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* Verwysings na notas en bladsye in uittreksels uit die Finansiële State hou verband met notas en bladsye 
in die geouditeerde Finansiële State vir die jaar geëindig 31 Desember 2017. Die volledige stel Engelse 
geouditeerde Finansiële State vir 2017 is by die Skema se kantoor beskikbaar vir inspeksie.
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medihelp se prestasie in 2017
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Medihelp se resultate vir die eerste jaar ná terugkeer na selfadministrasie toon voortreflike 
prestasie op elke vlak in vergelyking met die vorige jaar. Voorts getuig dit van Medihelp se 
vermoë om bestendig te bly en met sy prestasie te volhard ondanks die huidige ekonomiese 
klimaat, toenemende druk weens voortgesette regulatoriese en wetlike veranderings in die 
gesondheidsorgbedryf, stygende koste en ’n uiters mededingende oop medieseskemamark 
met beperkte groei.

Die Skema het 2017 afgesluit met ’n gesonde solvensievlak van 29,56% – heelwat meer as 
die wetlik vereiste vlak van 25% – en met ’n positiewe netto gesondheidsorgresultaat voor 
ander inkomste van R8,1 miljoen, wat die totale geakkumuleerde fondse vir 2017 op  
R1 262 617 256 te staan bring. Die Skema se eiseverhouding het ook afgeneem van 92,9% 
na 90,7%, wat aandui dat die produkte reg geprys en bestuur word.

Medihelp se strategie om doeltreffendheid te verbeter en meer vaartbelyn te wees,  
het tot gevolg gehad dat niegesondheidsorgkoste vir 2017 as ’n persentasie van 
risikobydrae-inkomste slegs 9,3% beloop. Die feit dat BTW nie meer aan ’n derdeparty-
administrateur betaalbaar was ná Medihelp se terugkeer na selfadministrasie nie, het ook 
hiertoe bygedra. Die Skema se huidige finansiële posisie en sakemodel het ons ook in staat 
gestel om die styging in BTW vanaf 1 April 2018 te absorbeer en ’n onmiddelike styging in 
ledegeld te vermy.

Medihelp se fokus op innovasie en sy toenemende onafhanklikheid het gelei tot die 
ontwikkeling en implementering van ons eie farmaseutiese voordelebestuurstelsel in 
Desember 2017. Dié stelsel maak die direkte indiening en intydse validasie van apteekeise 
moontlik, wat aansienlike besparings en beter diensvlakke tot gevolg sal hê.

Groei is een van die sleutelaanduiders van voortgesette volhoubaarheid, en aan die einde van 
2017 het Medihelp altesaam 200 487 bevoordeeldes gehad. 

Medihelp se fokus op die korporatiewe mark het ook vrugte afgewerp. Die Skema het 
hoofsaaklik groepe in die mynbedryf, opvoedingsektor, eiendom- en versekeringsektore 
ingeskryf, en werkgewersgroepe het met 15,5% gegroei.

Die retensie van bestaande lede is noodsaaklik vir netto groei. Danksy Medihelp se 
mededingende en stabiele produkreeks het die Skema se ledeverliesratio met 7% gedaal in 
2017. Daar is ook ’n retensiestrategie ontwikkel om ledetevredenheid te verhoog.

Medihelp se prestasie in 2017 bevestig vir die Raad van Trustees dat die Skema strategies 
op die regte koers is. Risikobestuursmaatreëls en gesondheidsorgintervensies vorm ook ’n 
integrale deel van dié strategie en danksy innoverende bemarkingsinisiatiewe gekombineer 
met die werk wat ons distribusiekanaal verrig, kan ons munt slaan uit die positiewe 
markreaksie op ons produkreeks vir 2018.

Medihelp se positiewe resultate is sonder twyfel te danke aan gesonde vennootskappe, die 
ywer van die Skema se toegewyde personeel, die adviseurs wat ons produkte ondersteun 
en lede wat voordele verantwoordelik gebruik. Ons sien uit na ’n produktiewe 2018 en ’n 
volhoubare toekoms waarin ons mededingende gesondheidsorgoplossings aan lede kan bied.

Dankie vir u voortgesette steun.

boodskap van die voorsitter 
van die raad van trustees
Die samevloei van bepaalde gebeure dra soms daartoe 
by om ’n goeie jaar te skep, en vir Medihelp was 2017 
só ’n jaar.

2017 2016

2017 2016

9,3% 10,4%

200 487 195 924
2017 2016

7%

92,9%90,7%

Chris Klopper
Voorsitter van die Raad van Trustees

24 April 2018
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Medihelp kon in 2017 daarin slaag om volhoubaar te bly. Die Skema het positiewe 
oorhoofse organiese groei van 2,1% getoon en het sy posisie as een van die grootste oop 
mediese skemas in die mark gehandhaaf te midde van stygende mediese inflasie in ’n trae 
mark wat onbeduidend groei.

Die Skema se geteikende bemarkings- en verkope-aksies was suksesvol, met meer families 
wat by Medihelp aangesluit het en afhanklikes per hooflid wat van 1,16 na 1,17 toegeneem 
het. Die Skema se gemiddelde ouderdom was vir die derde agtereenvolgende jaar 37 jaar 
– dis merkwaardig, gegewe dat mediese skemas normaalweg met elke boekjaar gemiddeld 
een jaar ouer word met ’n gepaardgaande gemiddelde toename in eise van 2%.

Hierdie positiewe resultate dui ook aan dat die produkte vir die 2017-boekjaar 
mededingend geprys was en aan uiteenlopende gesondheidsorgbehoeftes voldoen 
het. Die marktendens om goedkoper produkte te kies wat dekking deur netwerke en 
spaarplanne bied, is in 2017 voortgesit, met Medihelp se Dimension Prime-netwerkreeks 
en spaarplanopsies wat die meeste groei getoon het.  

Groei

Produkstrategie
Medihelp se produkstrategie het in 2017/8 die beplande vlak van mededingendheid en 
stabiliteit behaal. Produkverbeterings is aangebring na aanleiding van terugvoer verkry 
uit kliëntetevredenheidsopnames onder lede en fokusgroepe vir adviseurs ten einde die 
produkreeks vir 2017 met hierdie markbehoeftes te belyn, terwyl dit steeds produk- en 
finansiële bestendigheid behou het.

Medihelp se Dimension Prime-netwerkprodukte het hul goeie prestasie voortgesit in 2017, 
met 26,89% groei en ’n gesonde ouderdomsprofiel van 30,4 jaar vir bevoordeeldes.

Dimension Prime 1 Netwerk en Unify het in 2017 beter as alle ander produkte presteer. 
Dimension Prime 1 Netwerk is ’n sterk mededinger in die mark wat betref prys en is ’n baie 
gewilde keuse vir jonger lede wat ’n bekostigbare gesondheidsorgoplossing wil hê, terwyl 
Unify een van Medihelp se beste groeiprodukte was danksy sy hoë spaarrekeningbydrae, 
gunstige hospitaalvoordele en traumadekking. 

