid van mediese rekords 
met inligting oor enige van ons lede se gesondheidstatus te beskerm.

 Nóg Medihelp nóg sy administrateur sal enige mediese geskiedenis of 
bankbesonderhede met enige derde party deel, tensy die betrokke lid die Skema 
magtig om dit te doen. Ons verseker ons lede dat hul vertroulike inligting op ’n 
aanspreeklike, wettige en redelike wyse hanteer word wat die minimum inbreuk op hul 
regte maak. Ons bevestig ook dat enige en alle persoonlike inligting streng vertroulik 
hanteer word.

12. Finansiële advies- en tussengangerdienste

 Medihelp is ’n geakkrediteerde verskaffer van finansiële dienste (nommer 15738). 
Medihelp voldoen aan die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangerdienste 
(FAIS), die Gedragskode en die Vereistes vir Geskiktheid en Gepastheid. Die 
jaarlikse voldoeningsverslag is deur Medihelp se sleutelindividu en onafhanklike 
nakomingsbeampte opgestel en by die Finansiëlediensteraad ingedien. Die nodige 
geouditeerde finansiële state is by die Finansiëlediensteraad afgelewer, soos vereis 
word.

13. Ons fokus

 Medihelp is besig om ’n beleid vir die billike behandeling van kliënte (“Treating 
Customers Fairly”) in te stel. Ons sal fokus op die verbetering van die 
klagtebestuursproses.

8. Klagte

 Daar is 261 RMS-klagte (insluitend gevalle wat terugverwys is vir hersiening, 
beslissings en appèluitslae) vanaf 1 Januarie tot 31 Desember 2015 ontvang.

9. Gesondheid en veiligheid

 Die administrateur hou toesig oor die Skema se risiko’s met betrekking tot veiligheid, 
gesondheid en die omgewing. Gesondheid en veiligheid word hanteer ingevolge die 
vereistes van die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid 85 van 1993, soos gewysig.

 Die Gesondheid- en Veiligheidskomitee bestaan uit verteenwoordigers van die Skema, 
sy administrateur en die streekkantore. Volgens ’n onlangse wetlike nakomingsoudit 
van die gebou (fasiliteite) en die veiligheidsbestuurstelsel is die voldoeningsvlak 91%, 
wat bo die norm van 85% is. Geringe beserings aan diens en werkplekinsidente het 
voorgekom, maar is aangemeld en hanteer in ooreenstemming met gesondheid- en 
veiligheidsregulasies en -beleide.

 Die komitee werk deurlopend om maatreëls wat die veiligheid en gesondheid van 
werknemers en besoekers verseker, te monitor en proaktief te implementeer.

10. Nuwe produkte/voordele-opsies

 ’n Mediese skema moet ingevolge artikel 33 van die Wet op Mediese Skemas aansoek 
doen om goedkeuring van enige voordele-opsie, indien die mediese skema meer as een 
voordele-opsie aan lede bied.

 Voordat Medihelp aansoek om goedkeuring van enige voordele-opsie doen, word 
uitvoerige navorsing en lewensvatbaarheidstudies gedoen en word insette van ’n 
vakkundige aktuaris verkry om onder andere die ekonomiese uitvoerbaarheid en 
bestaansgrond van die potensiële voordele-opsie te bevestig.

 Medihelp het in 2015 verskeie aansoeke om goedkeuring van voordele-opsies en 
reëlwysigings aan die RMS gerig, wat deur die RMS goedgekeur is.
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 Medihelp sal ook die moontlike impak van die Finansiëlediensteraad se ondersoek 
na die verkoop van finansiële produkte in die kleinhandel (die “Retail Distribution 
Review”) monitor om te verseker dat ons, as ’n verskaffer van finansiële dienste, te alle 
tye gereed is vir die bekendstelling van nuwe wetgewing of wysigings aan bestaande 
wetgewing.

