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Mediese Fondsin Aksie
(Klik op die inhoud hieronder vir meer inligting)



Tydlyn van 115 jaar se belangrikste gebeure

Stigting van die 
Civil Service 
Medical Benefit 
Association 
(C.S.M.B.A.) met  
362 lede.

Eerste 
Wêreldoorlog – 
die C.S.M.B.A. 
besluit dat lede 
wat aktiewe 
diens verrig, 
kwytgeskeld word 
van ledegeld.

Spaanse 
Griep-
epidemie 
eis duisende 
lewens.

Die Groot 
Depressie – 
die Mediese 
Vereniging van 
Suid-Afrika vra 
dat nasionale 
gesondheids-
versekering 
ingestel word.

Tweede 
Wêreldoorlog
Die C.S.M.B.A. 
se ledetal 
groei tot 
3 118 lede.

Die minister van 
binnelandse 
sake kondig 
aan dat die 
C.S.M.B.A. 
die verpligte 
mediese fonds 
vir staatsamp-
tenare is.

Ledetal  
verhoog tot 
44 000
lede.

Die 
C.S.M.B.A. 
word die 
grootste 
mediese 
skema in 
Suid-Afrika.

Ons naam 
verander na 
MHVS – 
Mediese 
Hulpvereniging 
van Staats-
amptenare.

Die MHVS 
begin om 

Polmed en 
Gevmed (die 

mediese 
fondse van 

die polisie en 
gevangenis-

diens) te 
administreer.

MHVS se naam 
verander na 
Medihelp en 

dit word ’n oop 
mediese skema 

waarby enige 
Suid-Afrikaner 

kan aansluit, 
nie meer slegs 

staatsamptenare 
nie.

Medihelp 
stel ’n nuwe 

korporatiewe 
identiteit 

bekend.

Die departement 
van gesondheid 

publiseer die 
witskrif oor 

nasionale 
gesondheids-

versekering.

COVID-19 
verander die 

wêreld en 
Medihelp pas  

aan by die  
nuwe normaal – 

meer as 2 000 
Medihelp-lede 

se lidmaatskap 
strek oor 50 jaar 

en langer.

Medihelp stel 
elektroniese 

eisverwerking en 
gesondheid-

sorgbestuurs-
beginsels in.

Medihelp is 
die algehele 

wenner 
van die 

Ask Afrika 
Orange 
Index-

toekenning.

Die Consulta  
SA-csi vir 
mediese 

skemas ken die 
eerste plek aan 
Medihelp toe in 

die kategorie 
vir kliënte-

tevredenheid.
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Die Nasionale 
Gesondheids-
dienskommissie 
bepleit ’n nasionale 
gesondheidsdiens.

1940

1973
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Medihelp se prestasie in 2020
Diens en skakeling

17 309
gebruikers van die app 

vir lede

57 253
volgelinge op
sosiale media

 

15 984
aktiewe HealthPrint-

lede

Profiel

194 941
bevoordeeldes

89 056
LEDE

Een van die topvyf 

GROOTSTE
skemas

Gemiddelde 
ouderdom 
van lede 37
(sesde jaar 
opeenvolgend)

1,19 AFHANKLIKES 
per LID
(1,18 in 2019)

Finansies

Solvensievlak

40,28%

79,0%
eiseverhouding aan 
voordele bestee

R683,6m
Netto surplus

Gemiddelde
opgelope fondse 

per lid

R23 000
(R14 375 in 2019)

Niegesondheidsorgkoste 
as persentasie van 
risikobydraes

8,8%

Totale opgelope fondse 

R2 048 293 303
(Regulasie 29)