Dimension Prime 3, Medihelp se vlagskipproduk, het ook steeds positief gegroei, en die 
gewilde netwerkweergawe van hierdie omvattende produk het ’n gesonde ouderdomsprofiel 
gehandhaaf.

Soveel as 50,24% van alle nuwe lede is in 2017 op die drie Dimension Prime-netwerkopsies 
ingeskryf – ’n aanduiding dat daar ’n duidelike beweging van lede na Medihelp se reeks 
netwerkopsies is.  
 

92 358 90 585

1,17 1,16

37

14 770

12 254

10 514

2017 2016 2015

20162017

20162017

oorsig deur die hoofbeampte 

Die jaar onder oorsig was die eerste volle jaar 
wat Medihelp voltooi het ná sy terugkeer tot 
selfadministrasie. Die Skema se primêre doelwit 
is om ’n doeltreffende en geïndividualiseerde 
dienservaring aan lede en diensverskaffers te lewer, 
terwyl ’n mededingende, stabiele produkaanbieding en 
gehaltediens deurlopend gehandhaaf word.
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Nuwe lede
Die behoud en groei van die bestaande Medihelp-ledetal met ’n gunstige profiel was 
gedurende die jaar onder oorsig weer ’n prioriteit. Die Skema het sy onderskrywingsmodel 
doeltreffend toegepas in 2017 en kon gevolglik die ouderdomsprofiel van nuwe lede op alle 
opsies aansienlik verlaag, van 44 jaar in 2016 tot 39,2 jaar in 2017. Daar was ’n wesenlike 
toename in nuwe besigheid, met 20,9% meer nuwe inskrywings as in 2016. Hiervan was 
61,6% jonger as 40 jaar, wat bygedra het tot die volhoubaarheid van risikopoele.

Die hoeveelheid nuwe besigheid wat deur adviseurs gegenereer is, het met meer as 23% 
toegeneem in vergelyking met 2016 en het meer as 88,4% van alle nuwe besigheid 
verteenwoordig. Daar was ’n toename van 2,35% in individuele adviseurs en 3,65% in 
makelaarshuise wat in 2017 met Medihelp gekontrakteer het.

Bemarkingsondersteuning
Medihelp se bemarkingstrategie volg ’n geïntegreerde benadering tot alle bemarkingskanale 
om handelsmerkbewustheid by sy vernaamste belangegroepe te verhoog en te verseker dat 
die regte boodskap die regte gehoor bereik. 

Digitale platforms
Die toenemende gewildheid van die internet beteken dat meer verbruikers begin om 
sosialemediaplatforms aktief te gebruik. Om vir hierdie tendens voorsiening te maak, 
gebruik Medihelp steeds dié kanale om met sy gehoor te gesels en sodoende vertroue 
in te boesem, asook om voornemende lede in te lig en bewustheid van die handelsmerk 
te versterk. Dit het gelei tot ’n merkbare toename in volgelinge op alle platforms, van 
38 438 in 2016 tot 51 534 in 2017. Facebook is met 48 180 volgelinge steeds die gewildste 
sosialemediaplatform. Twitter- en Instagram-volgelinge het ook bestendig gegroei.

In 2017 het Medihelp se herontwerpte oop webtuiste 913 330 besoeke ontvang. Die 
gemiddelde tyd wat op die webtuiste deurgebring is, het met 10,56% toegeneem in 
vergelyking met 2016. Die meeste besoekers was tussen 25 en 44 jaar oud en stem ooreen 
met Medihelp se teikenmark vir organiese, volhoubare groei.

Kliëntediens
Dienslewering aan Medihelp se belangegroepe wentel om die lewering van ’n 
geïndividualiseerde kliëntervaring wat diensplatforms, ander interaksie, produkte en waarde 
betref. Die uitkomste van al hierdie inisiatiewe word noukeurig gemonitor en gemeet om 
kliëntetevredenheid te optimaliseer.

Medihelp se kliëntediensplatforms stel kliënte in staat om deur verskeie diensplatforms, 
aanlyn sowel as aflyn, met die Skema te kommunikeer in Afrikaans en Engels. Hierdie 
platforms word deurlopend verfyn om uitnemende kliëntediens te lewer.

Belangegroepe skakel met Medihelp deur middel van die Oproepsentrum, digitale 
diensplatforms, skriftelike navrae, ’n regstreekse aanlyn “kletsdiens”, asook Medihelp se 
instapdiens by sy hoofkantoor in Pretoria. Deur hierdie platforms verkry Medihelp belangrike 
inligting oor hoe om die algehele ervaring van kliënte te verbeter. Dit is noodsaaklik vir die 
retensie van lede – ’n belangrike fokusarea vir Medihelp. 

Verbeterings by die Oproepsentrum
Digitale innovasie gee vorm aan kliënteskakeling. Met inagneming van verbruikers se 
toenemende voorkeur vir aanlyn interaksie het Medihelp ’n intydse, aanlyn geselsfunksie 
ontwikkel as ’n bykomende kommunikasiemedium tussen kliënte en die Oproepsentrum. 
Kliënte het nou die opsie om deur middel van ’n webklets-funksie op Medihelp se webtuiste 
regstreeks met die Skema te kommunikeer, bo en behalwe die ander diensleweringskanale 
wat reeds bestaan.

Voice of the Customer (VOC)
Medihelp doen gereeld navorsing oor lede se ervaring van die Skema. Die uitslae van die 
2017 VOC-opname het aangedui dat 87,24% van alle Medihelp-lede tevrede was met die 
Skema se algehele kliëntediensvlakke. 
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App vir adviseurs
Medihelp se app vir adviseurs is ’n gerieflike hulpmiddel vir slimfone en tablette. Dis ten volle 
geïntegreer met die Adviser Toolbox, en in 2017 is nuwe funksionaliteite bygevoeg  om meer 
steun te bied aan adviseurs met die lewering van dienste aan hul kliënte ná inskrywing.

askUs
askUs is ’n eksklusiewe aanlyn diens wat aan BBP-adviseurs gebied word en is daarop gemik 
om dringende navrae oor produkte, lidmaatskap, nuwe besigheid, eise, voorgeskrewe minimum 
voordele (VMV), voorafgoedkeuring en ondersoeke na die nie-openbaarmaking van inligting te 
bespoedig en binne 24 uur af te handel. 

Toegevoegde waarde
Gesondheidsdae was inherent deel van Medihelp se diensaanbod aan korporatiewe groepe. 
Altesaam 48 gesondheidsdae is landwyd in 2017 gehou om werknemers deur middel van 
gesondheidstoetse en -advies te help om hul gesondheid te verbeter, terwyl werkgewers 
voorsien is van inligting oor die gesondheidsprofiel van hul werknemers. Meer as  
2 000 werknemers het aan hierdie gesondheidsdae deelgeneem. Medihelp het ná afloop van 
elke geleentheid ’n uitvoerige verslag aan die groep se bestuur voorsien sodat hulle algemene 
gesondheidskwessies van hul werknemers kan aanspreek.

