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Die jaar onder oorsig was inderdaad merkwaardig, met 

Medihelp se terugkeer na selfadministrasie wat die Raad 

van Trustees se aktiwiteite gedurende die eerste helfte van 

2016 oorheers het. Ek is daarvan oortuig dat Medihelp 

sterker en meer vasbeslote as ooit verrys het, en die 

resultate wat in hierdie jaarverslag aangebied word, getuig 

van hierdie verbintenis.

Die Raad van Trustees glo dat Medihelp se sukses en 

volhoubaarheid in die volgende beginsels geanker moet wees: 

• Om ’n gesonde balans tussen koste en die vlak van 

dekking te handhaaf;

•	 Om	st
abiele	

finansi
ële	pre

stasie	
te	vers

eker	

deur doeltreffende risikobestuur- en 

kosteb
eperkin

gsmaa
treëls	

toe	te	
pas;

• Om deurgaans in voeling met die 

gesond
heidso

rgbeho
eftes	v

an	lede
	en	die

	poten
siële	

mark te bly deur relevante gesondheidsorgopsies 

te voorsien wat aanpasbaarheid en keuse teen 

mededingende pryse bied;

• Om eersteklasdiens by alle raakpunte te lewer; en

• Om deursigtigheid en goeie korporatiewe- 

bestuurspraktyke aktief na te streef.

Dis my voorreg om verslag te doen dat Medihelp beter 

preste
er	het	

as	verw
ag	met

	geson
de	fina

nsiële	
resulta

te	

– ’n solvensievlak wat die wetlike vereiste oortref en ’n AA- 

(minus
)	grade

ring	vi
r	ons	e

isebeta
lingsve

rmoë	–
	terwy

l	die	

Skema sy posisie as een van die top oop mediese skemas in 

die bedryf behou het.

Die organisasie is vereenvoudig en herorganiseer om 

sy strategiese doelwitte te kan bereik en bly binne sy 

regulatoriese mandaat. Risikobestuur het as ’n fokusarea 

gekristalliseer, met die klem op nakoming en korporatiewe 

bestuur wat in wese die primêre verantwoordelikhede van 

die Raad van Trustees vorm. ’n Gekombineerde Oudit-

en-risikokomitee is gevestig om risiko’s te monitor en 

die moontlike uitwerking van dié risiko’s op die Skema 

proaktief te bestuur. Ons spesiale fokus op produkte en die 

versekeringsrisiko’s inherent aan hierdie produkte het tot 

gevolg gehad dat die Produkkomitee die taak gestel is om 

Medihelp se iteratiewe produkstrategie te implementeer. 

Hierdie belangrike segment van die Skema se strategie 

ondersteun stabiliteit en volhoubaarheid terwyl die Skema 

steeds relevant bly in ’n mededingende omgewing.

Medihelp ondersteun die idee om toegang tot privaat 

gesondheidsorgdienste uit te brei, maar ook individue 

se reg om dekking vir privaat gesondheidsorg te 

bekom. Ons glo daar is voldoende geleenthede 

vir sowel privaat gesondheidsorg as ’n nasionale 

gesondheidsversekeringstelsel om naasmekaar te bestaan, 

veral weens die feit dat die medieseskemabedryf beperkte 

groei in die mark vir mense sonder dekking ervaar.

Die getal oop mediese skemas was steeds 23 in 2016, 

met kleiner skemas wat worstel met die gevolge van die 

ekonomiese verlangsaming en stygende koste.

Suid-Afrika se afgradering na rommelstatus en die skynbaar 

onverm
ydelike

	stygin
g	in	infl

asie	en
	rentek

oerse	i
s	beslis

	

nie bevorderlik vir groei nie, met lede se besteebare 

inkomste wat afneem en verbruikers wat toenemend 

neig om meer bekostigbare netwerk- en basiese mediese 

dekking te bekom pleks van omvattende dekking. Alhoewel 

Medihelp ook die uitwerking van die ekonomiese insinking 

voel,	b
ly	die	S

kema	s
e	volho

ubaarh
eid	en	

finansi
ële	

welstand stabiel.

Die resultate tot dusver vir 2017 dui aan dat groei in nuwe 

lede beter as verwag is, wat voortspruit uit ’n markverwante 

premiestyging van 10,9% wat vir alle produkte ingestel 

is. Medihelp se produkstrategie het ’n stabiele en 

mededingende produkreeks opgelewer wat in die diverse 

behoeftes van lede en werkgewersgroepe voorsien. Die 

netwerkopsies in die Dimension Prime-reeks en Unify neem 

toe	in	
gewild

heid	en
	lok	’n	

jonger
	demo

grafie.

Medihelp se sukses in 2016 was die resultaat van ’n 

strategiese kombinasie van planne en aksies wat gerig 

en uitgevoer is deur die Raad van Trustees, Medihelp 

se bestuur en werknemers, asook ons adviseurs en 

gesondheidsorgverskaffers. My opregte dank aan almal 

wat onvermoeid gewerk het om Medihelp se uitdagende 

doelwitte na te streef.

boodskap van die voorsitter 

van die raad van trustees

Chris Klopper

Voorsitter van die Raad van Trustees
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Medihelp het gedurende die jaar onder 
oorsig teruggekeer na selfadministrasie, 
wat ’n komplekse proses was waarby 
die reguleerder aktief betrokke was. 
Die Skema moes in hierdie tydperk 
toesien dat lede se belange te alle tye 
beskerm word, nie net met betrekking 
tot ononderbroke dienslewering en 
doeltreffende kostebestuur nie, maar oor 
deur gehalte mediese dekking aan lede 
te handhaaf. Medihelp moes voorts die 
stabiliteit van sy risikopoel verseker – 
uitdagings wat die Skema suksesvol die 
hoof kon bied in ’n moeilike en hoogs 
mededingende markomgewing.

Medihelp het sterk presteer in 2016 en 
het sy posisie as een van die top mediese 
skemas in die bedryf gekonsolideer. 
Uitnemende	kliëntediens,	doeltreffende	
gesondheidsorgbestuur en ’n diverse 
reeks	produkte	wat	in	kliënte	se	
uiteenlopende behoeftes voorsien, 
het daartoe bygedra dat die Skema 
sy doelwit kon bereik, naamlik om 
langtermynvolhoubaarheid te verseker.

Medihelp het 2016 afgesluit met ’n 
gesonde solvensievlak van 28,74% 
wat die wetlike vereiste vlak van 25% 
beduidend oorskry en R1 135 488 819 in 
geakkumuleerde fondse beloop. 

Niegesondheidsorguitgawes as ’n 
persentasie van risikobydraes was 10,4% 
en het ’n afwaartse neiging getoon. 
Soos in 2015 het hierdie prestasie weer 
aan Medihelp ’n AA- (minus) gradering 
vir	sy	eisebetalingsvermoë	deur	die	
internasionale graderingsagentskap 
Global Credit Rating besorg.

Medihelp se gemiddelde ledetal het  
90 675 beloop terwyl die gemiddelde 
getal bevoordeeldes op 195 856 gestaan 
het. Die gemiddelde ouderdom van 
bevoordeeldes bly bestendig op 37 jaar, 
wat betekenisvol is omdat die Skema se 
risikopoel nie meer as verwag verouder 
het nie.

oorsig deur die hoofbeampte

28,74%gesonde 
solvensievlak

Totale geakkumuleerde fondse 

R1 135 miljard

Niegesondheidsorguitgawes as 
persentasie van risikobydraes10,4%

Een van die top skemas in die medieseskemabedryf in Suid-Afrika – 2016

AA-
GCR-gradering

Gemiddelde 
getal lede

90 675

Gemiddelde getal 
bevoordeeldes

195 865
Gemiddelde 
ouderdom van 
bevoordeeldes

37 1,6
Gemiddelde 

getal afhanklikes
per lid
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Gesondheidsorg
Soos	in	die	breër	Suid-Afrikaanse	medieseskemabedryf	
die geval was, het Medihelp ook in 2016 ’n merkbare en 
kommerwekkende toename in uitgawes verbonde aan 
hospitaaleise ervaar. Lede is deur middel van kommunikasie-
aksies bedag gemaak op die toename in eise en is toegerus 
met inligting wat hulle bemagtig het om te help met die 
doeltreffende bestuur van voordele-uitgawes.

Die Skema het gefokus op die doeltreffende bestuur van risiko’s 
wat met hospitalisasie verband hou, en het met hospitaalgroepe 
onderhandel om tariefstygings tot markverwante vlakke te 
beperk. Die bestuur van hospitaaluitgawes het inisiatiewe 
soos voorafgoedkeuring, gevallebestuur tydens hospitalisasie, 
ontslagbeplanning en die implementering van alternatiewe 
vergoedingsmodelle vir hospitaalgroepe ingesluit.

Medihelp het ook die dienste van ’n tuissorgmaatskappy bekom 
wat	verantwoordelik	is	vir	die	sorg	en	rehabilitasie	van	pasiënte	
asook	vir	subakute	en	palliatiewe	sorg.	Deur	aan	pasiënte	die	
nodige sorg en terapie te voorsien terwyl hulle in die bekende 
omgewing van hul eie wonings aansterk, het groot byval by 
lede gevind. Resultate dui aan dat goedbestuurde tuissorg die 
gesondheid	en	welstand	van	jonger	en	bejaarde	pasiënte	kan	
verbeter (veral dié wat nie die ondersteuning en bystand van 
familie het nie).

Die inisiatief het ook aansienlike kostebesparings tot gevolg 
gehad en die risiko van hospitaalinfeksies verminder, wat 
toenemend voorkom.

Kliniese voordelebestuur
Om administrasiekoste te snoei, het Medihelp stappe gedoen 
om die voorafgoedkeuringsproses vir hospitalisasie en 
gespesialiseerde radiologie makliker en eenvoudiger te maak.