14. Ondersoek na privaat gesondheidsorg

Die Mededingingskommissie het op 29 November 2013 aangekondig dat hy 
ondersoek gaan instel na die privaat gesondheidsorgbedryf. Die verwysingsraamwerk 
vir die ondersoek sluit die volgende in:
• ’n Ontleding van die onderlinge verhouding tussen verskeie markte in die privaat 

gesondheidsorgsektor;
• ’n Ondersoek na die aard van prysvasstelling;
• Die daarstel van ’n feitebasis sodat aanbevelings gemaak kan word oor hoe om 

toeganklike, bekostigbare, gehalte- en innoverende privaat gesondheidsorg te 
bewerkstellig;

• ’n Ontleding van die aard van prysvasstelling in soverre dit mededinging tussen 
verskillende kategorieë verskaffers en befondsers, die onderhandelingskrag 
van verskillende verskaffers en befondsers, en die vlak en prosesstruktuur van 
belangrike dienste betref, insluitend ’n evaluering van winsgewendheid en koste;

• ’n Evaluering en bepaling van die faktore wat stygings in die prys van 
gesondheidsorgdienste en -uitgawes beïnvloed;

• ’n Evaluering van hoe verbruikers inligting oor privaat gesondheidsorgverskaffers 
bekom en gebruik, en hoe hulle keuses uitoefen; en

• ’n Wetlike impakontleding wat die bestaande wetlike raamwerk ondersoek en 
moontlike gapings identifiseer, insluitend die interpretasie van voorgeskrewe 
minimum voordele en die instelling van risikogelykmakingsfondse.

 Die spertyd vir skriftelike voorleggings deur belanghebbende partye was  
31 Oktober 2015. Die Mededingingskommissie het 66 voorleggings ontvang, onder 
andere van sekere mediese skemas, verskeie hospitale, mediese praktisyns, vakunies 
en onafhanklike gesondheidsorgverenigings asook die departement van gesondheid.

15. Ten slotte

 Die hoogs gereguleerde omgewing waarin Medihelp funksioneer, stel voortdurend 
bestuurs- en wetlike uitdagings aan die Skema. Ongeag hierdie konstante uitdagings 
is ons oortuig dat ons lede, die wetgewer en die publiek soos in die verlede steeds 
die gemoedsrus sal hê dat Medihelp danksy ons gevierde dienslewering, kultuur en 
waardes ’n stewige grondslag het om hierdie uitdagings die hoof te bied.
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BATES    
NIEBEDRYFSBATES

Eiendom, aanleg en toerusting
Beleggingseiendom
Beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates
     
BEDRYFSBATES

Handels- en ander debiteure
Voorskotrekenings in debiet
Kontant en kontantekwivalente
 Skema
 Trustgeld van persoonlike mediese spaarrekenings belê

Totale bates  

LEDEFONDSE EN -LASTE

OPGELOPE FONDSE

NIEBEDRYFSLASTE

Na-aftredevoordele
     
BEDRYFSLASTE

Voorsiening vir uitstaande eise
Persoonlike mediese spaarplantrustaanspreeklikheid
Voorskotrekenings in krediet
Verlofbetalingsverpligting
Handels- en ander krediteure

Totale fondse en laste

staat van die finansiële posisie soos op 
31 desember 2015 

 
 
 2015 2014
 R R
   554 603 019    236 824 164 

4.  148 884    219 571 
3.  25 000 000   26 151 655 
5.   529 454 135    210 452 938 

   1 058 216 641   1 279 556 407

6.  106 476 618    127 062 918
7.  1 017 788   1 017 788
8.   950 722 235    1 151 475 701
 909 447 903  1 099 613 116
11.2   41 274 332    51 862 585

   1 612 819 660    1 516 380 571 

 1 368 270 779 1 253 903 750

9.1  5 351 978    5 525 842 
   239 196 903    256 950 979 

10.  113 029 283   116 532 275 
11.  42 604 661   54 960 090 
7.   7 854 734    7 854 734
12. 330 999  187 569
13.  75 377 226  77 416 311

 1 612 819 660  1 516 380 571

Nota
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Risikobydrae-inkomste  

Toepaslike gesondheidsorguitgawes
Netto eise aangegaan  
 Risiko-eise aangegaan  
 Invorderings van derdeparty-eise  
Geakkrediteerde gesondheidsorgbestuursdienste*
Netto uitgawe op risiko-oordragooreenkomste
 Risiko-oordragooreenkomsfooie/-paaiemente betaal
 Invorderings van risiko-oordragooreenkomste
 Netto winsdeling voortspruitend uit risiko-oordragooreenkomste
       