Medihelp se gratis aanlyn welstandsprogram, HealthPrint, is ’n interaktiewe program 
wat in 2017 herposisioneer is om op gesondheidsopvoeding te fokus. Die getal aktiewe 
bevoordeeldes op hierdie program het gedurende die oorsigjaar met 20,5% toegeneem tot 
9 560 lede. Die program bied toegang tot spesiale aanbiedings en waarde deur HealthPrint-
vennote, soos afslag op korttermynversekeringsprodukte, geskenkpakke en toegang tot 
Medihelp MultiSport, ’n klub spesifiek vir drawwers en fietsryers. Medihelp MultiSport se 
ledetal het aan die einde van 2017 tot 719 lede gegroei.

Deur draf- en fietsrybyeenkomste te borg, het Medihelp geleenthede geskep vir interaksie 
met sy handelsmerk en om bykomende waarde vir lede te skep. HealthPrint-lede het die 
voordeel gehad om gratis deel te neem aan geleenthede wat Medihelp borg.

Nuwe borgskappe is in 2017 bekendgestel, insluitend die Medihelp Ficksburg Cherry 
Challenge, die Medihelp Nelson Mandelabaai-treinresies in Port Elizabeth en The Witness 
Medihelp Maritzburg City Marathon in Pietermaritzburg. Die Skema het ook 19 draf- en 
fietsrybyeenkomste landwyd ondersteun wat 67 920 deelnemers gelok het.

Medihelp se nuwe farmaseutiese voordelebestuursdiens- (FVB-)funksie
Een van Medihelp se vernaamste prestasies in 2017 was die ontwikkeling en implementering 
van sy eie FVB, ’n gesofistikeerde aanlyn eisestelsel wat aptekers in staat stel om eise aanlyn in 
te dien en dit terselfdertyd in ’n intydse omgewing te valideer. Medihelp kon die stelsel danksy 
sy gevorderde ontwikkelingskapasiteit binne slegs vier maande ontwikkel en implementeer. 
Die implementering daarvan in Desember 2017 het bygedra tot beter dienslewering aan 
aptekers en lede.

Deur ’n interne stelsel te gebruik en die voorsieningsketting te verkort en vereenvoudig, sal 
wesenlike besparings op die administrasiebegroting bewerkstellig word. Die FVB-omgewing 
het voorts tot beter doeltreffendheid gelei deur die omkeertyd vir die verwerking van 
voorskrifte te verkort. 

Die toekoms
Medihelp bevind hom op ’n kritieke tydstip waar die Skema se sukses oor die medium tot 
langer termyn bepaal sal word deur sy vermoë om lede se behoeftes effektief aan te spreek, 
asook om voortgesette groei, retensie en uitnemende diens te handhaaf. Risikobestuur is veral 
noodsaaklik vir die Skema se langtermyn volhoubaarheid. Medihelp het daarom ’n omvattende 
strategie vir die identifisering en bestuur van risiko’s in plek om sake- en kliniese risiko’s 
doeltreffend te bestuur. Strategiese doelwitte word jaarliks hersien om te verseker dat dit 
ooreenstem met marktendense en die ekonomiese omgewing waarin Medihelp funksioneer.
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Uitdagings
Medihelp ondersteun die beginsel van groter toegang tot gehalte 
gesondheidsorgdienste. Daar is egter heelwat onsekerheid in 
die medieseskemabedryf oor die voorgestelde instelling van 
Nasionale Gesondheidsversekering (NGV). Die rol van mediese 
skemas sal waarskynlik onveranderd bly totdat NGV ten volle 
geïmplementeer is, en tot dusver is die algemene siening dat 
samewerking tussen mediese skemas en die regering in die 
toekoms noodsaaklik sal wees. Die herdefiniëring van beginsels 
waarop voorgeskrewe minimum voordele befonds word, sal 
hopelik meer duidelikheid bied oor hoe hierdie dienste voorsien, 
betaal en bestuur gaan word, veral gesien in die lig van die 
toename in gebruikmaking van die dienste en die hoër voorkoms 
van ernstige chroniese siektes. 
   
Langtermynstrategie
In ’n komplekse gesondheidsorgmark bly die samesmelting 
van mediese skemas ’n belangrike bedryfstendens. Medihelp se 
langtermynstrategie is daarop gerig om met gepaste skemas saam 
te smelt om sodoende groei te bewerkstellig, markaandeel te 
vergroot en langtermynvolhoubaarheid te verseker. 

’n Woord van waardering
Om lede se belange te verteenwoordig en terselfdertyd 
behoorlike bestuur en rigtinggewing te verseker, behels enorme 
verantwoordelikhede, en ek bedank die Raad van Trustees vir hulle 
tyd en voortgesette verbintenis tot Medihelp en sy lede.

Die rol van die distribusiekanaal in Medihelp se sukses kan nie 
onderskat word nie, en daarom gee ek graag erkenning aan die 
adviseurs vir hulle lojaliteit en steun om die Skema se ledetal 
te groei. My hartlike dank gaan ook aan die verskaffers van 
gesondheidsorg vir hulle deurlopende toegewydheid om privaat 
gesondheidsorg te bevorder en vir die uitstekende diens wat hulle 
aan Medihelp se lede lewer.

Baie dankie aan al ons lede vir julle voortgesette ondersteuning en 
aan die lojale Medihelp-werknemers vir hulle toewyding en harde 
werk deur die jaar.

Heyn van Rooyen  
Hoofbeampte

24 April 2018
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1. Inleiding

 Medihelp se korporatiewe bestuur is daarop gemik om vertroue by lede en ander belange- 
groepe in te boesem deur onder andere goeie leierskap, ’n magsewewig, die beskerming 
van lede se belange en die bevordering van strategiese gesprekvoering te vestig.

 Medihelp se Raad van Trustees is getaak met die verantwoordelikheid om toe te sien 
dat die Skema goeie korporatiewe bestuur toepas wat in ooreenstemming is met die 
Reëls van die Skema, die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998, soos gewysig, die 
Handves vir die Raad van Trustees, die beleid oor belangekonflik en alle ander toepaslike 
beleidsdokumente, asook die riglyne wat voorsien word in die King-verslae oor 
korporatiewe bestuur vir Suid-Afrika (King III en IV).

 Die vereistes vir die gepastheid en geskiktheid van Raadslede asook die beoordelings-
riglyne wat deur die Raad vir Mediese Skemas voorgestel is, word gereeld bygewerk en 
word streng deur alle bestaande lede van die Raad van Trustees nagekom, terwyl die 
Nominasiekomitee toesien dat alle genomineerdes vir verkiesing tot die Raad voldoen 
aan die kriteria om hulle fidusiêre pligte doeltreffend te vervul en deurlopend in die 
beste belang van alle belangegroepe op te tree.

2. Samestelling van die Raad en verkiesing van trustees in 2017

 Medihelp het ingevolge die Reëls van Medihelp en die Wet op Mediese Skemas, 1998 in 
Februarie 2017 nominasies van Medihelp-lede versoek vir die vakatures op Medihelp se 
Raad van Trustees wat ontstaan het op die dag van die Algemene Jaarvergadering op  
22 Junie 2017.