In plaas daarvan dat lede die Skema bel om voorafgoedkeuring 
te kry, kan hulle goedkeuring in die gerief van hul wonings 
versoek op Medihelp se beveiligde webtuiste, of deur 
e-posse met hul slimfone te stuur. Lede kan ook onmiddellik 
goedkeuring kry vir 19 standaardprosedures deur middel van die 
beveiligde webtuiste vir lede.

Netwerke
Om gesondheidsorgdienste vir lede bekostigbaar te hou, 
het Medihelp sy kontrakte en netwerke vir die lewering van 
gesondheidsorgdienste teen ooreengekome tariewe in gepaste 
fasiliteite, nougeset bestuur en hersien.

’n	Aktuariële	maatskappy	onderneem	kwartaalliks	die	
profilering	van	Necesse-netwerkdokters.	Dit	stel	Medihelp	in	
staat	om	netwerkdokters	te	klassifiseer	en	hulle	ooreenkomstig	
hul prestasie te vergoed. Netwerkhospitale en -spesialiste 
word omsigtig bymekaar gepas, terwyl bybetalings deur lede 
verminder word deur spesialiste te nomineer wie se fooie met 
Medihelp se tariefstrukture ooreenstem. Daar word voorsien dat 
netwerke toekomstig selfs meer doeltreffend bestuur sal word 
met behulp van kontrakte.
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Risikobestuur
Een	van	Medihelp	se	primêre	doelwitte	is	om	die	Skema	se	finansiële	en	kliniese	risiko’s	so	doeltreffend	as	moontlik	te	bestuur,	en	
daarom volg Medihelp ’n geïntegreerde benadering wanneer tendense en verbruikspatrone hersien word.

Medihelp fokus ook sterk op diagnostiese en prosedurekodes, insluitend die onderlinge verband tussen kodes. In hierdie verband 
speel Medihelp ’n belangrike rol deur sy deelname aan nasionale taakspanne wat die gepaste gebruik van kodes bestudeer en 
verseker.	Medihelp	neem	ook	saam	met	sekere	chirurgiese	spesialiste	deel	aan	programme	wat	daarop	gemik	is	om	die	impak	van	
alternatiewe kodes en koderingstrukture te ondersoek.

Rehabilitasieprogramme vir rugbehandeling en vervangings toon positiewe resultate en word streng bestuur. Die sukses van hierdie 
programme word toegeskryf aan die multidissiplinêre benadering wat in samewerking met aangewese diensverskaffers gevolg word.

Resultate van 
die DBC-rug- 

behandelingsprogram
Deur	die	Document-

based Care-
rugbehandelingsprogram 

(DBC-program) te gebruik, 
het Medihelp die aantal 
pasiënte	wat	aanvanklik	

vir	spinale	chirurgie	
geskeduleer was, aansienlik 

verminder. Be
sp

ar
in

g 
in

 m
ilj

oe
ne

G
et

al
 re

gi
st

ra
si

es
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Generiese vervanging
Om bekostigbaarheid met betrekking tot medisyneverbruik doeltreffend 
aan te spreek, het Medihelp daarop gefokus om die gebruikmaking van 
generiese medisyne te bevorder – ’n stap wat wyd deur lede verwelkom 
is.	Voorheen	is	’n	20%-bybetaling	op	alle	akute	en	nie-VMV-	chroniese	
medisyne vereis, maar dit het vanaf Januarie 2016 soos volg gewysig:
•  Geen bybetaling is nodig vir generiese medisyne wat dieselfde as 

die MMAP kos nie;
• ’n 20%-bybetaling geld steeds vir oorspronklike 

handelsmerkmedisyne waarvoor geen generiese ekwivalent 
beskikbaar is nie; en

• ’n 30%-bybetaling word vereis vir oorspronklike medisyne 
waarvoor ’n generiese ekwivalent ook beskikbaar is.

Hierdie benadering het nie net die toepassing van generiese 
vervanging verbeter nie, maar het ook tot gevolg gehad dat lede 
se bybetalings met 11% gedaal het (van 32% tot 21%). Lede kan 
voorts hul beskikbare voordele rek deur generiese medisyne te 
gebruik en kan só verhoed dat hul beskikbare voordele onnodig en 
voortydig uitgeput raak.

Medihelp het ook ’n proses ingestel wat lede intyds tydens die 
eisproses per SMS inlig dat hulle bybetalings kan verminder deur 
hul apteker oor generiese vervangings uit te vra. Medihelp se 
medisynebestellingsdiens vir lede, MobileMeds (in samewerking met 
Medipost aangebied) het ook in 2016 meer gewild geraak en daar 
was ’n merkbare toename in die gebruikmaking van hierdie diens 
vanaf Januarie tot Desember 2016.

2,36% toename in gebruikm
aking van generiese m

edisyne

Ef

fek van geen bybetalings op generiese akute en nie-V
M

V-m
edisyne

Skema 68%Le
de

 32%

2015
Skema 79%

   
Le

de
 21%

2016
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in gemiddeld

5,47 
dae

in gemiddeld

4,20 
dae

2015 2016

eise verwerk
2 869 878

           

Voorkomende sorg
Voorkomende sorg is integraal deel daarvan om lede in staat te 
stel om siektes vroegtydig te bespeur, te voorkom en te bestuur.

Medihelp het gedurende 2016 die belangrikheid van 
voorkomende sorg beklemtoon en het lede deurlopend herinner 
aan siftingstoetse soos bloedglukose- en cholesteroltoetse, 
griepinspuitings en minigesondheidstoetse (by Clicks- en  
Dis-Chem-apteke).

Doeltreffender eisebetaling
Die Skema se Eisebestuur-afdeling is in Oktober 2016 by die 
Gesondheidsorg-besigheidseenheid geïnkorporeer wat daarop 
gemik is om stelselgedrewe prosesse en omkeertye deurlopend 
te verbeter.

In 2016 het Medihelp 2 869 878 eise hanteer en was die 
gemiddelde omkeertyd per eis 4,20 dae, wat meer doeltreffend 
as in die vorige jaar was.

Kliëntediens
Die Bedryf-afdeling, wat primêr vir kliëntediens en -bestuur 
verantwoordelik is, is die afgelope jaar omvattend hersien en 
herstruktureer om op hoogte van veranderende tegnologie en 
kliëntebehoeftes te bly.
 
Ten einde ’n doeltreffende eenstopdiens te kan lewer, voorsien 
Medihelp deurlopend opleiding aan sy konsultante en 
werknemers om hulle toe te rus met veelvuldige vaardighede 
wat waarde tot Medihelp se kliëntediens sal toevoeg.

Medihelp het lede sterk aangemoedig om elektroniese 
platforms te gebruik. Danksy beveiligde webtuistes kan lede 
enige tyd, enige plek hul lidmaatskapbesonderhede wysig, 
navrae rig, eise indien en hul beskikbare voordele nagaan.

Medihelp se doel is om uitnemende diens aan lede te lewer, en 
daarom doen ons voortdurend navorsing om lede se ervarings te 
meet nadat hulle interaksie met die Skema gehad het.

Medihelp se hoofoproepsentrum en korrespondensie-
afdeling het baie goed presteer, wat ’n groot aantal positiewe 
opmerkings op sosiale media tot gevolg gehad het. Ons 
konsultante help lede in Afrikaans en Engels en het soos volg 
presteer:

Totale getal besoeke aan Medihelp se webtuiste

844 033

2014

949 857

2015

1 062 793

2016

Skakeling met belangegroepe
Deurlopende datasegmentering vind plaas om te verseker 
dat verpersoonlikte en gepaste kommunikasie en 
skakeling met verskeie belangegroepe op die platforms 
van hul keuse plaasvind. Medihelp het gefokus op 
gereelde en vereenvoudigde kommunikasie.
 
Veranderings in verbruikersgedrag het die benutting 
van verskeie media moontlik gemaak, met elektroniese 
platforms wat al hoe meer gewild raak.

Medihelp se webtuiste bly ’n gewilde bemarkingsplatform 
en is in 2016 herontwerp om op hoogte van 
bemarkingstendense te bly – soos hiernaas blyk uit die 
jaarlikse toename in besoeke aan die webtuiste.

Medihelp se sosialemediavolgelinge op die onderskeie 
platforms het die afgelope jaar tot 38 438 gegroei.

Teikenspesifieke nuusbriewe en e-posse is per 
belangegroep versprei om hulle op hoogte te hou 
van ontwikkelings en gebeure by Medihelp, soos die 
Algemene Jaarvergadering.

Gemiddelde
wagtyd
33 sekondes 
(38 sekondes in 2015) 

1,45 dae 
gemiddelde tyd 

om op skriftelike 
navrae te reageer

oproepe binne 

20 sekondes 
beantwoord

75,9%

oproepe ontvang

in 2016

600 262

2 624 088
eise verwerk
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Toegevoegde waarde
Die getal aktiewe bevoordeeldes op Medihelp se gratis 
welstandsprogram, HealthPrint, het met 60,09% toegeneem in 
vergelyking met 2015 en die program het op 31 Desember 2016 
gespog met 8 022 geregistreerde lede wat voordele geniet het soos 
gratis deelname aan geleenthede wat Medihelp borg. Medihelp 
was die suksesvolle borg van geleenthede wat ’n aktiewe leefstyl 
bevorder, soos die Color Run, Medihelp Sunrise Monster, Medihelp 
Stellenbosch Cycle Tour en die Medihelp Bike & Tekkie Challenge. 
Medihelp het sy handelsmerk bevorder deur verskeie geleenthede 
aan lede te bied om saam met die Skema aktief te wees.