Bruto gesondheidsorgresultaat  
       
Makelaarsdiensfooie  
Administrasie-uitgawes  
Netto waardedalingsverlies op gesondheidsorgdebiteure
       
Netto gesondheidsorgresultaat  
       
Ander inkomste    
       
Beleggingsinkomste  
 Skema
 Opbrengs uit trustgeld van persoonlike mediese spaarrekenings belê
Bedryfshuur ontvang – beleggingseiendom
Diverse inkomste    
       
Ander uitgawes 
       
Batebestuursfooie  
Rente betaal    
Netto werklike verlies op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates

Netto surplus/(verlies) vir die jaar
       
Ander omvattende inkomste  
       
Billikewaarde-aanpassing op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates
Hermeting van na-aftredevoordeleverpligting
       
Totale omvattende surplus/(verlies) vir die jaar

* Sien nota 16 tot die Finansiële State vir ’n verduideliking van die verandering in openbaarmaking.

staat van omvattende inkomste vir die jaar 
geëindig 31 desember 2015  2015 2014

 R R
14.  3 822 195 919    3 628 010 292 
  3 822 195 919    3 628 010 292 
 
  (3 380 975 066)  (3 377 430 794)
15.  (3 316 364 934)   (3 300 186 050)
  (3 325 838 449)   (3 306 694 408)
  9 473 515    6 508 358  
16. (75 439 933) (75 515 191)
  10 829 801   (1 729 553)
17.  (208 786 000)  (262 746 375)
17.  216 265 038    258 257 928 
17.   3 350 763   2 758 894     

 441 220 853  250 579 498

18.  (52 060 465)  (55 581 653)
19.  (378 217 640)  (378 912 349)
20.  (12 069 558) (13 076 444)

  (1 126 810)  (196 990 948) 

  108 652 241    191 910 752  

23.  92 546 735   173 760 782 
  89 966 154  171 225 862
 2 580 581  2 534 920
25.  13 064 531   12 096 788 
24.  3 040 975     6 053 182 

  (3 052 299) (4 126 530)

5.  (464 601)   (1 591 610)
21.  (2 580 581) (2 534 920) 
 (7 117)   -
22.
    104 473 132 (9 206 726) 
     
 9 893 897   (16 397 244)   

5.   9 578 180   (16 154 592)   
9.   315 717 (242 652)
  
  114 367 029   (25 603 970) 

Nota
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Saldo soos op 1 Januarie 2014
   
Omvattende inkomste

Verlies vir die jaar
   
Ander omvattende verlies

Billikewaarde-aanpassing op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates
Ongerealiseerde wins op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates 
(Curamed Beherend (Edms) Bpk) 
Ongerealiseerde wins op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates 
(Allan Gray Life Beperk – Domestic Balanced-portefeulje)
Realisering van herwaarderingsreserwe na Wins en Verlies

Aktuariële verlies op na-aftredevoordeleverpligting
   
Totale omvattende verlies vir die jaar
   
Saldo soos op 31 Desember 2014    

Saldo soos op 1 Januarie 2015
   
Omvattende inkomste

Surplus vir die jaar
   
Ander omvattende inkomste

Billikewaarde-aanpassing op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates

Ongerealiseerde wins op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates 

(Curamed Beherend (Edms) Bpk)

Ongerealiseerde verlies op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates in beleggingsportefeuljes 

Aktuariële wins op na-aftredevoordeleverpligting  

Totale omvattende inkomste vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2015

staat van veranderings in fondse en reserwes 
vir die jaar geëindig 31 desember 2015

     
  Herwaarderings-     
  reserwe vir   
  beskikbaar-vir- Totale  
 Opgelope verkoop ledefondse     
 fondse finansiële bates   
 R R R 

 1 069 564 136  209 943 584  1 279 507 720 

      
      
  (9 206 726)  -     (9 206 726)
      