 Die voorgeskrewe verkiesing- en stemproses is nougeset gevolg en is behoorlik geoudit. 
Die uitslag is bekendgemaak aan lede tydens die Algemene Jaarvergadering en 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 word verkies deur die lede en is professionele persone wat in ’n verskeidenheid 
dissiplines werksaam is en omvattende ervaring en kundigheid op kliniese, regs-, 
finansiële en sakegebied het. Hulle verrig ’n reeks 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, vergader die Raad van Trustees gereeld 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.

5. Vergoedingsbeleide (werknemers en trustees)

 Die handves van Medihelp se Mensehulpbronkomitee bepaal dat dié komitee 
verantwoordelik is om aanbevelings oor die Skema se algehele vergoedingstrategie aan 
die Raad van Trustees te maak, en om toe te sien dat gesonde bestuursbeginsels met 
betrekking tot vergoedingbestuur nagekom word, veral op uitvoerende bestuursvlak.

korporatiewebestuursverslag
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 Medihelp se vergoedingsbeleid het ten doel om werknemers 
op markmededingende vlakke te vergoed, met inagneming 
van die Skema se finansiële kapasiteit en die korrelasie 
tussen die prestasie van die Skema en die individu.

 Die vergoedingsfilosofie vir alle werknemers maak 
voorsiening vir markverwante vaste vergoeding en 
’n korttermyn veranderlike vergoedingskema. Die 
doel met vaste vergoeding is om werknemers te lok, 
behou en te motiveer. Medihelp gebruik die Paterson-
posevalueringstelsel en hergradeer tans alle poste. 
Medihelp vergelyk sy vergoeding jaarliks met die 
posgraderingsinligting in PwC se nasionale markinligting 
vir alle poste. Al die grootste mediese skemas en 
medieseskema-administrateurs neem deel aan die PwC 
Remchannel-databasis. Medihelp vergoed sy werknemers 
vanaf die minimum van die salarisskaal tot by die 
maksimum van die skaal, afhangende van die vlak van die 
individue se prestasie en onderhewig aan bekostigbaarheid. 
Die doel met korttermyn veranderlike vergoeding is om 
werknemers te motiveer om die Skema se teikens vir 
finansiële prestasie en netto groei in ledetal te oortref, 
sover dit moontlik is. Korttermyn veranderlike vergoeding 
word slegs betaal indien die Skema se algehele prestasie 
beter is as die begrote teikens, en word befonds tot ’n 
maksimum van 50% van die beskikbare bedrag. Die 
beginsels soos in die vergoedingsbeleid uiteengesit, geld vir 
algemene werknemers sowel as uitvoerende bestuur.

 Medihelp meet die prestasie van die organisasie (groep) en 
die individuele werknemers. Medihelp het in 2017 beter 
presteer as die teikens vir finansiële prestasie en groei in 
ledetal wat deur Medihelp se Raad van Trustees gestel en 
goedgekeur is, wat beteken dat veranderlike vergoeding 
vir die 2017-boekjaar betaalbaar is, onderhewig aan 
goedkeuring deur die Raad van Trustees.

 Medihelp gebruik ’n mensehulpbron-konsultasiefirma, 
Khokhela Consulting, om jaarliks die vergoeding betaalbaar 
aan die Raad van Trustees te bepaal. Die honorarium vir 
die Raad van Trustees word gebaseer op die beleid wat 
by Medihelp se Algemene Jaarvergadering goedgekeur 
is. Aangesien Medihelp ’n oop mediese skema sonder 
winsoogmerk is, word die jaarlikse waarde van die 
voorsitter van die Raad se vergoeding gebaseer op die 
gemiddelde jaarlikse vergoeding vir ’n voorsitter van ’n 
maatskappy wat op die JSE genoteer is. Die fooi vir ander 
rolspelers word bereken as ’n persentasie van die voorsitter 
se jaarlikse fooi. Die gemiddelde styging in die honorarium 
vir die onderskeie rolspelers wat deur die Algemene 
Jaarvergadering bevestig is, was 10,4% vir alle rolspelers.

 Die Mensehulpbronkomitee sal in 2018 fokus op 
voortgesette nakoming van King IV, die hersiening van 
die vergoedingsamestelling vir uitvoerende bestuur en 
posgraderings, die billike toepassing van gelyke betaling 
vir werk van gelyke waarde, en die hersiening van die 
mensekapitaalbestuurstrategie.

6. Komitees

 Die komitees was in 2017 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
•  Prof B Marx – Hons BCompt, MCompt, DCom, GR (SA)
•  Mnr GJ Kapp – Hons BCom Rekeningkunde, GR (SA)
•  Mnr MJ Visser – BCom, HOD, BEd, MBA
•  Mnr PM van Deventer – BCom, MBA

 Notas: Mnr Brown se termyn het in Junie 2017 geëindig, 
maar die Raad van Trustees het hom versoek om aan te 
bly tot Desember 2017.

 Prof Marx is effektief vanaf 1 Februarie 2017 as ’n 
onafhanklike lid aangestel en het op 13 Julie 2017 
bedank.

 Mnr Kapp het sy aanstelling as ’n onafhanklike lid op  
7 Augustus 2017 aanvaar.

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 
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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 doeltreffendheid van die Skema se stelsels vir 
interne kontrole 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 ’n e-pos aan bedrog@medihelp.co.za of  

fraud@medihelp.co.za.
 
 Medihelp se bedrograpporteringskanale maak die 

onafhanklike vloei van inligting tussen Medihelp, sy 
werknemers en sy lede moontlik. Alle inligting word 
vertroulik hanteer en inbellers se anonimiteit word 
beskerm. Daar is in 2017 altesaam 264 gevalle deur middel 
van bedrograpporteringskanale of proaktiewe ondersoeke 
aangeteken, wat ondersoek is of tans ondersoek word.

7. Versoeke om inligting

Geen amptelike versoeke om inligting ingevolge die Wet 
op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 is in 
2017 aan Medihelp gerig nie. 

8. Klagte

Medihelp het 224 klagte (insluitend gevalle wat 
terugverwys is vir hersiening, beslissings en appèluitslae) 
vanaf 1 Januarie tot 31 Desember 2017 van die Raad vir 
Mediese Skemas ontvang.

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 werknemerverteenwoordigers asook verteenwoordigers 
van bestuur. ’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, 1998 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 produkstrategie 
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 2017 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 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. Die nakoming van wetgewing 
wat op Medihelp van toepassing is, word deurlopend 
gemonitor. Medihelp se nakoming van sy statutêre 
verpligtinge soos in die Wet op Mediese Skemas, 1998 
omskryf, is steeds een van die Skema se belangrikste 
prioriteite.