Die HealthPrint-program vir ma’s en babas asook MultiSport vir 
drawwers, stappers en fietsryers is baie gewild onder lede.

Die Skema se gratis elektroniese tydskrif, élan, wat halfjaarliks 
uitgegee word, bly ’n groot gunsteling en ondersteun 
die doelwitte van HealthPrint deur in die aanvraag na 
gesondheidsinligting te voorsien. Na raming word 150 000 
lesers deur middel van élan bereik.

Distribusiekanaal
Medihelp beskou gesondheidsorgadviseurs as uiters belangrike 
bydraers tot ons besigheid. Medihelp se kommunikasie 
met adviseurs het gedurende die oorsigjaar daarop gefokus 
om bystand aan bestaande adviseurs te gee en die huidige 
distribusiekanaal uit te bou deur nuwe adviseurs te lok. Die getal 
nuwe adviseurskontrakte het in 2016 met 12% toegeneem.

In die proses om ’n verpersoonlikte diens aan adviseurs te lewer, 
het Medihelp verskeie diens- en verhoudingskanale gevestig. ’n 
Beveiligde webtuiste en app vir adviseurs is ontwikkel om hulle 
toe te rus met al die inligting en materiaal wat hulle benodig om 
nuwe besigheid vir Medihelp te verkry en diens aan bestaande 
lede te lewer. Nuusbriewe en SMS’e spesiaal vir adviseurs 
voorsien inligting aan adviseurs en hou hulle op hoogte van 
veranderings in Medihelp se prosesse, insluitend die toepassing 
van bedryfsregulasies, terwyl makelaarskonsultante aangestel is 
om ’n persoonlike diens aan adviseurs te lewer.

Die topadviseurs het toegang tot ’n toegewyde oproepsentrum 
bekend as AskUs, wat hulle help om nuwe lede in te skryf. 
Medihelp het baie positiewe terugvoer ontvang oor die diens 
wat hierdie span aan nuwe lede lewer.

Makelaars- en verhoudingskonsultante ondersteun adviseurs ook 
met die lewering van ’n persoonlike diens aan korporatiewe groepe.

Voordele-opsies en groei
Medihelp se produkstrategie is om ’n mededingende 
produkreeks te bied wat aan die uiteenlopende behoeftes 
van lede en werkgewersgroepe voldoen. Medihelp het 
in 2016 ’n markverwante ledegeldstyging en verskeie 
verbeterings aan sy produkreeks geïmplementeer.

Wat die aanspreek van markbehoeftes betref, het 
Medihelp in 2016 die hoogs mededingende Unify-produk 
bekendgestel. Dit bied ’n hoë spaarkomponent met voordele 
vir hospitalisasie in enige hospitaal en traumadekking. 
Hierdie opsie is tans een van Medihelp se beste 
groeiprodukte. Die nuwe inkomstekategorie vir voltydse 
studente aan tersiêre instansies wat by die Necesse-opsie 
gevoeg is, het in gewildheid toegeneem in die studentemark.

Die netwerkalternatiewe in die Dimension Prime-
produkreeks het hul groei in 2016 voortgesit, in 
ooreenstemming met marktendense wat daarop dui dat 
hierdie produkte al hoe meer gewild is by verbruikers.

Medihelp het gemerk dat die korporatiewe mark toenemend 
in ons produkte belangstel. Die Universiteit van Stellenbosch 
was een van die groepe wat Medihelp in 2016 as ’n 
voorkeurskema vir sy werknemers gelys het.

Medihelp het 12 280 nuwe lede in 2016 ingeskryf met ’n 
gemiddelde ouderdomsprofiel van 38 jaar, wat ’n aanduiding 
is van Medihelp se suksesvolle produkontwikkeling, 
bemarkingsinisiatiewe en verkoopstrategie.

Inligtingstegnologie (IT)
Medihelp se IT-afdeling is as ’n sake- en strategiese bemagtiger 
geposisioneer en verseker as sodanig dat alle stelsels in die 
Skema se sakebehoeftes voorsien sodat transaksies vlot verwerk 
word. Weens ’n toename in kubermisdaad het Medihelp ook die 
nodige meganismes en stelsels geïmplementeer om optimale 
sekuriteit te verseker. Die Skema se kernstelsels en data word 
op sy eie hoofraam gedra, waar streng sekuriteitsmaatreëls 
toegepas word.

Buiten die implementering van stelselontwikkelings wat daarop 
gemik is om aan sakebehoeftes te voldoen, het Medihelp 
ook sake-ontledings onderneem om nuwe sakevereistes te 
identifiseer en nakoming van wette soos die Wet op Beskerming 
van Persoonlike Inligting te verseker, terwyl die Skema se 
stelsels sodanig aangepas is.
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Die pad vorentoe
Vanuit ’n kosteperspektief gesien, is dit krities belangrik dat 
Medihelp sal voortgaan om niegesondheidsorguitgawes 
streng te bestuur om te sorg dat die Skema mededingend bly.

VMV stel ’n groot uitdaging aan die privaat 
medieseskemabedryf, wat dringend duidelikheid verlang oor 
die voorsiening, bestuur en betaling van hierdie voordele. 
Onduidelikheid oor die prysing en omskrywing van VMV-
dienste skep heelwat grys areas waaroor skemas en die 
reguleerder in die nabye toekoms gesprek sal moet voer.

Die implementering van ’n register van bevoordeeldes 
word tans deur die Registrateur van Mediese Skemas 
aangemoedig, maar skemas benader die saak versigtig 
weens die verantwoordelikheid wat op trustees rus om die 
vertroulikheid van lede se privaat inligting te beskerm.

Nog ’n uitdaging wat die bedryf die hoof moet bied, is die 
hersiening van skemas se solvensieraamwerk wat deur die 
Registrateur van Mediese Skemas onderneem word. Tans 
moet skemas 25% van hul ledegeldinkomste in reserwe hou, 
maar in sommige gevalle is dit buitensporig in vergelyking 
met die risiko’s wat skemas dra. Voorts word skemas 
deur wetgewing verplig om groot bedrae geld te belê in 
portefeuljes wat betreklik lae opbrengste lewer.

Medihelp se Raad van Trustees asook sy ervare bestuurspan 
en werknemers sal voortgaan om die Skema se welstand 
op die hart te dra. Ek wil almal bedank vir hul toegewyde 
dienslewering en verantwoordelikheidsin. Ons adviseurs 
verdien ook erkenning vir hul wesenlike bydrae tot ons 
sukses, en so ook ons gesondheidsorgverskaffers vir hul 
samewerking in die bevordering van privaat gesondheidsorg.

’n Spesiale woord van dank gaan aan die lede van Medihelp 
vir hul voortgesette ondersteuning en verantwoordelike 
gebruikmaking van voordele, waarsonder geen skema se 
volhoubaarheid gewaarborg is nie.

H van Rooyen  
Hoofbeampte

25 April 2017

Die IT-afdeling se sake-intelligensie-eenheid is verantwoordelik 
vir datasegmentering en voorspellende ontledings, terwyl die 
eenheid vir fasiliteite en tegnologie die Skema se infrastruktuur 
bestuur (tafelrekenaars, rugsteundienste, sekuriteit, 
konnektiwiteit, lisensies, rekenaarsentrum ens.).

Die IT-afdeling funksioneer binne ’n korporatiewe en IT-
bestuursraamwerk wat nie net aan King III- en King IV-riglyne 
voldoen nie, maar ook aan internasionale standaarde vir 
beste praktyke, insluitend COBIT en ITIL, om te verseker dat 
ontwikkelings, toetsing en gehalteversekeringsmetodologieë 
aan die hoogste standaarde voldoen.

Die IT-afdeling fokus ook op Medihelp se webtuiste en app 
vir lede, wat lede in staat stel om aanlyn met die Skema te 
kommunikeer. Hierdie fasiliteite is baie gewild onder lede en 
gebruikmaking daarvan neem jaarliks toe.

Die IT-afdeling bied oplossings wat sterk fokus op 
doelmatigheid en kostedoeltreffendheid. Dit word 
ondersteun deur die IT2020-strategie om te verseker dat 
toekomstige investering in IT-oplossings in die beste belang 
van Medihelp is.

Strategiese vooruitsigte
Medihelp voer sy strategie binne die breër konteks van tendense 
en ontwikkelings in die gesondheidsorgbedryf uit.

Die selfadministrasie-omgewing ondersteun Medihelp 
se huidige strategie. Behalwe dat beter beheer oor 

niegesondheidsorguitgawes moontlik is, baat die Skema ook 
by BTW-vrystelling vir niewinsgewende maatskappye wat 
finansieel voordelig is.

Die feit dat ’n selfgeadministreerde skema ingevolge die Wet 
op Mediese Skemas nie ander finansiële of verwante produkte 
aan sy lede mag verkoop of ’n inkomste uit sulke verkope mag 
verdien nie, word as beperkend beskou. Hierdie gaping kan 
moontlik in die toekoms aangespreek word deur middel van 
vennootskappe met ander rolspelers.

Kort- tot mediumtermynvooruitsigte
’n Belangrike komponent van Medihelp se kort- tot 
mediumtermynstrategie is om produkstabiliteit te handhaaf 
en terselfdertyd mededingend te bly deur voordele-opsies te 
bemark wat waarde vir geld bied.

’n Retensiestrategie wat oorwegend op elektroniese platforms 
bestuur word en met lede se behoeftes ooreenstem, gaan hand 
aan hand met hierdie benadering.

Medihelp se risikobestuurstrategie is ’n kernbelangrike 
ondersteuningstrategie om voortgesette volhoubaarheid te 
verseker. Medihelp het ’n geïntegreerde strategie gevestig wat 
gemik is op die aktiewe bestuur van kliniese risiko’s deur middel 
van ’n paneelbordgedrewe risikobestuurstelsel.