  (242 652)  (16 154 592)  (16 397 244)

  -     (16 154 592)   (16 154 592)

  -      52 572 853    52 572 853

 
  -     20 197 941   20 197 941 
  -     (88 925 386)  (88 925 386)

  (242 652)   -      (242 652)
      
  (9 449 378)  (16 154 592)  (25 603 970)
             
  1 060 114 758   193 788 992   1 253 903 750 

 1 060 114 758   193 788 992   1 253 903 750 

  

 104 473 132   -     104 473 132 

  315 717   9 578 180   9 893 897 

  -      9 578 180    9 578 180 

  -      27 495 544    27 495 544 

  -     (17 917 364)  (17 917 364)

  315 717    -      315 717 

  104 788 849   9 578 180   114 367 029 

  1 164 903 607   203 367 172   1 368 270 779 

Nota

5.

5.

9.
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trusteevergoeding

   Vergoeding Vergoeding 
  vir bywoon vir bywoon
  van Raads- van komitee- Telefoon- Totale Reis- en Konferensie- Totale
2015  vergaderings vergaderings toelaag vergoeding verblyf fooie vergoeding 
  R R R R R R R

JC Klopper 357 112   82 750   1 200   441 062   2 402   -     443 464 

PJ Louw*  55 635   -     600   56 235   389   -     56 624 

EM Malan  146 692   31 420   1 200   179 312   43 096   -     222 408 

PM van Deventer 146 692   78 281   1 200   226 173   2 439   -     228 612 

MJ Visser 202 332   84 379   1 200   287 911   805   -     288 716 

HE Vosloo  146 692   31 110   1 200   179 002   43 710   -     222 712 

PJ Vosloo*  117 600   87 766   600   205 966   71 116   -     277 082 

  1 172 755   395 706   7 200   1 575 661   163 957   -  1 739 618 

   Vergoeding Vergoeding 
  vir bywoon vir bywoon
  van Raads- van komitee- Telefoon- Totale Reis- en Konferensie- Totale
2014 vergaderings vergaderings toelaag vergoeding verblyf fooie vergoeding 
 R R R R R R R

JC Klopper 314 760   86 916   1 200   402 876   1 547   -     404 423 

HJ Koekemoer* 64 312   9 692   600   74 604   -     -     74 604 

EM Malan  136 824   69 358   1 200   207 382   68 874   -     276 256 

PM van Deventer*  72 512   31 110   600   104 222   1 673   -     105 895 

MJ Visser 136 824   69 317   1 200   207 341   40 360   29 404   277 105 

HE Vosloo  136 824   10 370   1 200   148 394   45 190   -     193 584 

PJ Vosloo  215 600   155 195   1 200   371 995   119 790   -     491 785 

 1 077 656   431 958   7 200   1 516 814   277 434   29 404   1 823 652

 

* Op 18 Junie 2015 het die ampstermyn van mnr PJ Vosloo verstryk en is adv PJ Louw tot die Raad van Trustees verkies.

*  Op 26 Junie 2014 het die ampstermyn van mnr HJ Koekemoer verstryk en is mnr PM van Deventer 
 tot die Raad van Trustees verkies.
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agenda vir die algemene jaarvergadering
Die agenda vir Medihelp se AJV wat Donderdag 23 Junie 2016 om 15:00 in die  
Ruby-ouditorium by die WNNR Internasionale Konvensiesentrum, Meiring Naudéstraat, 
Brummeria, Pretoria gehou word, is soos volg:
 
1. Opening

2. Goedkeuring van die notule van die AJV wat op 18 Junie 2015 gehou is

3. Sake wat voortspruit uit die notule van die vorige AJV

4. Jaarverslag

5. Geouditeerde Finansiële State soos op 31 Desember 2015

6. Vergoeding betaalbaar aan Trustees en die Hoofbeampte

7. Insette en voorstelle vir die AJV soos ontvang van lede en by die 
2016-streeksinligtingsessies

8. Bekendmaking van stemuitslae oor:

 8.1   Eksterne ouditeure

 8.2  Trustees

 8.3  Reëlwysigings en mosie

9. Afsluiting
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