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, asook ons gedeelde waardes wat 
deur gedragsnorme gerig word en deur ’n sterk etiese 
struktuur onderskraag word, sal voortgaan om ons lede, 
die wetgewer en al ons belangegroepe die gemoedsrus te 
bied dat hulle belange beskerm word deur ’n Skema met 
ervaring en toegewydheid wat oor ’n tydperk van 112 jaar 
verfyn is.
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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, 1998  
(Wet No 131 van 1998), soos gewysig. 

 
1.2 Versekeringskontrakte van Medihelp
 Die Skema het gedurende die tydperk onder oorsig sewe versekeringskontrakopsies aan 

werknemers van deelnemende werkgewersgroepe en lede van die publiek gebied:
• Medihelp Plus
• Dimension Elite
• Dimension Prime 3
• Dimension Prime 2
• Dimension Prime 1
• Necesse
• Unify

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

1.3 Trustgeld in persoonlike mediese spaarrekeninge
 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% en 25% van hul bruto ledegeld tot ’n spaarplan 
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 op die belegging van die spaarrekeningfondse in 
korttermynbeleggingsinstrumente 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 spaarrekeninge 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, 1998. Spaarplan-
bydraes is terugbetaalbaar indien die lid by ’n ander versekeringskontrak of ’n ander 
mediese skema aansluit wat nie ’n persoonlike mediese spaarrekening bied nie, of nie by 
’n ander mediese skema aansluit nie. Die opgelope, ongebruikte saldo in die persoonlike 
mediese spaarrekening sal na die lid oorgeplaas word ingevolge die Reëls van Medihelp.

  

2. Bestuur 

verslag van die raad van trustees

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

 Trustee   Ampstermyn
 Adv JM Ferreira  22 Junie 2017 – Junie 2020
 Mnr JC Klopper (Voorsitter) 23 Junie 2016 – Junie 2019
 Adv PJ Louw   18 Junie 2015 – 21 Junie 2018
 Me EM Malan   18 Junie 2015 – 21 Junie 2018
 Mnr PM van Deventer  22 Junie 2017 – Junie 2020
 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 van die Raad van Trustees wat in 2017 
gehou is.          
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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 Beleggingsbestuurders gedurende die jaar
 Medihelp het in die 2017-boekjaar fondse by twee 

beleggingsbestuurders belê, naamlik Allan Gray (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

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

2.5 Ouditeure
 PricewaterhouseCoopers Ing
 Lisbonlaan 4 Privaat sak X36
 Waterfall City SUNNINGHILL
 Jukskei View 2157
 2090

2.6 Prokureurs
 Dyason Prokureurs
 Muckleneukstraat  Privaat sak X15
 Wes 134  BROOKLYN
 Nieuw Muckleneuk SQUARE
 Pretoria  0075
 0181

 MacRobert Ing
 H.v. Justice Mahomed-   Privaat sak X18
 en Jan Shobastraat BROOKLYN 

Brooklyn  SQUARE
 Pretoria  0075
 0181

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

3.  Oorsig oor die aktiwiteite van die rekening- 
 kundige tydperk

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

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

3.2 Fondse en reserwes 
Bewegings in ledefondse en reserwes word duidelik in die 
Staat van Veranderings in Fondse en Reserwes op bladsy 19  
van die Finansiële State uiteengesit. Daar was geen ongewone 
bewegings in 2017 wat verder verduidelik hoef te word nie.

3.3 Uitstaande risiko-eise
 Die basis waarop uitstaande risiko-eisevoorsiening bereken 

word en bewegings daarin word in nota 12 tot die Finansiële 
State uiteengesit en is in ooreenstemming met vorige jare.

3.4 Rapportering ingevolge Internasionale Finansiële 
Rapporteringstandaarde (IFRS)

 Die Raad van Trustees het al die toepaslike vereistes van IFRS 
en die Wet op Mediese Skemas, 1998 in die Finansiële State 
toegepas.
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Totale ledefondse per Staat van Finansiële Posisie

Min:  Ongerealiseerdebeleggingswinsreserwe  

 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, 1998      

Bruto bydraes     

Solvensieverhouding bereken as die verhouding van opgelope fondse/bruto jaarlikse 

bydraes x 100 

Minimumverhouding deur regulasie 29 van die Regulasies onder die Wet op Mediese 

Skemas, 1998 vereis

3.5 Operasionele statistiek per versekeringskontrak

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 (R) 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 (R) 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 (R)* 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 (R)**

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%

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2017

Medihelp 
Plus

Dimension 
Elite

Dimension 
Prime 3

Dimension 
Prime 2

Dimension 
Prime 1

Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 3 340 12 715 29 939 14 198 19 884 7 990 3 600 91 666

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 3 240 12 439 29 479 14 212 20 873 7 830 4 285 92 358

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 4 455 20 108 71 258 33 063 48 294 12 916 8 618 198 712

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 4 288 19 549 70 200 33 189 50 607 12 440 10 214 200 487

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,32 0,57 1,38 1,34 1,42 0,59 1,38 1,17

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 6 446,70 3 505,37 1 819,41 1 238,86 1 035,75 1 440,49 1 019,09 1 747,37

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 84,4% 92,3% 91,7% 91% 89,3% 95,5% 79,6% 90,7%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 5 438,16 3 234,69 1 667,68 1 126,79 924,81 1 374,96 810,78 1 584,05

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes* 7,8% 8,1% 9,1% 10,6% 10,2% 10% 12,9% 9,3%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R)* 505,07 285,37 165,68 130,75 105,48 144,05 131,92 162,09

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 62 57 35 33 32 39 29 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 51,4% 43,1% 11,4% 10,3% 7,6% 15,9% 3,7% 14,1%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige 
tydperk (R)**

NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 13 671

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 9,7%

3.6 Solvensieverhouding  2017 2016
 R R
 1 580 149 551   1 389 235 386

   (301 242 186)  (237 456 458)

  (16 290 109)  (16 290 109)

 1 262 617 256   1 135 488 819

 4 271 641 444   3 950 398 743

  

 29,56% 28,74%

 25,00% 25,00%

* Niegesondheidsorguitgawes sluit administrasie-uitgawes, makelaarsdiensfooie, netto waardedalingsverliese op gesondheidsorgdebiteure en ander uitgawes in.
**  Opgelope fondse word nie per versekeringskontrak toegedeel nie.
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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 voordele-
beperkings 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 versekeringsrisiko-
blootstelling 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 bepalings 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 ook ’n Register van Strategiese 
Risiko’s om die strategiese risiko’s waaraan die Skema 
blootgestel is asook sy volhoubaarheid te meet en te bestuur. 
     

4.1 Risiko-oordragooreenkomste 
 Die Skema het gedurende die jaar onder oorsig risiko-

oordragooreenkomste met die volgende diensverskaffers 
gesluit: Netcare 911, Denis en PPN. Besonderhede van die 
aard, bepalings 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 lang-
termynverpligtinge 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 en 
bystand met die ontwerp en prysing van voordele-opsies te 
verleen. Die Skema het Insight Actuaries and Consultants 
(Edms) Bpk gekontrakteer om die nodige aktuariële funksies 
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 risiko-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 “Post-Retirement 
Employee Benefits” 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, 1998.