Aktuariële kundigheid word gereeld ingewin om 
risikobestuursinisiatiewe en onderskrywing so wetenskaplik as 
moontlik te hanteer.
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korporatiewebestuursverslag

1. Inleiding
 Een van die Raad van Trustees se belangrikste prioriteite 

is om toe te sien dat die Skema behoorlik bestuur word, 
soos	bepaal	in	die	Reëls	van	die	Skema	wat	saamgestel	
is volgens die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998 
soos gewysig, die Raad se handves en beleid oor 
belangekonflik,	asook	die	King-verslag	oor	Bestuur	vir	
Suid-Afrika	(King	III).

 Die vereistes met betrekking tot die gepastheid en 
geskiktheid van raadslede asook die beoordelingsriglyne 
soos deur die Raad vir Mediese Skemas voorgestel, word 
bygewerk en alle bestaande Raadslede voldoen daaraan. 
Die Nominasiekomitee sien toe dat alle genomineerdes 
vir verkiesing tot die Raad van Trustees aan die kriteria 
voldoen	om	hul	fidusiêre	pligte	doeltreffend	na	te	kom	
en deurlopend in die beste belang van alle belangegroepe 
op te tree.

 Die Skema het in 2016 weer na ’n selfadministrasie-
model teruggekeer sonder dat die belange van lede 
en ander belangegroepe nadelig beïnvloed is. Hierdie 
oorskakeling het onder toesig van ’n Werkkomitee 
plaasgevind om te verseker dat alle partye se belange 
beskerm word, en ’n Oorsigkomitee is in die lewe 
geroep om bestuursbeginsels doeltreffend te hanteer 
ná die herintegrasie van die Skema se administrasie- en 
gesondheidsorgbestuurskomponente.

 Die Ouditkomitee en die Risikokomitee is gekombineer in 
’n enkele komitee wat fokus op die Skema se risikoheelal. 
Medihelp	het	ook	van	PricewaterhouseCoopers	gebruik	
gemaak om die Skema by te staan met die fasilitering 
van	sy	prosesse	om	risiko’s	te	identifiseer,	te	bereken	
en daaroor verslag te doen, in ’n Skemawye projek wat 
onderneem	is	vir	die	identifikasie,	herevaluering	en	
indeling van Medihelp se risiko’s met betrekking tot hul 
moontlike impak en waarskynlikheid. ’n Hulpmiddel 
waarmee korporatiewe bestuur geassesseer word wat 
deur die Raad vir Mediese Skemas onderskryf word, is ook 
aangeskaf en gebruik om behoorlike bestuursprosesse te 
verseker.

2. Samestelling van die Raad en verkiesing van 
trustees in 2016

	 Medihelp	het	ingevolge	die	Reëls	van	Medihelp	en	die	
Wet op Mediese Skemas in Februarie 2016 nominasies 
van Medihelp-lede versoek vir die vakatures op Medihelp 
se Raad van Trustees wat sou ontstaan op die dag van die 
Algemene Jaarvergadering in Junie 2016.

 Die voorgeskrewe verkiesings- en stemproses is 
gevolg en is behoorlik geoudit deur ’n onafhanklike 
korporatiewebestuurspesialis, wat die geouditeerde 
stemuitslae bekendgemaak het aan lede tydens die 
Algemene Jaarvergadering in Junie 2016. Die uitslae is 
daarna aan alle lede van die Skema gekommunikeer.

3. Pligte van die Raad van Trustees
 Medihelp word namens sy lede bestuur deur ’n 

onafhanklike Raad van Trustees. Die Raad is saamgestel 
uit onafhanklike Medihelp-lede wat as professionele 
persone in ’n verskeidenheid dissiplines werksaam is 
en omvattende ervaring en kundigheid op kliniese, 
regs-	en	finansiële	gebied	het.	Hulle	verrig	’n	
verskeidenheid funksies wat in die verslag van die 
Raad van Trustees bespreek word. Die Raad het sy 
fidusiêre	pligte	gedurende	die	oorsigtydperk	vervul	
en het alle redelike stappe gedoen om te verseker dat 
die belange van bevoordeeldes te alle tye beskerm 
word,	terwyl	daar	ook	toegesien	is	dat	belangekonflik	
vermy word en dat alle bevoordeeldes met die nodige 
omsigtigheid, noulettendheid, vaardigheid, goeie trou en 
onpartydigheid behandel is.

4.  Evaluering van die Raad se prestasie
	 Soos	in	die	Finansiële	State	aangedui,	het	die	Raad	van	

Trustees gereeld vergader om Medihelp se prestasie te 
monitor en sleutelkwessies aan te spreek, en om waar 
nodig onafhanklike professionele advies en opleiding 
te kry. Die Raad handel ingevolge ’n handves wat 
voorsiening maak vir ’n jaarlikse prestasie-evaluering 
asook die assessering van hul prestasie op komitees 
waarop lede van die Raad van Trustees dien.
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5. Vergoedingsbeleide (werknemers en trustees)
 Medihelp het ’n Vergoedingsbeleid in plek wat die Skema 

in	staat	stel	om	paslik	gekwalifiseerde	persone	te	lok,	
behou en motiveer, ter ondersteuning van die Skema se 
strategiese doelwitte.

 Medihelp pas ook ’n beleid oor die honorarium vir 
die Raad van Trustees toe. Medihelp se Algemene 
Jaarvergadering het hierdie beleid goedgekeur, 
wat bepaal dat ’n fooi in ooreenstemming met die 
markmediaan per Raads- of komiteevergadering 
betaalbaar	is	ingevolge	reël	17.22	van	die	Reëls	van	
Medihelp. In hierdie verband voorsien ’n onafhanklike 
mensehulpbronkonsultasiefirma,	Khokhela	Consulting,	
jaarliks markdata en aanbevelings om die beleid in 
ooreenstemming met markriglyne te bring. Om uitgawes 
te besnoei, het die Raad van Trustees ’n perk geplaas op 
die honorarium wat per rolspeler per jaar betaalbaar is, 
gebaseer op die aantal vergaderings wat geskeduleer 
is. Wat die bedryfsriglyn betref, is die jaarlikse koste 
van die honorarium en alle ander uitgawes wat met 
Medihelp se Raad van Trustees verband hou, vergelyk 
met dié van die tien skemas wie se trustees volgens die 
nuutste beskikbare Jaarverslag van die Raad vir Mediese 
Skemas vir 2015/2016 die hoogste vergoeding ontvang. 
Medihelp se allesinsluitende uitgawes vir 2015  
(R1	568	461)	soos	in	die	Finansiële	State	aangedui,	was	
minder as die fooie van die top-10-skemas op die lys.

	 Medihelp	pas	’n	prestasiegebaseerde	vergoedingsfilosofie	
vir sy werknemers toe wat ontwerp is om werknemers 
teen markmededingende vlakke te vergoed maar 
steeds individuele prestasie in aanmerking te neem. 
Werknemers ontvang ’n vaste en veranderlike 
vergoedingskomponent. Die vaste vergoeding van 
werknemers is vanaf Januarie 2016 met 5,25% verhoog 
vir die algemene personeel en met 5% vir persone op 
bestuurs-	en	hoër	vlak,	onderhewig	aan	die	individue	se	
prestasie en relatiewe posisies in die mark volgens die 
markriglyn. Medihelp se werknemers het nie in 2016 vir 
veranderlike	vergoeding	gekwalifiseer	nie,	aangesien	die	
organisasie	nie	die	finansiële	mikpunt	–	om	’n	surplus	in	
die 2016-boekjaar te maak – gehaal het nie.

6. Komitees
 Die komitees was in 2016 soos volg:
 • Oudit-en-risikokomitee
 • Beleggingskomitee
	 •	 Reëlkomitee
 • Nominasiekomitee
 • Mensehulpbronkomitee
 • Oorsigkomitee
 • Produkkomitee
 Die komitees verrig nie bestuursfunksies nie en het 

nie enige besluitnemingsgesag nie. Die werksaamhede 
van die komitees word in die verslag van die Raad van 
Trustees uiteengesit.

 Bykomend tot die inligting in paragraaf 8 van die verslag 
van die Raad van Trustees rapporteer die Oudit-en-
risikokomitee soos volg:

6.1 Kwalifikasies van lede van die Oudit-en-risikokomitee
 Die lede van die Oudit-en-risikokomitee 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
	 Nota:	Mnr	Scheepers	se	termyn	het	in	Junie	2016	

geëindig,	maar	die	Raad	van	Trustees	het	versoek	dat	hy	
tot Augustus 2016 aanbly.

6.2 Interne oudit
 Medihelp se Interne Oudit- en Forensiese 

Ondersoeke-departement is funksioneel aan die 
Oudit-en-risikokomitee verantwoordelik en lewer ’n 
doeltreffende, risikogebaseerde interne-ouditfunksie. 
Interne Oudit, met die uitsondering van die Forensiese 
Ondersoeke-komponent, funksioneer volgens ’n 
driejaarouditplan, wat ’n gedetailleerde plan vir die 
eerste jaar insluit, en gebruik gepaste risikogebaseerde 
metodologie. Die Forensiese Ondersoeke-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 Oudit-en-risikokomitee gerapporteer saam met 
bestuurskommentaar en regstellende aksies wat ingestel 
is. Die Oudit-en-risikokomitee is van mening dat 
Interne Oudit doeltreffend en onafhanklik ingevolge ’n 
goedgekeurde Interne Oudit-handves funksioneer het.

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

 Die interne ouditfunksie voorsien ook jaarliks ’n 
skriftelike evaluasie van die Skema se stelsels vir 
interne kontroles en risikobestuur aan die Oudit-en-
risikokomitee.