Member Zone
9,4%

-G
R

O
E

I

99,93%
bedryfstyd 

1 875 717
e-posse gestuur

1 146 357
SMS’e

13 196
briewe gepos

108 418
geregistreerde 
gebruikers van 
beveiligde webblad

AA-gradering
GCR-

115
ERVARING

ja
ar

SA-csi 
voorloper in hoëgehalte-

dienslewering

996 413
webtuistebesoeke

526 357
keer ingeteken
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Inhoud   |    Medihelp se prestasie   |    Verslae   |    Finansiële state Inhoud   |    Medihelp se prestasie   |    Verslae   |    Finansiële state



Boodskap van die 
Voorsitter van die 
Raad van Trustees
Medihelp was in 2020 besonder bevoorreg 
om 115 jaar in die medieseskemabedryf te 
kon vier. Dié prestasie is moontlik gemaak 
deur die Skema se vermoë om aan te pas en 
te vernuwe in ’n veranderende landskap, met 
’n geskiedenis wat dié van ons land 
weerspieël.  

2020 is oorheers deur die wêreldwye 
COVID-19-pandemie en sal onthou word as 
’n jaar van onverwagse teenspoed en 
merkwaardige aanpasbaarheid. 

COVID-19-pandemie
Met die skryf van hierdie verslag het  
1,5 miljoen Suid-Afrikaners positief getoets 
en 95% het herstel. In 2020 het 3 851 
Medihelp-lede positief vir die virus getoets, 
met Gauteng, die Wes-Kaap, Noordwes en 

KwaZulu-Natal wat die hoogste getal 
positiewe toetse aangemeld het. Ons 
opregte meegevoel met diegene wat 
vriende, kollegas en geliefdes aan die virus 
moes afstaan, en veral die gesinne van die 
59 Medihelp-lede in 2020 en dié wat vanjaar 
aan die virus beswyk het.

Die behandeling en toetsing van COVID-19 
het in 2020 R68,3 miljoen beloop. Hierdie 
voordele het 1,80% van Medihelp se totale 
voordele-uitgawes vir die jaar bedra.

Meer as 32 000 lede is in 2020 vir COVID-19 
getoets, met 14,91% wat positief getoets het.

Finansiële resultate
Medihelp het 2020 met ’n netto surplus van 
R683,6 miljoen afgesluit. Soos in die res van 
die bedryf en weens die pandemie was die 
resultate heelwat hoër as in die vorige jaar, 
met die gemiddelde opgelope fondse per lid 
per jaar aan die einde van die 
rekeningkundige tydperk wat R23 000 
beloop het in 2020 vergeleke met R14 375 in 
2019. Medihelp het deurgaans standvastig 
gebly en het weer ’n AA– gradering vir ons 
eisebetalingsvermoë van Global Credit 
Rating ontvang.

Lidmaatskap
Die uitwerking van die pandemie op die 
medieseskemabedryf was duidelik te sien 
in die krimpende ledetal van geregistreerde 
mediese skemas regoor die bedryf. 
Medihelp het sy posisie as een van die 
grootste oop mediese skemas in die land 
gehandhaaf, al is dieselfde groeiresultate 
as in die vorige jaar nie behaal nie. Ons 
lidmaatskapprofiel het egter stabiel gebly 
met ’n gemiddelde ouderdom van 37 jaar. 

Intussen wag die bedryf om te sien wat die 
uiteinde is van kwessies waarmee daar 
steeds geworstel word, soos die 
Wetsontwerp op Nasionale 
Gesondheidsversekering, wat deur die 
kabinet goedgekeur is maar waaroor daar 
onsekerheid rakende die befondsing en 
administrasie van die projek bestaan. Die 
hersiening van voorgeskrewe minimum 
voordele om te fokus op primêre en 
voorkomende sorg pleks van 
hospitaalgebaseerde sorg word nog 

afgewag en die COVID-19-inentingsprogram 
het begin, met gesondheidswerkers in die 
voorste linies wat voorkeur geniet. Die 
tweede fase van die program sal na 
verwagting in Mei 2021 intree, wanneer 
kwesbare mense in die gemeenskap 
ingeënt sal word. Ons verseker u dat 
Medihelp reeds aktief aan hierdie prosesse 
deelneem en sal voortgaan om deel 
daarvan te wees, dat ons leiding sal gee 
waar ons ’n bydrae kan maak, besware sal 
opper en uiteindelik, soos altyd, in die beste 
belang van ons lede sal optree.