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 18.4 van die 
Verslag van die Raad van Trustees vir die openbaarmaking van 
nienakoming).

 Die Skema hou ’n belegging in Curamed Holdings (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.
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8. Oudit-en-risikokomitee

 ’n Oudit-en-risikokomitee is ingevolge die bepalings van die 
Wet op Mediese Skemas, 1998 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. 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 Skema, wat ’n staande uitnodiging het om hierdie 
vergaderings by te woon:

 8 Februarie 2017
 19 April 2017
 23 Augustus 2017

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee 
bygewoon, behalwe mnr MJ Brown wat nie die vergadering 
op 23 Augustus 2017 bygewoon het nie en verskoning 
vir sy afwesigheid aangeteken het. Mnr GJ Kapp het in sy 
afwesigheid as voorsitter opgetree.

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

Skemas, 1998 en die Raad van Trustees se geskrewe en 
goedgekeurde Oudit-en-risikokomiteehandves uitgevoer.

•  Die eksterne ouditeure het hul onafhanklikheid bevestig.
•  Die komitee het die eksterne ouditeure geëvalueer en by 

die Raad van Trustees aanbeveel dat hulle weer aangestel 
word.

•  ’n Selfevaluasie van die Oudit-en-risikokomitee is 
uitgevoer.

•  Die risikobestuursprosesse is hersien, die integriteit van 
die risikobeheermaatreëls is geëvalueer en die Raad van 
Trustees is in kennis gestel van enige nuwe risiko’s.

•  Die komitee is tevrede dat daar op grond van 
gekombineerde gerusstelling wat ontvang is, geen 
wesenlike faling van interne kontroles was nie, insluitend 
finansiële kontroles en stelsels.

•  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 
(voorsitter), me JCE du Toit, mnr GJ Kapp (aangestel in 
Augustus 2017), mnr PM van Deventer en mnr MJ Visser.

9. Beleggingskomitee 

 ’n Beleggingskomitee is gestig en het ’n mandaat van die 
Raad van Trustees verkry ingevolge geskrewe voorwaardes 
aangaande die komitee se lidmaatskap, magte en pligte. 
Die komitee bestaan uit vier lede wat lid van die Raad van 
Trustees is. Die komitee het by vier geleenthede gedurende 
die jaar vergader:

 7 Februarie 2017
 18 Mei 2017
 15 Augustus 2017
 8 November 2017

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

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

 Die Beleggingskomitee het sy verpligtinge soos volg in 2017 
vervul:
• Die Medihelp Beleggings-beleidsverklaring 

(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 2017 deur die Raad van Trustees 
goedgekeur.

•  Die prestasie van alle beleggings (kort- en langtermyn-
beleggings) is geëvalueer en gemonitor met behulp van 
aanbiedings deur batebestuurders en die bestudering van 
verslae wat tydens vergaderings aan die komitee  
voorgelê is.

•  Die toereikendheid van die Skema se korttermyn-
kontantmiddele 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,1998 met betrekking tot die lang- en 
korttermynbeleggings van die Skema is ook gedurende 
2017 gemonitor.
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Die Skema het verskeie langtermynbeleggings in die 2017- 
boekjaar gehou (verwys na nota 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. Die komitee het by drie 
geleenthede gedurende die jaar vergader: 

 18 April 2017
 16 Augustus 2017
 7 November 2017

 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 JM Ferreira en adv PJ Louw. 

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. Die komitee het by twee geleenthede gedurende 
die jaar vergader:

 7 Februarie 2017
 18 April 2017

 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 adv JM Ferreira 
(voorsitter) en mnr JC Klopper. 

12. Mensehulpbronkomitee

 Die Mensehulpbronkomitee 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 waarvan twee 
lede lid van die Raad van Trustees is. Die komitee het by 
twee geleenthede gedurende die jaar vergader: 

 29 Maart 2017
 7 November 2017

 Die vergaderings is deur alle lede van die komitee bygewoon. 

 Die Mensehulpbronkomitee het sy verpligtinge tydens die 
jaar onder oorsig soos volg vervul:
• Die beleid oor veranderlike vergoeding, die beleid oor 

afleggings weens bedryfsvereistes en die handves van die 
Mensehulpbronkomitee 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 me EM Malan 
(voorsitter), adv JM Ferreira, mnr L Grubb en mnr P Kruger. 

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. Die komitee het by drie geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

     
 13 Junie 2017
 12 September 2017 

9 November 2017

 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.

•  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.

•  Nakoming van die Wet op Mediese Skemas, 1998 wat die 
korporatiewe bestuur van die Skema affekteer.

•  Amalgamasies of samesmeltings met ander mediese 
skemas. 

 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. Die komitee het een keer gedurende die jaar 
vergader, op 22 Augustus 2017.

 Die vergadering is deur alle lede van die komitee bygewoon. 



M e d i h e l p  -  J a a r v e r s l a g  2 0 1 7

18

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

produkreeks vir 2018;
•  Verseker dat die voorgestelde wysiging van 

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

•  Beveel aan dat die Raad van Trustees die voorgestelde 
wysigings aan die versekeringskontrakte vir 2018 
goedkeur.

  
 Die komitee het teen jaareinde bestaan uit mnr JC Klopper 

(voorsitter), adv JM Ferreira, adv PJ Louw, me EM Malan,  
mnr PM van Deventer en mnr MJ Visser.

15. Eis teen die Nasionale Tesourie

 Die Nasionale Tesourie betaal subsidies namens staats-
pensioenarisse aan Medihelp as hul bydrae of gedeelte 
daarvan. Die Nasionale Tesourie het die afgelope paar 
jaar eensydig die vorige subsidies wat foutief betaal is vir 
staatspensioenarisse wat nie ingevolge die reëls van die 
Nasionale Tesourie kwalifiseer nie, van die maandelikse 
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 Hooggeregshof 
se uitspraak op die punt in limine was in die guns van die 
verweerder (die Nasionale Tesourie) en die saak is afgewys. 
Medihelp het regsadvies bekom oor die proses wat gevolg 

moet word om by die Hoogste Hof van Appèl teen die in 
limine-aangeleentheid te appelleer. Geen plasingsdatum is 
nog bevestig nie. 

16. Ondersoek deur die Raad vir Mediese Skemas

 Die Raad vir Mediese Skemas het in 2014/2015 ondersoek 
ingestel na Medihelp se sake en het ’n Inspeksieverslag 
gedateer 6 Februarie 2018 aan Medihelp voorsien waarin 
sekere voorskrifte en remediërende aksies uiteengesit is. 
Medihelp en Webber Wentzel-prokureurs beraadslaag tans 
met die Raad vir Mediese Skemas om die voorskrifte uit te 
klaar en die vereiste aksies te finaliseer.    