6.3 Forensiese Ondersoeke
 Die Forensiese Ondersoeke-departement is daarop 

toegespits 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		 	

	 of	fraud@medihelp.co.za.
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 Medihelp se bedrograpporteringskanale maak die 
onafhanklike vloei van inligting tussen Medihelp en sy 
werknemers moontlik. Alle inligting word vertroulik 
hanteer en inbellers se anonimiteit word beskerm.

 Daar is in 2016 altesaam 263 gevalle deur middel van 
bedrograpporteringskanale of proaktiewe ondersoeke 
aangeteken, wat ondersoek is of tans ondersoek word.

7. Versoeke om inligting
 Twee amptelike versoeke om inligting ingevolge die Wet 

op die Beskerming van Persoonlike Inligting 2 van 2000 
is in 2016 aan Medihelp gerig. Elke versoek is behoorlik 
oorweeg en afgehandel.

8. Klagte
 Medihelp het 245 klagte (insluitend gevalle wat 

terugverwys is vir hersiening, beslissings en appèluitslae) 
vanaf 1 Januarie tot 31 Desember 2016 van die Raad vir 
Mediese Skemas ontvang en dit paslik afgehandel.

9. Gesondheid en veiligheid
 ’n Gesondheid-en-veiligheidskomitee 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 en die streekkantore. 
’n Eksterne wetlike nakomingsoudit van die 
gebou (fasiliteite) en die veiligheidsbestuurstelsel 
word twee maal per jaar uitgevoer om nakoming 
te verseker. 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 wat meer as een voordele-opsie aan 

lede bied, moet ingevolge artikel 33 van die Wet op 
Mediese Skemas aansoek doen by die Raad vir Mediese 
Skemas om goedkeuring van sy voordele-opsies.

 Die proses word voorafgegaan deur uitvoerige navorsing 
onder belangegroepe, marknavorsing, gapingsevaluasies, 
volhoubaarheidstudies, ontledings van gebruikmaking 
en tendense, diepgaande besprekings om te verseker 
dat ontwikkelings in ooreenstemming met die produk-
strategie plaasvind, asook spesialisinsette van aktuarisse 
om	die	finansiële	volhoubaarheid	van	die	beplande	
voordele-opsies/wysigings aan bestaande opsies te 
bevestig. 

 

Die Produkkomitee hersien en evalueer die voorgestelde 
wysigings en adviseer die Raad van Trustees daaroor.

 Medihelp het in 2016 verskeie aansoeke om goedkeuring 
van	voordele-opsies	en	reëlwysigings	aan	die	Raad	vir	
Mediese Skemas gerig, wat goedgekeur en geregistreer is.

 

11. Monitering van nuwe wetgewing wat die 
Skema kan beïnvloed

 Medihelp se Regs- en Nakomingseenheid monitor 
deurlopend alle verwikkelings met betrekking tot nuwe 
en voorgestelde wetgewing, en lewer direk aan die Raad 
van Trustees verslag om te verseker dat Medihelp as ’n 
verskaffer	van	finansiële	dienste	te	alle	tye	voorbereid	
is op die implementering van nuwe wetgewing of 
wysigings aan bestaande wetgewing.

 Medihelp se nakoming van artikels van die Wet op die 
Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) 4 van 2013 
en verskeie ander toepaslike wetgewing, insluitend die 
Wet	op	Elektroniese	Kommunikasies	en	Transaksies	25	
van 2002, veral artikel 50 van dié Wet, word deurlopend 
gemonitor. 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.

 Medihelp deel nie enige mediese geskiedenis of 
bankbesonderhede met enige derde party nie, 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	gemagtigde	verskaffer	van	finansiële	

dienste (FSP-nommer 15738) en voldoen aan die FAIS-
wet, die Gedragskode en die Vereistes vir Geskiktheid en 
Gepastheid. Die jaarlikse voldoeningsverslag wat deur 
Medihelp se onafhanklike nakomingsbeampte opgestel 
is,	is	saam	met	die	vereiste	geouditeerde	finansiële	state	
by	die	Finansiëlediensteraad	ingedien.

13. Ten slotte
 Medihelp is daarvan oortuig dat ons danksy ons 

voortgesette fokus op dienslewering, risikobestuur, 
korporatiewe bestuur, ons gedeelde waardes en 
toegewydheid sal voortgaan om ons lede, die wetgewer 
en al ons belangegroepe die gemoedsrus te bied dat 
hulle belange beskerm word deur ’n Skema wat op 
stewige fondasies gebou is en reeds vir meer as 110 jaar 
bestaan.
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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.

	 Die	akkreditasie	van	Strata	Healthcare	Management,	
die Skema se derdeparty-administrateur, is nie na die 
verstrykingsdatum van 5 Desember 2015 hernu nie. 
Medihelp het ’n bateverkoopsooreenkoms met Strata 
Healthcare	Management	aangegaan	wat	bepaal	het	dat	
Medihelp weer op 1 Junie 2016 ’n selfgeadministreerde 
skema sou word (verwys na paragraaf 17.6 vir 
besonderhede).

 
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- en Unify-
versekeringskontrak dra ’n ooreengekome bedrag van 
onderskeidelik ongeveer 12% (2015: 10%) en 25% 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 om lede se 
persoonlike mediese spaarrekenings te bestuur nie.

 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.



M e d i h e l p  -  J a a r v e r s l a g  2 0 1 6

15 inhoud

2.5 Beleggingsbestuurders gedurende die jaar
 Medihelp het in die 2016-boekjaar fondse by drie 

beleggingsbestuurders belê, naamlik Allan Gray (Edms) 
Bpk, Foord Unit Trusts (RF) (Edms) Bpk en Prudential 
Investment	Managers	(South	Africa)	(Edms)	Bpk.

 Allan Gray (Edms) Bpk
 Siloplein 1 Posbus 51318
 V&A Waterfront V&A Waterfront
	 Kaapstad	 KAAPSTAD
 8001 8002
	 Finansiëlediensteverskaffersnommer:	6663

 Foord Unit Trusts (RF) (Edms) Bpk
 Forest Mews 8 Posbus 135
 Forestrylaan HOWARD PLACE
 Pinelands 7450
 7405
	 Finansiëlediensteverskaffersnommer:	578

 Prudential Portfolio Managers Unit Trust Bpk
 7e Vloer Posbus 23167
	 Protea	Place	 CLAREMONT
 Dreyerstraat 40 7735
 Claremont
 7708
	 Finansiëlediensteverskaffersnommer:	45199

2.6 Ouditeure
 PricewaterhouseCoopers	Ing
 Eglinstraat 2 Privaat sak X36
 Sunninghill SUNNINGHILL
 2157 2157

2.7 Prokureurs
 MacRobert Ing
	 H.v.	Justice	Mahomed-		 Privaat	sak	X18
	 en	Jan	Shobastraat	 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		 Privaat	sak	X15
	 Wes	134	 BROOKLYN
	 Nieuw	Muckleneuk	 SQUARE
 Pretoria 0075
 0181

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

2. Bestuur

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

 
Trustee Ampstermyn

 Mnr	JC	Klopper	(Voorsitter)	 23	Junie	2016	–	Junie	2019

 Adv PJ Louw 18 Junie 2015 – Junie 2018

 Me EM Malan 18 Junie 2015 – Junie 2018

 Mnr PM van Deventer 26 Junie 2014 – 22 Junie 2017

 Mnr MJ Visser (Ondervoorsitter) 23 Junie 2016 – Junie 2019

 Dr HE Vosloo 26 Junie 2014 – 22 Junie 2017

 Daar was ’n kworum teenwoordig vir alle vergaderings 
wat gedurende 2016 gehou is.

2.2 Hoofbeampte
 Mnr H van Rooyen

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 
 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 het voortgegaan om betalings aan Strata 
Healthcare	Management	te	maak	tot	31	Mei	2016,	
waarna	’n	ooreenkoms	bereik	is	met	Strata	Healthcare	
Management en die Raad vir Mediese Skemas dat 
Medihelp ’n selfgeadministreerde skema word. Verwys na 
nota	30	tot	die	Finansiële	State	vir	meer	besondehede.
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*  Niegesondheidsorguitgawes sluit administrasie-uitgawes, makelaarsdiensfooie en netto waardedalingsverliese op gesondheidsorgontvangstes in.
** Opgelope fondse word nie per versekeringskontrak verdeel nie.

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2016

Medihelp 
Plus

Dimension 
Elite

Dimension 
Prime 3

Dimension 
Prime 2

Dimension 
Prime 1 Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 3 793 13 719 30 553 14 818 17 589 8 836 1 367 90 675

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 3 683 13 402 30 132 14 615 18 283 8 531 1 939 90 585

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 5 162 22 181 73 133 34 515 42 746 14 891 3 228 195 856

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 4 983 21 530 72 107 34 154 44 410 14 195 4 545 195 924

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,35 0,61 1,39 1,34 1,43 0,66 1,34 1,16

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand 5 749,10 3 128,69 1 652,32 1 136,67 956,83 1 324,38 901,91 1 647,53

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 84,7% 93,4% 94,7% 91,0% 92,3% 98,7% 82,8% 92,9%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand 4 870,73 2 923,52 1 564,51 1 033,86 883,14 1 307,59 746,57 1 530,32

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes * 7,9% 8,8% 10,3% 12,0% 12,3% 12,9% 13,1% 10,4%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand * 451,53 274,25 170,23 136,24 117,46 170,28 118,25 171,06

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 61 56 35 33 33 36 28 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 48,4% 39,8% 10,6% 9,9% 7,9% 14,3% 2,5% 14,1%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk ** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 12 535

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 9,2%

3. Oorsig oor die aktiwiteite van die rekeningkundige tydperk

3.1 Operasionele statistiek per versekeringskontrak

3.2 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.