Algemene Jaarvergadering
Medihelp was vasbeslote dat COVID-19 ons 
nie sou verhinder om met ons 
belangegroepe te skakel nie, en het daarom 
op 18 Junie 2020 die eerste virtuele 
algemene jaarvergadering in die bedryf 
gehou wat aan belangegroepe landwyd die 
geleentheid gebied het om digitaal deel te 
neem. Dankie aan ons lede wat die nuwe 
tegnologie gebruik het, en vir u waardevolle 
insette wat gelei het tot ’n rekordbywoning-
syfer vir die AJV, wat 67% hoër was in 2020. 

  
Toets- en behandelings-
koste R68,3 miljoen

% van netto voordele 1,80% 
van totale voordele betaal

COVID-19 in 2020  Voorkoms van COVID-19 in 2020

3 851 POSITIEF

3 433 HERSTEL

59 STERFTES

386

2019 2020

Bywoning van virtuele AJV
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Deursigtigheid in alle handelings, 
risikobestuur en die goeie korporatiewe 
bestuur van Medihelp geniet steeds 
prioriteit by die Raad.

Ek gee graag erkenning aan my 
medetrustees op die Raad, die 
Hoofbeampte en Medihelp-werknemers vir 
hulle bydrae en besonderse toewyding 
gedurende ’n moeilike jaar.

Aan die gesondheidsorgverskaffers, u 
onwrikbare toewyding en deursettings-
vermoë was die afgelope jaar meer as ooit  

in die kollig, en ons bedank u vir u 
onvermoeide diens onder veeleisende 
omstandighede. Dankie aan al ons lojale 
adviseurs wat ’n diens aan sowel bestaande 
as potensiële lede kon lewer selfs toe 
persoonlike kontak nie moontlik was nie.

Ons lede is die rede vir ons bestaan, en ons 
waardeer u lojaliteit en volgehoue 
ondersteuning – ons wens u goeie 
gesondheid toe en vertrou dat die 
inentingsproses in die komende jaar en 
daarna vir al ons lede sal realiseer.

Chris Klopper
Voorsitter van die Raad van Trustees

22 April 2021

Oorsig deur die 
Hoofbeampte

Met Medihelp se 115de bestaansjaar in 
gedagte, was dit vir ons gepas om ’n boom as 
metafoor vir die Skema te gebruik – ’n saadjie 
wat in 1905 geplant is, het gegroei tot ’n 
reuseboom met wortels wat diep in Suid-
Afrikaanse grond geanker is en wat skuiling, 
voeding en skadu bied aan die diverse 
ekosisteem wat dit ondersteun. Dit het 
storms weerstaan en deur die jare sterker, 
meer buigsaam en standvastig geword, 
bestendig in die ondersteuning wat dit bied 
aan dié wat daarop staatmaak. Mag ons 
voortgaan om ’n skuilplek vir toekomstige 
generasies te wees.
 
Hoewel die COVID-19-pandemie die 
kwesbaarheid van gesondheidsorgstelsels 
en gemeenskappe regoor die wêreld 
blootgelê het, het dit ook nuwe insigte 
gebring en ons laat besef hoe belangrik 
goeie gesondheid, die noodsaaklikheid om 
die weerloses te beskerm en die behoefte 
aan gewaarborgde toegang tot 
gehaltegesondheidsorg is. Die pandemie 
het veranderings aan stelsels versnel en het 
ook die noodsaaklikheid van samewerking 
beklemtoon om ’n inklusiewer en 
regverdiger toekoms te bewerkstellig 
waarin die daaglikse gesondheidsorg-
behoeftes van mense prioriteit geniet 
terwyl ’n volhoubare omgewing  
bevorder word.  