 Een van die voorskrifte het bevind dat ’n gewese uitvoerende 
bestuurder ’n belangekonflik ten opsigte van sakebetrekkinge 
met die Skema gehad het. Die uitvoerende bestuurder 
se diens is sedertdien beëindig, die betrokke kontrak is 
gekanselleer en die Skema het regsadvies ingewin oor die 
terugvorderbaarheid van bedrae wat ingevolge die kontrak 
betaal is.

17. 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 deur lede van die komitees van 
die Raad van Trustees, waarvoor hulle vergoeding ontvang 
het. Vergoeding van die trustees word in nota 35 tot die 
Finansiële State uiteengesit.
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Getal vergaderings vir die jaar 6 3 3 3 2 2 3 1

Trustees
JM Ferreira 3 - - 2 - 1 - 1

JC Klopper 6 - 3 - 2 - 3 1

PJ Louw 6 - 1 3 2 - 3 1

EM Malan 6 - 2 3 - 2 - 1

PM van Deventer 6 3 3 - - - 3 1

MJ Visser 6 3 3 - - - 3 1

HE Vosloo 3 - - 1 - 1 - -

Onafhanklike lede
MJ Brown - 2 - - - - - -

C du Toit - 3 - - - - - -

L Grubb - - - - - 2 - -

GJ Kapp - 1 - - - - - -

P Kruger - - - - - 2 - -

B Marx - 2 - - - - - -
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18. Nienakoming van die Wet op Mediese Skemas

18.1 Beperking op beleggings in ongelyste aandele
 Ingevolge regulasie 30(1) en Bylae B van die Wet op Mediese 

Skemas, 1998 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 Holdings (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. Die Skema het 
in September 2017 aansoek gedoen om verlenging van die 
vrystelling en wag op terugvoer van die Raad vir Mediese 
Skemas. 

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

1998 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- en Necesse- 
versekeringskontrak het ’n negatiewe netto gesondheidsorg-
resultaat vir die jaar geëindig 31 Desember 2017 behaal. Die 
Raad van Trustees het ’n begrote tekort per bevoordeelde 
vir die Dimension Prime 3- en Necesse-voordele-opsie 
goedgekeur. Die werklike tekort per bevoordeelde vir die 
Dimension Prime 3- en Necesse-opsie is minder as die 
begrote tekort per bevoordeelde. Die Dimension Prime 2- 
opsie toon ook ’n tekort weens hoër eispatrone. Alle 
voordele-opsies wat nie selfonderhoudend is nie, word 
deurlopend gemonitor en regstellings word in die jaarlikse 
voordelebegroting gedoen. Die Raad vir Mediese Skemas het 
Medihelp versoek om teen die einde van Maart 2018  
’n verduideliking te verskaf met betrekking tot die volhoubaar- 
heid van die Necesse-opsie en Medihelp het dit op 29 Maart 
2018 aan die Raad vir Mediese Skemas voorsien.

18.3 Ledegeld nie ontvang binne drie dae nadat dit verskuldig  
is nie

 Ingevolge artikel 26(7) van die Wet op Mediese Skemas, 1998 
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, 
1998 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.

18.4 Beleggings in administrateurs en werkgewersgroepe
 Ingevolge artikel 35(8)(c) van die Wet op Mediese Skemas, 

1998 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 
Discovery Beherend Beperk, MMI Groep Beperk en Sanlam 
Beperk deur sy beleggings in ’n gekoppelde versekeringspolis 
(Allan Gray Domestic Balanced Fund) en ’n kollektiewe 
beleggingskema (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 2018 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 beleggings in verskeie werkgewersgroepe 
deur sy beleggings in ’n gekoppelde versekeringspolis en ’n 
kollektiewe beleggingskema. 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 2018 
toegestaan.

  
18.5 Sekuriteit ten opsigte van verpligtinge
 Ingevolge artikel 35(6)(d) van die Wet op Mediese Skemas, 

1998 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 vrystelling en goedkeuring is op 
21 Junie 2017 verleen totdat dit deur enigeen van die partye 
gekanselleer word.   

18.6 Betaling van kommissie by ontvangs van bydraes 
Ingevolge regulasie 28(5) van die Regulasies onder die Wet 
op Mediese Skemas, 1998 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. Die 
laaste kommissiebetaling vir 2017 het kommissie ingesluit 
wat betaal is ten opsigte van Januarie 2018 se bydraes wat 
nog nie ontvang was nie. Weens ’n stelselfout aan die einde 
van die jaar is die betaling van makelaarskommissie wat vir 
29 Desember 2017 geskeduleer was, verwerk voordat die 
ledegeld ontvang is. Nadat ’n ondersoek vroeg in Januarie 
2017 gedoen is, is alle foutiewe kommissiebetalings 
reggestel en waar toepaslik van die betalingslopie van  
10 Januarie 2018 afgetrek.
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18.7 Eise nie binne 30 dae betaal nie
 Artikel 59(2) van die Wet op Mediese Skemas, 1998 bepaal dat eise wat by ’n skema 

ingedien word binne 30 dae na ontvangs betaal moet word. Sekere eise is in die 
tydperk van 1 Januarie 2017 tot 31 Desember 2017 nie binne 30 dae na ontvangs 
deur Medihelp betaal nie. Statistiek oor eise ontvang maar nie binne 30 dae betaal 
nie, het in die 2017-boekjaar verbeter. Oudits tydens die eerste week van elke maand 
word deurlopend gedoen deur die kontrolering van ’n geoutomatiseerde verslag.

 JC Klopper  MJ Visser   
 Voorsitter Ondervoorsitter

 24 April 2018
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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 65 is voorberei in 
ooreenstemming met Internasionale Finansiële Rapportering-
standaarde (IFRS) en die Wet op Mediese Skemas, 1998 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 
12 tot 16 weergegee.

Die Finansiële State is op 24 April 2018 deur die Raad van Trustees 
goedgekeur en namens die Raad onderteken deur:

verantwoordelikheidsverslag van die raad  
van trustees 

JC Klopper  MJ Visser H van Rooyen  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte

24 April 2018
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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 IV) 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. 

verklaring oor korporatiewe 
bestuur deur die raad van 
trustees  

JC Klopper  MJ Visser H van Rooyen  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte

24 April 2018
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BATES    
NIEBEDRYFSBATES

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

Beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates

 Skema
 Trustgeld van persoonlike mediese spaarrekening belê

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

Totale bates  

FONDSTE EN LASTE

LEDEFONDSE

Opgelope fondse
Herwaarderingsreserwe vir beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates

NIEBEDRYFSLASTE  
Aftreevoordeleverpligtings

BEDRYFSLASTE

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

Totale fondse en laste

 
 
 2017 2016
 R R
    712 533 847      624 814 340 

3. 1       1
4.    13 778 202     12 747 904 
5.    39 252 209       34 079 838  
7.     659 503 435        577 986 597 

  1 175 886 696         1 028 314 363
    
7.   66 478 774          1 000 000  
 
7.  21 973 379     1 000 000
13.2  44 505 395   -

8.  242 940 679   230 397 559 
9.    1 017 788       1 017 788  
10.   865 449 455    795 899 016 
 