3.3 Fondse en reserwes
 Bewegings in ledefondse en reserwes word duidelik in die 

Staat van Veranderings in Fondse en Reserwes op bladsy 28 
uiteengesit. Daar was geen ongewone bewegings in 2016 
wat verder verduidelik hoef te word 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 7,4%
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3.4 Uitstaande risiko-eise
	 Die	basis	waarop	uitstaande-eisevoorsiening	bereken	word	en	bewegings	daarin	word	in	nota	12	tot	die	Finansiële	State	

uiteengesit en is in ooreenstemming met vorige jare.

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 gesondheidsorgvoorsiening 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,	
gesondheidsorgbestuursprotokolle, verwysingsprysbeginsels en bestuurdesorgprogramme in. Die resultate van model- en 
scenario-ontledings	word	vir	voordele-ontwerp-	en	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.

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    

Solvensieverhouding 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

 2016 2015
 R R

 1 389 235 386  1 368 270 779

  (237 456 458) (203 367 172)

  (16 290 109)  (16 290 109)

 1 135 488 819  1 148 613 498

 3 950 398 743  3 878 672 826

  

 28,74% 29,61%

 25,00% 25,00%

3.5 Solvensieverhouding
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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 en PPN. Besonderhede van die aard, 
terme en voorwaardes asook die resultate daarvan word in 
nota	19	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	het	Insight	Actuaries	and	
Consultants (Edms) Bpk gekontrakteer om die nodige 
aktuariële	funksies	in	2016	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	11	tot	die	Finansiële	State	vir	meer	inligting.

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

 Simeka Consultants & Actuaries (Edms) Bpk
 3e Vloer Privaat sak X137
	 Podium	at	Menlyn	 HALFWAY	HOUSE
 Ingersolweg 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 17.5 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 29 
oor	verwante	partye	tot	die	Finansiële	State	uiteengesit.

7. Transaksies met verwante partye
 Transaksies met verwante partye word in nota 29 tot die 

Finansiële	State	uiteengesit.

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

8. Oudit-en-risikokomitee
 ’n Oudit-en-risikokomitee 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 (in 
die tydperk toe die Skema geadministreer is) 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 (totdat die 
Skema ’n selfgeadministreerde skema geword het), wat 
’n staande uitnodiging het om hierdie vergaderings by te 
woon:

 11 Februarie 2016
 14 April 2016
 18 Augustus 2016

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee 
bygewoon, behalwe mnr PM van Deventer wat nie die 
vergadering op 14 April 2016 bygewoon het nie en 
verskoning vir sy afwesigheid aangeteken het.

 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 Oudit-en-risikokomiteehandves 
uitgevoer.
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• 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 Oudit-en-risikokomitee 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 
(in die tydperk toe die Skema geadministreer is) is die 
komitee	tevrede	dat	interne	maatreëls	voldoende	en	
doeltreffend is.

•	 Die	finansiespersoneel	se	kwalifikasies	en	ervaring	is	
geëvalueer.	Die	Oudit-en-risikokomitee	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 MJ Brown, 
me JCE du Toit, mnr PM van Deventer en mnr MJ Visser.  
Die pos van die voorsitter was teen jaareinde vakant 
nadat	die	ampstermyn	van	mnr	JFJ	Scheepers	in	Junie	
2016 verstryk het. Die vakature is op 1 Februarie 2017 
met prof B Marx gevul en mnr MJ Brown is op 8 Februarie 
2017 as voorsitter aangestel. Verwys na paragraaf 17.3 vir 
nienakomingskwessies.

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 (in die tydperk toe die Skema 
geadministreer is) het op die komitee gedien nie. Die 
komitee het by vier geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

 10 Februarie 2016
 12 Mei 2016
 16 Augustus 2016
 9 November 2016

 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 Beleggingsbeleidsverklaring 
(strategiese dokument), die Beleggingsbeleid en die 
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 Skema se beleggingsdoelwit is om maksimum-
opbrengste 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 Beleggingskomitee het sy verpligtinge soos volg in  
2016 vervul:
• Die Medihelp Beleggingsbeleidsverklaring 

(strategiese dokument), die Beleggingsbeleid en die 
Beleggingskomiteehandves is hersien en wysigings is 
aanbeveel vir goedkeuring deur die Raad van Trustees. 
Die wysigings is in November 2016 deur die Raad van 
Trustees goedgekeur.

• Op grond van ’n hersiening van die prestasie van 
Foord	en	Allan	Gray	se	Domestic	Balanced	Fund	het	
die Beleggingskomitee aanbeveel dat die fondse wat 
by Foord belê is, na Allan Gray geskuif word aangesien 
die	Allan	Gray	Domestic	Balanced	Fund	deurlopend	
beter	opbrengste	as	Foord	se	Domestic	Balanced	Fund	
gelewer het. Die Raad van Trustees het die aanbeveling 
goedgekeur en R102 miljoen is in September 2016  
na Allan Gray oorgeplaas.

• Die prestasie van alle beleggings (kort- en 
langtermynbeleggings)	is	geëvalueer	en	gemonitor		

 met behulp van aanbiedings deur batebestuurders 
en verslae wat tydens vergaderings aan die komitee 
voorgelê is.

• Die toereikendheid van die Skema se 
korttermynkontantmiddele teenoor begrote eise is 
deurlopend gemonitor en ingesluit in die verslae wat 
deur die komitee hersien is.

• Nakoming van die vereistes soos uiteengesit in 
Aanhangsel B van die Regulasies onder die Wet op 
Mediese Skemas met betrekking tot die lang- en 
korttermynbeleggings van die Skema is ook gedurende 
2016 gemonitor.
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 Die Skema het verskeie langtermynbeleggings in die 
2016-boekjaar gehou (verwys na nota 5 en 7 tot die 
Finansiële	State).

 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit mnr PM van 
Deventer	(voorsitter),	mnr	JC	Klopper,	me	EM	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 
(in die tydperk toe die Skema geadministreer is) 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 drie geleenthede 
gedurende die jaar vergader:

 12 April 2016
 17 Augustus 2016
 9 November 2016

 Die vergaderings 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), adv PJ Louw 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 (in die tydperk toe die 
Skema geadministreer is) het op die komitee gedien nie. 
Die komitee het by twee geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

 3 Februarie 2016
 12 April 2016

 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 dr HE Vosloo 
(voorsitter) en adv PJ Louw.

12. Mensehulpbronkomitee
 Die Mensehulpbronkomitee is op 1 Junie 2016 gestig 

nadat die Skema ’n selfgeadministreerde skema geword 
het 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 waarvan twee lede lid van die Raad van Trustees is. 
Geen werknemer van die Skema het op die komitee gedien 
nie. Die komitee het by twee geleenthede gedurende die 
jaar vergader:

 25 Augustus 2016
 8 November 2016

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee bygewoon.

 Die Mensehulpbronkomitee het sy verpligtinge tydens die 
jaar onder oorsig soos volg vervul:
• Die Vergoedings-, Verlof- en Prestasiebestuursbeleid is 

hersien; en
• Aanbevelings is gemaak oor die verhoging van die 

honorarium vir lede van die Raad van Trustees en 
ander onafhanklike lede van komitees, asook oor die 
vergoeding van Medihelp se werknemers.

 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit mnr L Grubb 
(voorsitter),	mnr	P	Kruger,	me	EM	Malan	en	dr	HE	Vosloo.

13. Oorsigkomitee
 Die Oorsigkomitee 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 het op die 
komitee gedien nie. Die komitee het by twee geleenthede 
gedurende die jaar vergader:

 25 Oktober 2016
 14 November 2016

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee bygewoon.

 Die Oorsigkomitee het sy verpligtinge tydens die jaar 
onder oorsig vervul deur oor die volgende toesig te hou:
• Die implementering van die Raad se strategiese doelwitte 

soos van tyd tot tyd goedgekeur, insluitend besluite wat 
by strategiese beplanningsessies geneem word.

• Die toereikendheid en doeltreffendheid van die organisasie 
se regulatoriese en selfregulatoriese verantwoordelikhede.

•	 Kritiese	strategiese	risiko’s	en	praktiese	maatreëls	om	
probleemareas aan te spreek.

• Sekere fokusareas soos van tyd tot tyd deur die Raad van 
Trustees bepaal.
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• Nakoming van die Wet op Mediese Skemas wat die 
korporatiewe bestuur van die Skema affekteer.

• Nakoming van opdragte deur die Raad vir Mediese Skemas 
wat die korporatiewe bestuur van die Skema affekteer.

• Moontlike regsaksies en die interimmandatering van 
brevette, insluitend die verkryging van formele regsadvies.

• Amalgamasies of samesmeltings met ander mediese 
skemas.

•	 Die	implementering	van	praktiese	maatreëls	om	die	
bevindings van formele ondersoeke deur die Raad vir 
Mediese Skemas en/of ander toepaslike statutêre liggame 
aan te spreek.

• Die praktiese toepassing van die Skema se Aankopebeleid 
en kontraktering met diensverskaffers wat deur die Raad 
oorweeg moet word.

• Opvolgbeplanning vir senior bestuur.
• Bestuursverslae oor projekte wat beduidende prestasie 
vereis	of	wesenlike	finansiële	of	reputasierisiko’s	inhou.

• Die ontwikkeling van programme en 
verbeteringsinisiatiewe, insluitend programme vir 
korporatiewe bestuur, deursigtigheid en werksmagbestuur.

 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit adv PJ Louw 
(voorsitter),	mnr	JC	Klopper,	mnr	PM	van	Deventer	en			
mnr MJ Visser.

14. Produkkomitee
 Die Produkkomitee 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 ses lede wat lid van die Raad van 
Trustees is. Geen werknemer van die Skema het op die 
komitee gedien nie. Die komitee het een keer gedurende 
die jaar vergader, op 25 Augustus 2016.