Om die veiligheid van ons lede en 
werknemers te beskerm, het Medihelp 
onmiddellik op die inperking gereageer 
deur sy werknemers digitaal toe te rus om 
tuis te werk en is ons oproepsentra en 
ondersteuningstelsels aangepas sodat ons 
kon voortgaan om bestendige diens en 
ondersteuning sonder enige onderbrekings 
aan lede te lewer. Hierdie uitdagings het ’n 
jaar van ongekende samewerking, langer 
werksure en toewyding tot gevolg gehad 
wat die Skema en sy lede deur hierdie 
tydperk kon dra, terwyl ons ook kon fokus 
op beplanning vir ‘n toekoms in ’n 
veranderde landskap.

Ons het die afgelope jaar nie net vinnig 
aangepas by ’n nuwe manier van sake doen 
en skakel met belangegroepe nie, maar het 
ook begin om ’n duidelike en relevante 
strategie eers te omskryf en daarna 
doelgerig uit te voer, en hierdie strategie is 
in al ons korporatiewe, sake-, funksionele 
en bedryfsdoelwitte vervat. 
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Nadat meetbare resultaatteikens bepaal is 
om te voldoen aan ons lede en 
belangegroepe se veranderende behoeftes 
in ’n veranderende omgewing, asook om 
geleenthede te kan aangryp, was die 
volgende stap om dít waarvoor Medihelp 
staan, behoorlik te omskryf. Ons het hierdie 
elemente vervat in ’n nuwe posisionering-
stelling van aktiewe sorg en beskryf as 
Mediese Fonds in Aksie, wat ook nou deel 
van die ontwerp van ons logo  is. Dit hou 
direk verband met ons waardes van 
kollektiewe sorg, om leiding te gee en te 
handel volgens ’n gedeelde visie wat bydra 
om selfversekerde, gesonde Suid-
Afrikaners te vorm wat die meeste van elke 
lewensfase maak. Dit sluit aan by ons 
missie om Suid-Afrikaanse families te help 
om beheer van hulle gesondheid te neem, 
want hulle krag is ons krag. Die nuwe 
handelsmerkposisionering word visueel 
verbeeld deur onvergeetlike oomblikke vas 

te vang waarby lede en potensiële lede sal 
aanklank vind.   

Die volgende inligting bied ’n oorsig van hoe 
Medihelp die vele uitdagings hanteer het 
met betrekking tot ons algehele prestasie, 
en veral daardie aspekte wat die uitvoering 
van die organisasie se strategie beïnvloed.

Finansiële resultate
COVID-19 het die gebruikmaking van 
gesondheidsorgdienste in 2020 
geaffekteer, met elektiewe chirurgiese 
prosedures wat óf gekanselleer óf vir etlike 
maande lank uitgestel is. Weens die 
inperking is mense se bewegings beperk en 
het hulle tuis gewerk waar hulle nie soveel 
alledaagse siektes opgedoen het nie, en 
ons lede het dus minder gesondheidstoetse 
laat doen en virtuele konsultasies verkies 
wanneer dit nodig was. Dit het ’n 
eiseverhouding van 79% aan die einde van 

2020 tot gevolg gehad teenoor 93% in 2019, 
asook ’n solvensievlak van 40,28% op  
31 Desember 2020 vergeleke met 27,68% in 
2019. Medihelp se voordele-opsies het die 
jaar gevolglik met ’n positiewe prestasie 
afgesluit. 

Daar word in 2021 ’n toename in 
voordeleverbruik verwag soos wat pasiënte 
die prosedures ondergaan wat vroeër 
uitgestel is en weer begin om 
gesondheidsorgverskaffers te konsulteer 
namate die infeksiekoers afneem. Dit is 
belangrik dat lede hul gereelde ondersoeke 
ondergaan, veral lede met chroniese 
toestande, en dat hulle die voordele vir 
voorkomende sorg sal benut om 
gesondheidstoetse te laat doen sodat 
potensiële gesondheidsprobleme betyds 
bespeur en behandel kan word. 