    865 449 455      752 613 971  
13.2 -  43 285 045 

    1 888 420 543       1 653 128 703 
 

  
 

    1 580 149 551      1 389 235 386  

    1 278 907 365      1 151 778 928  

    301 242 186     237 456 458 
 

11.1   13 988 106       17 392 865 

   294 282 886     246 500 452 

9.    7 854 734      7 854 734 
12.   134 061 078     121 627 726
13.   53 328 880       45 809 087  
14.  11 990 532  11 131 503
15.  87 047 662  60 077 402

  1 888 420 543  1 653 128 703

Nota

staat van die finansiële posisie soos op  
31 desember 2017
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Risikobydrae-inkomste  

Toepaslike gesondheidsorguitgawes
Netto eise aangegaan 
 Risiko-eise aangegaan
 Invorderings van derde partye  
Geakkrediteerde gesondheidsorgbestuursdienste
Netto inkomste op risiko-oordragooreenkomste
 Risiko-oordragooreenkomsfooie/-premies 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 spaarrekening belê
Netto gerealiseerde wins op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates
Bedryfshuur ontvang – beleggingseiendom
Diverse inkomste    
       
Ander uitgawes 
       
Batebestuursfooie en -uitgawes
Rente betaal op persoonlike mediese spaarrekenings
Netto gerealiseerde verlies op beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates

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

 2017 2016
 R R
16.    4 166 672 238      3 872 147 924 
    4 166 672 238      3 872 147 924 
 
     (3 777 233 596)   (3 596 668 454)
17.    (3 719 322 680)   (3 531 904 850)
    (3 720 658 677)   (3 539 233 340)
    1 335 997       7 328 490  
18.   (74 191 128) (72 335 344)
    16 280 212    7 571 740 
19.    (204 245 706)  (203 703 675)
19.    217 580 227      207 715 649 
19.     2 945 691      3 559 766     

   389 438 642    275 479 470

20.    (60 545 931)  (54 861 207)
21.    (313 896 447)  (340 613 252)
22.    (6 885 949) (6 574 315)

    8 110 315   (126 569 304) 

    123 526 503     119 948 158  

25.    119 920 126     108 827 317 
    116 631 380    106 012 698
   3 288 746    2 814 619
24.  197 793  -
6.   -    5 879 038 
26.   3 408 584       5 241 803 

    (5 175 835) (6 819 982)

7.   (1 887 089)   (1 084 166)
23.    (3 288 746) (2 814 619) 
24. -   (2 921 197) 

      126 460 983  (13 441 128) 
     
   64 453 182     34 405 735   

7.     63 785 728      34 089 286   
11.1.    667 454    316 449
  
    190 914 165      20 964 607 

Nota

staat van omvattende inkomste vir die jaar  
geëindig 31 desember 2017
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Saldo soos op 1 Januarie 2016
   
Omvattende inkomste

Tekort vir die jaar
   
Ander omvattende inkomste

Billikewaarde-aanpassing op beskikbaar-vir-verkoop 
finansiële bates Hermeting van aftreevoordeleverpligting 

Totale omvattende (tekort)/ inkomste vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2016    

Saldo soos op 1 Januarie 2017
   
Omvattende inkomste
Surplus vir die jaar
   
Ander omvattende inkomste
Billikewaarde-aanpassing op beskikbaar-vir-verkoop 
finansiële bates Hermeting van aftreevoordeleverpligting

Totale omvattende inkomste vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2017

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

 R R R 

   1 164 903 607   203 367 172   1 368 270 779  

   
   
    (13 441 128) -     (13 441 128) 
   
    316 449  34 089 286   34 405 735  

   -     34 089 286   34 089 286  

    316 449   -     316 449  
 
       (13 124 679) 34 089 286   20 964 607       

   1 151 778 928  237 456 458   1 389 235 386
   
    1 151 778 928  237 456 458   1 389 235 386  
 

      
  126 460 983   -     126 460 983  

   667 454  63 785 728   64 453 182   
  -    63 785 728   63 785 728   
    667 454   -     667 454 
  
    127 128 437  63 785 728   190 914 165 
  
    1 278 907 365  301 242 186   1 580 149 551   
 

Nota

7.

11.1.

7.

11.1.

staat van veranderings in  
fondse en reserwes vir die jaar  

geëindig 31 desember 2017
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trusteevergoeding

   Vergoeding vir Vergoeding vir 
  bywoon van  bywoon van   Reis-en-
  Raads- komitee- Telefoon- Totale verblyf- Konferensie- Totale
2017 vergaderings vergaderings toelaag vergoeding uitgawes fooie vergoeding   
  R R R R R R R

JM Ferreira*   61 542   52 652   600   114 794   348   -     115 142  

JC Klopper  298 878   124 297   1 200   424 375   2 102   -     426 477  

PJ Louw  119 550  190 893   1 200   311 643  1 477   -     313 120  

EM Malan  119 550   155 171   1 200   275 921   41 296   -     317 217  

PM van Deventer   119 550  165 681   1 200   286 431   2 014   -     288 445   

MJ Visser 209 214  144 280   1 200   354 694   1 051   -     355 745

HE Vosloo* 58 008   23 856   600   82 464  29 575   -     112 039

    986 292   856 830  7 200   1 850 322   77 863   -     1 928 185 

   Vergoeding vir Vergoeding vir 
  bywoon van  bywoon van   Reis-en-
  Raads- komitee- Telefoon- Totale verblyf- Konferensie- Totale
2016 vergaderings vergaderings toelaag vergoeding uitgawes fooie vergoeding   
  R R R R R R R

JC Klopper 332 428  92 671   1 200   426 299   10 638   -     436 937 

PJ Louw 113 643  114 502   1 200  229 345  1 652   -     230 997 

EM Malan 132 979  159 627  1 200   293 806  50 249   -     344 055 

PM van Deventer 132 979  155 477  1 200  289 656  2 456   -     292 112 

MJ Visser 232 717  127 902  1 200  361 819  1 946   -     363 765 

HE Vosloo 132 979  114 516   1 200  248 695  88 330   37 382   374 407 

   1 077 725   764 695   7 200  1 849 620  155 271   37 382   2 042 273 

* Op 22 Junie 2017 het die ampstermyn van dr HE Vosloo verstryk en is adv JM Ferreira tot die Raad van Trustees verkies.
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kennisgewing van en agenda vir medihelp se algemene  
jaarvergadering (ajv)

Die agenda vir Medihelp se AJV wat om 15:00 op Donderdag 21 Junie 2018 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 22 Junie 2017 gehou is

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

4.  Jaarverslag

5.  Geouditeerde Finansiële State soos op 31 Desember 2017

6.  Bekendmaking van stemuitslae oor:

 6.1   Aanstelling van eksterne ouditeure;

 6.2  Verkiesing van lede tot die Raad van Trustees; en

 6.3  Mosie voorgestel deur ’n lid.

7. Afsluiting



Medihelp is ’n gemagtigde verskaffer 
van finansiële dienste (FSP No 15738)