 Die vergadering is deur alle lede van die komitee bygewoon.

 Die Produkkomitee het sy verantwoordelikhede tydens die 
jaar onder oorsig soos volg vervul:
• Bespreek en debatteer Medihelp se voorgestelde 

produkreeks vir 2017;
• Verseker dat die voorgestelde wysiging van 

versekeringskontrakte aan toepaslike wette en 
regulasies voldoen, Medihelp se bemarkingstrategie 
ondersteun, mededingend is in die medieseskema-
bedryf,	en	finansieel	volhoubaar	is;	en

• Beveel aan dat die Raad van Trustees die voorgestelde 
wysigings aan die versekeringskontrakte vir 2017 
goedkeur.

	 Die	komitee	het	teen	jaareinde	bestaan	uit	mnr	JC	Klopper	
(voorsitter), adv PJ Louw, me EM Malan,    
mnr PM van Deventer, mnr MJ Visser en dr HE Vosloo.

15. 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 Tesourie 
gedagvaar vir die terugbetaling van die bedrag wat onwettig 
afgetrek is, maar die hof het nie in Medihelp se guns beslis 
nie. Die Skema is in die proses om te appelleer teen die 
uitspraak en die litigasieproses word dus voortgesit.

16. Bywoning van en vergoeding vir vergaderings van die Raad van Trustees en komitees
 Die volgende skedule gee ’n uiteensetting van die bywoning van vergaderings van die Raad van Trustees en komitees 

van	die	Raad	van	Trustees.	Vergoeding	van	die	trustees	word	in	nota	35	tot	die	Finansiële	State	uiteengesit.
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Getal vergaderings vir die jaar 7 3 4 3 2 2 2 1

Trustees
JC	Klopper 7 4 2 1
PJ Louw 6 3 2 2 1
EM Malan 7 4 3 2 1
PM van Deventer 7 2 4 2 1
MJ Visser 7 3 4 2 1
HE Vosloo 7 3 2 2 1

Onafhanklike lede
MJ Brown 3
C du Toit 3
L Grubb 2
P	Kruger 1
JFJ	Scheepers 3
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17. Nienakoming van die Wet op Mediese Skemas

17.1 Beperking op beleggings in ongelyste aandele

 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.

17.2 Finansiële lewensvatbaarheid van versekeringskontrakte
 Ingevolge artikel 33(2) van die Wet op Mediese Skemas 

moet elke versekeringskontrak selfonderhoudend wees 
wat	lidmaatskap	en	finansiële	prestasie	betref	en	moet	
dit	finansieel	lewensvatbaar	wees.	Die	Dimension	Elite-,	
Dimension Prime 3-, Dimension Prime 2-, Dimension 
Prime	1-	en	Necesse-versekeringskontrak	het	’n	negatiewe	
netto	gesondheidsorgresultaat	vir	die	jaar	geëindig		
31 Desember 2016 behaal. Die Raad van Trustees het ’n 
tekort per bevoordeelde vir die Dimension Prime 1- en 
Necesse-voordele-opsie	goedgekeur.	Die	werklike	tekort	
per	bevoordeelde	vir	die	Dimension	Prime	1-	en	Necesse-
opsie is minder as die begrote tekort per bevoordeelde. 
Alle voordele-opsies wat nie selfonderhoudend is nie, 
word deurlopend gemonitor en regstellings word in die 
jaarlikse voordelebegroting gedoen.

17.3 Samestelling van die Oudit-en-risikokomitee
 Ingevolge artikel 36(10) van die Wet op Mediese Skemas 

moet die raad van trustees van ’n mediese skema 
onderhewig aan die bepalings van subartikel (13) ’n 
ouditkomitee aanstel bestaande uit ten minste vyf lede 
waarvan ten minste twee lede lid van die skema se raad 
van trustees moet wees. Die pos van die voorsitter van 
Medihelp se Oudit-en-risikokomitee het teen jaareinde 
vakant	geraak	toe	die	ampstermyn	van	mnr	JFJ	Scheepers	
verstryk het op die eerste vergadering van die Raad van 
Trustees wat ná die Algemene Jaarvergadering van 2016 
gehou is. Medihelp se Raad van Trustees het  
mnr	Scheepers	versoek	om	as	voorsitter	op	te	tree	vir	die	
finale	vergadering	van	die	Oudit-en-risikokomitee	vir	2016	
wat op 16 Augustus 2016 gehou is. Gevolglik was daar 
geen vakatures op die Oudit-en-risikokomitee by enige 
van die komitee se vergaderings wat in 2016 gehou is nie. 
Die proses om die vakature te vul, is in Februarie 2017 
afgehandel toe prof B Marx as lid aangestel is en   
mnr MJ Brown as die voorsitter.

17.4 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.

17.5 Beleggings in administrateurs en werkgewersgroepe
	 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 en Sanlam Beperk 
deur	sy	beleggings	in	die	Allan	Gray	Domestic	Balanced	
Fund	en	die	Prudential	High	Yield	Bond	Fund,	asook	sy	
direkte aandeelhouding in Sanlam Beperk. Die Skema het 
vrystelling van die Raad vir Mediese Skemas versoek en dit 
is tot 13 Desember 2017 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 beleggings in die 
Allan	Gray	Domestic	Balanced	Fund	en	die	Prudential	High	
Yield	Bond	Fund	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 vrystelling van die Raad vir Mediese Skemas versoek 
en dit is tot 13 Desember 2017 toegestaan.

17.6 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.

 Strata is ingevolge die administrasie-ooreenkoms die 
geleentheid gebied om sy status as administrateur 
te herstel. Nadat Strata nie daarin kon slaag om 
weer akkreditasie te bekom nie, het Medihelp die 
ooreenkoms	op	29	Januarie	2016	beëindig.	Medihelp	het	
vanaf Februarie tot Mei 2016 voortgegaan om Strata 
Healthcare	Management	op	’n	maand-tot-maand-basis	
te vergoed vir werklike uitgawes aangegaan (personeel- 
en bedryfskoste asook uitgawes verbonde aan die 
gebruik van bates). Hierdie betalingsmetode is gebruik 
om te verseker dat Medihelp betaal vir dienste waardeur 
dit verryk word, om moontlike siviele litigasie te verhoed. 
Gedurende hierdie tydperk is onderhandelings met 
regsadviseurs en die Raad vir Mediese Skemas voortgesit 
om die formaat te bepaal van die transaksie waardeur 
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die Skema weer ’n selfgeadministreerde skema sou word. 
Die Raad vir Mediese Skemas was betrokke by die wyse 
waarop selfadministrasie plaasgevind het.

 Medihelp het op 8 Junie 2016 ’n bateverkoopsooreenkoms 
met	Strata	Healthcare	Management	aangegaan	
wat die effektiewe datum waarop Medihelp weer ’n 
selfgeadministreerde skema sou word as 1 Junie 2016 bepaal 
het. Hierdie ooreenkoms is in die teenwoordigheid van die 
Raad vir Mediese Skemas onderteken en ’n ooreenkoms 
te	dien	effekte	is	tussen	Strata	Healthcare	Management,	
Medihelp en die Raad vir Mediese Skemas bereik.

17.7 Sekuriteit ten opsigte van obligasies
 Ingevolge artikel 35(6)(d) van die Wet op Mediese Skemas 

mag ’n mediese skema nie by wyse van borgstelling of 
enige ander vorm van persoonlike sekerheidstelling, hetsy 
onder ’n primêre of aksessore verbintenis, sekuriteit met 
betrekking tot verbintenisse tussen ander persone gee 
sonder die voorafgoedkeuring van die Raad vir Mediese 
Skemas of onderhewig aan sodanige opdragte as was die 
Raad mag uitreik nie. Medihelp se massaposooreenkoms 
met die Suid-Afrikaanse Poskantoor vereis dat ’n waarborg 
ten bedrae van R1 miljoen ten gunste van die Suid-
Afrikaanse Poskantoor gegee word. Absa het die waarborg 
in November 2016 namens Medihelp aan die Suid-
Afrikaanse Poskantoor uitgereik. Medihelp het by die Raad 
vir Mediese Skemas aansoek gedoen om goedkeuring en 
wag op terugvoer oor die saak.

17.8 Beperking op beleggings in ander bates
 Ingevolge regulasie 30 en Aanhangsel B van die Regulasies 

onder die Wet op Mediese Skemas is die limiet op 
Kategorie	7(a)(i)-bates	(Ander	bates	binne	die	Republiek)	
2,5%. Die kwartaallikse opgawe vir die tweede en derde 
kwartaal van 2016 wat Medihelp ingedien het, was strydig 
met hierdie limiet aangesien die bates vir hierdie kategorie 
3,40% van die Skema se totale bates was. Medihelp het 
sy beleggingseiendom gedurende die tweede kwartaal 
van	2016	herklassifiseer	na	eienaar-bewoner-eiendom.	
Die	klassifikasie	in	deel	3	van	die	genoemde	kwartaallikse	
opgawes is foutief gewysig sodat die eiendom onder deel 
3.1.7	(Kategorie	7	–	Ander	bates)	pleks	van	deel	3.1.3	3(a)	
(Kategorie	3	–	Onroerende	eiendom)	reflekteer.	Dit	is	in	
die opgawe vir die vierde kwartaal van 2016 reggestel.