Lidmaatskapresultate
Wat lidmaatskap betref, het die bedryf ’n 
stadiger inskrywingskoers ervaar weens die 
inperking van mense se bewegings en 
beperkte skakelingsmoontlikhede in 2020, 
asook omdat verbruikers huiwerig was om 
gedurende die pandemie van skema te 
verander.

Die mees vernietigende gevolg van die 
ekonomiese omstandighede was die impak 
op sakeondernemings en die gevolglike 
afleggings in sekere bedrywe, wat tot ’n 
verlies aan lede gelei het. Die behoefte aan 
gesondheidsorgdienste en voldoende 
gesondheidsorgdekking het uiters belangrik 
geword, maar bekostigbaarheid het die 
lidmaatskap van mediese fondse belemmer 

gegewe die ekonomiese druk wat deur die 
ramptoestand veroorsaak is.

Die belangrikheid van mediesefondsdekking 
was duidelik tydens die pandemie en het 
gevolglik die behoud van lede verbeter 
omdat lede gekies het om hulle dekking te 
prioritiseer ongeag die ekonomiese 
verlangsaming. Enersyds het ekonomiese 
druk op bedrywe tot meer bedankings van 
korporatiewe lede gelei, maar andersyds 
het minder individuele lede bedank. 
Aangesien die Skema se ledekorps 
hoofsaaklik uit individuele lede bestaan, het 
die ledeverliesverhouding met 0,2% 
verbeter en het die Skema 22 038 nuwe 
bevoordeeldes organies ingeskryf. Gevolglik 
is 2020 afgesluit met 194 941 bevoordeeldes. 
Medihelp beoog ook om sy korporatiewe 
ledetal in die toekoms te verhoog deur 
middel van innoverende produkte en 
aangepaste verspreidingstrategieë.

Die profiel van nuwe lede wat by die Skema 
aangesluit het, was steeds gunstig, met ’n 
gemiddelde ouderdom van 28 jaar en 
beperkte blootstelling aan chroniese 
siektes. Dit het bygedra  tot ’n positiewe 
profiel, en die gesinsgrootte van nuwe lede 
het gunstig verhoog van 2,18 in die vorige 
jaar na 2,24 in 2020.

Medihelp sal in 2021 daarop fokus om ons 
produkreeks uit te brei om meer 
mededingend te wees, om te belê in die 
ondersteuning en uitbouing van ons 
verspreidingsnetwerk, en om ons nuwe 
sake- en diensprosesse meer vaartbelyn  
te maak.

2018

2019

2020

Niegesondheid-
sorguitgawes
 as persentasie van 

netto bydraes

9,2%

8,6%

8,8%

Netto 
finansiële 
resultate

R8,7
miljoen

R55,4 
miljoen

R683,6 
miljoen

Solvensie-
vlak

28,65%

27,68%

40,28%

Eise-
verhouding

93,3%

93,0%

79,0%
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Produkprestasie
Toenemende ekonomiese druk het lede se 
keuses beïnvloed, met Prime 1 Netwerk en 
die twee spaaropsies, Prime 2 Netwerk en 
Unify, wat die meeste nuwe inskrywings in 
2020 gelok het. Buiten hierdie opsies se 
bekostigbare premies asook die spaar-
planne se buigsaamheid en gerieflike 
kredietfasiliteit, bied die produkte ook 
goeie waarde vir geld deur versekerde 
voordele, en kon dit ’n gunstige risiko-
profiel handhaaf.