17.9 Makelaarsdiensfooie betaal op bydraes ontvang
 Ingevolge regulasie 28(5) van die Regulasies onder 

die Wet op Mediese Skemas sal ’n mediese skema 
maandeliks ingevolge subregulasie (2) betalings aan 
’n makelaar maak by ontvangs deur die skema van 
die toepaslike maandelikse bydrae ten opsigte van 
die betrokke lid. Daar is opgemerk dat kommissie 
in sommige gevalle aan makelaars betaal is voordat 
die toepaslike maandelikse bydraes ontvang is. Die 
aanvanklike beplande implementeringsdatum kon nie 
nagekom word nie weens die komplekse aard van die 
wysiging van die kommissiebetalingsprogram, intensiewe 
toetsing en verskeie aspekte wat deeglik oorweeg moes 
word. Om doeltreffende implementering te verseker, het 
kommunikasie met die distribusiekanaal en besprekings 

met makelaarshuise oor ’n tydperk van drie maande 
plaasgevind. Implementering het in November 2016 in 
werking getree.

17.10 Limiet op makelaarsdiensfooie
 Regulasie 28(2) van die Regulasies onder die Wet op 

Mediese Skemas bepaal, onderhewig aan subregulasie (3), 
dat die maksimumbedrag wat deur ’n mediese skema aan 
’n makelaar betaalbaar is vir die inskrywing van ’n lid by 
’n mediese skema deur die makelaar en die voorsiening 
van voortgesette diens en advies aan die lid, nie meer 
sal wees nie as (a) R69 plus belasting op toegevoegde 
waarde (BTW) per maand, of sodanige ander maandelikse 
bedrag wat die Minister jaarliks in die Staatskoerant sal 
bepaal,	met	inagneming	van	die	normale	inflasiekoers;	
of (b) 3% plus belasting op toegevoegde waarde 
(BTW) van die bydraes betaalbaar deur die lid, welke 
ook al die minste is. Daar is opgemerk dat daar in 
sekere gevalle kommissie aan makelaars betaal is 
wat die voorgeskrewe limiet oorskry. Die oortollige 
kommissiebetalings is veroorsaak deurdat makelaars 
foutief per hand van ’n makelaarshuis ontkoppel is en 
toe weer aan dieselfde makelaarshuis gekoppel is, wat 
’n fout in die status van die makelaarshuis veroorsaak 
het en die oortollige betaling van kommissie tot gevolg 
gehad het. ’n Regstelling is gedoen en die oortollige 
kommissie sal van die makelaarshuise teruggevorder 
word. Stelselontwikkelings is versoek om te verhoed dat 
soortgelyke foute toekomstig weer opduik. Intussen is 
bykomende hersieningsprosedures geïmplementeer om te 
verhoed dat soortgelyke foute ontstaan.

 JC Klopper  MJ Visser  
 Voorsitter Ondervoorsitter

 25 April 2017
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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	17	tot	63	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 13 tot 16 weergegee.

Die	Finansiële	State	is	op	25	April	2017	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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verklaring oor korporatiewe bestuur 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 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 ooreenkomstig die toepaslike 
diensvlakooreenkomste gemonitor word.

Interne beheer en risikobestuur
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 Skema 
se interne kontroles is op aanvaarde beleide en prosedures 
gebaseer en word deur opgeleide personeel uitgevoer met die 
gepaste skeiding van pligte.

Medihelp 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 uiteindelik verantwoordelik 
vir die Skema se risikobestuur en pas ’n formele risiko-
ontledingsproses toe. Die Oudit-en-risikokomitee monitor die 
doeltreffendheid van risikobestuur en maak aanbevelings aan 
die Raad van Trustees.

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

25 April 2017
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BATES    
NIEBEDRYFSBATES

Beleggings	in	filiale
Ontasbare bates
Beleggingseiendom
Eiendom, aanleg en toerusting
Beskikbaar-vir-verkoop	finansiële	bates
     
BEDRYFSBATES

Beskikbaar-vir-verkoop	finansiële	bates
Handels- en ander debiteure
Voorskotrekenings in debiet
Kontant	en	kontantekwivalente
 
 Skema
 Trustgeld van persoonlike mediese spaarrekenings belê

Totale bates  

FONDSE EN LASTE

LEDEFONDSE

Opgelope fondse
Herwaarderingsreserwe	vir	beskikbaar-vir-verkoop	finansiële	bates

NIEBEDRYFSLASTE	 	
Aftreevoordeelverpligtings

BEDRYFSLASTE

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

Totale fondse en laste

 
 
 2016 2015
 R R
    624 814 340      554 603 019 

3. 1       -
4.   12 747 904    - 
5.    -      25 000 000  
6.    34 079 838       148 884 
7.   577 986 597     529 454 135 
    
  1 028 314 363        1 058 216 641 
 
7.   1 000 000    -
8     230 397 559       106 476 618 
9.    1 017 788       1 017 788  
10.  795 899 016   950 722 235 
 
   752 613 971    909 447 903 
13.2 43 285 045 41 274 332

   1 653 128 703      1 612 819 660 
 

  
 

   1 389 235 386     1 368 270 779  

   1 151 778 928     1 164 903 607  

   237 456 458    203 367 172 
 

11.1  17 392 865      5 351 978 

  246 500 452    239 196 903 

9.   7 854 734     7 854 734 
12.  121 627 726    113 029 283
13.  45 809 087      42 604 661  
14. 11 131 503 330 999
15. 60 077 402 75 377 226

 1 653 128 703 1 612 819 660

Nota

staat van die finansiële posisie 
soos op 31 desember 2016 



M e d i h e l p  -  J a a r v e r s l a g  2 0 1 6

27 inhoud

Risikobydrae-inkomste  

Toepaslike gesondheidsorguitgawes
Netto eise aangegaan  
 Risiko-eise aangegaan  
 Invorderings van derdeparty-eise  
Geakkrediteerde gesondheidsorgbestuursdienste
Netto inkomste 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
 Trustgeld van persoonlike mediese spaarrekenings belê
Bedryfshuur ontvang – beleggingseiendom
Diverse inkomste    
       
Ander uitgawes 
       
Batebestuursfooie en -uitgawes  
Rente betaal op persoonlike mediese spaarrekenings    
Netto	werklike	verlies	op	beskikbaar-vir-verkoop	finansiële	bates

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

staat van omvattende inkomste vir 
die jaar geëindig 31 desember 2016  2016 2015

 R R
16.   3 872 147 924     3 822 195 919 
   3 872 147 924     3 822 195 919 
 
   (3 596 668 454)  (3 380 975 066)
17.   (3 531 904 850)   (3 316 364 934)
   (3 539 233 340)   (3 325 838 449)
   7 328 490      9 473 515  
18.  (72 335 344) (75 439 933)
   7 571 740   10 829 801 
19.   (203 703 675)  (208 786 000)
19.   207 715 649     216 265 038 
19.    3 559 766     3 350 763     

  275 479 470   441 220 853

20.   (54 861 207)  (52 060 465)
21.   (340 613 252)  (378 217 640)
22.   (6 574 315) (12 069 558)

   (126 569 304)  (1 126 810) 

   119 948 158     108 652 241  

25.   108 827 317    92 546 735 
   106 012 698   89 966 154
  2 814 619   2 580 581
5.   5 879 038    13 064 531 
26.  5 241 803      3 040 975 

   (6 819 982) (3 052 299)

7.  (1 084 166)   (464 601)
23.   (2 814 619) (2 580 581) 
24.  (2 921 197)   (7 117) 

     (13 441 128) 104 473 132 
     
  34 405 735    9 893 897   

7.    34 089 286     9 578 180   
11.   316 449  315 717
  
   20 964 607     114 367 029 

Nota
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staat van veranderings in fondse 
en reserwes vir die jaar geëindig 

31 desember 2016
Nota

7.

11.

7.
11.

1 060 114 758 

104 473 132

315 717 
-  

315 717 

104 788 849     

1 164 903 607 

1 164 903 607  

(13 441 128)  

 316 449 
-   

 316 449
  

 (13 124 679) 

1 151 778 928  

Opgelope
fondse

R

193 788 992

 -
 

 9 578 180
9 578 180 

 -  

  9 578 180

203 367 172
 

203 367 172

 - 

 34 089 286
 34 089 286

 - 

 34 089 286
 

237 456 458 

Herwaarderings-
reserwe vir 

beskikbaar-vir- 
verkoop finansiële 

bates
R

1 253 903 750  

104 473 132 

9 893 897
9 578 180 

315 717 
 

114 367 029    

1 368 270 779

1 368 270 779 
 

(13 441 128) 

34 405 735  
34 089 286  

316 449

20 964 607  

1 389 235 386

Totale
ledefondse

R

Saldo soos op 1 Januarie 2015

Omvattende inkomste

Surplus vir die jaar

Ander omvattende  inkomste

Billikewaarde-aanpassing	op	beskikbaar-vir-verkoop	finansiële	bates
Aktuariële	wins	op	na-aftredevoordeelverpligting

Totale omvattende inkomste vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2015  

Saldo soos op 1 Januarie 2016 

Omvattende inkomste

Tekort vir die jaar

Ander omvattende inkomste

Billikewaarde-aanpassing	op	beskikbaar-vir-verkoop	finansiële	bates
Aktuariële	wins	op	na-aftredevoordeelverpligting

Totale omvattende (tekort)/inkomste vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2016
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agenda vir die algemene 
jaarvergadering

Die agenda vir Medihelp se AJV wat om 15:00 op Donderdag 
22 Junie 2017 in die Ruby-ouditorium van die WNNR 
Internasionale	Konvensiesentrum,	Meiring	Naudéweg,	
Brummeria, Pretoria gehou word, is soos volg:
 
1. Opening

2. Goedkeuring van die notule van die AJV wat op 23 Junie 
2016 gehou is

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

4. Jaarverslag

5.	 Geouditeerde	Finansiële	State	soos	op	31	Desember	2016

6. Vergoeding

7. Bekendmaking van stemuitslae oor:

 7.1   Aanstelling van eksterne ouditeure

 7.2  Verkiesing van lede tot die Raad van Trustees

8. Afsluiting
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