Die bedryfstendens waar lede met 
omvattende dekking na goedkoper opsies 
afskaal, is in 2020 voortgesit. Medihelp het 
ook lede tegemoet gekom wat na ons 
hospitaalplan wou verwissel weens die 
finansiële verknorsing wat deur die 
COVID-19-inperking veroorsaak is, hetsy vir 
’n beperkte, vasgestelde tydperk gedurende 
2020 of vir die res van die jaar. Daar was in 
2020 minder opsieverwisselings as in 2019, 
wat op groter produktevredenheid dui.

Daar is tydens die inperkingstydperk in 
2020 heelwat werk gedoen om Medihelp se 
produkte te verbeter, spesifiek wat betref 
dag-tot-dag-dienste wat lede gereeld 
gebruik en wat uit óf die spaarplan óf 
versekerde voordele befonds word, asook 
die reeks voordele vir voorkomende sorg 
wat uitgebrei is deur bykomende 
versekerde voordele op alle opsies te bied. 
Die meer omvattende opsies, Prime 3 en 
Elite, is ook vir 2021 verbeter deur die 
byvoeging van ’n spaarplan wat uitgawes uit 
lede se eie sak sal verminder en meer 

aanpasbaarheid sal bied, ten einde groei in 
hierdie opsies te stimuleer.

Die produkontwerpstrategie sal steeds 
fokus op innovasie en solvensie, en 
Medihelp se produkte sal geposisioneer 
word om in ooreenstemming met die 
gepaste teikenmark te wees terwyl ’n beter 
waarde-evaring vir lede verseker sal word. 
Die herstrukturering en verhoging van die 
waarde en omvang van dag-tot-dag-
dekking is steeds ’n prioriteit, en so ook die 
fokus wat van genesende na voorkomende 
sorg skuif. In hierdie opsig bemagtig 
voorkomingsprogramme lede om 
eienaarskap te neem vir die proaktiewe 
beskerming van hulle gesondheid, en 
ondersteun hulle op hul pad na goeie 
gesondheid en ’n beter lewensgehalte. 

Voordeleverbruik
Al Medihelp se opsies het heelwat beter 
presteer as wat aanvanklik beraam is, wat ’n 
positiewe netto gesondheidsorgresultaat 
aan die einde van die jaar vir die meeste 
produkte tot gevolg gehad het.

Hoewel uitgawes ten opsigte van 
hospitalisasie en algemene praktisyns 
gedurende die verslagtydperk weens die 
ongewone omstandighede 
noemenswaardig afgeneem het, het 
uitgawes ten opsigte van ander 
gesondheidsdienste marginaal toegeneem. 
Die volgende grafiek gee ’n aanduiding van 
die voordele-uitgawes per 
gesondheidsorgverskafferskategorie:

Om te verseker dat lede gepaste sorg 
ontvang en toegang tot die beste 
behandeling het wanneer hulle dit benodig, 
moet daar ’n vennootskap tussen die 
pasiënt, die skema en die gesondheidsorg-
verskaffer wees. Lede kon in 2020 baat by 
netwerke wat onderhandelde tariewe bied 
asook gesondheidsorgprogramme wat 
optimale ondersteuning, doeltreffendheid 
en toepaslike gesondheidsorg moontlik 
gemaak het. Ons het ons netwerke van 
privaat hospitale en dagklinieke, spesialiste 
en algemene praktisyns geëvalueer, 
uitgebrei en verfyn om doeltreffender  
te wees. 

Toegang tot netwerke sal in 2021 steeds 
uitgebrei word om meer dissiplines in te 
sluit, met die implementering van ’n 
dagprosedurenetwerk vir sekere 

prosedures as een van die maatreëls wat 
doeltreffendheid sal verhoog en lede deur 
die kontinuum van sorg sal lei, sodat hulle 
optimale gesondheid kan geniet. 
Pasiënte wat met ’n lewensbedreigende 
siekte gediagnoseer word, benodig 
komplekse sorg en daarom bied Medihelp 
spesifieke programme in hierdie verband. In 
2020 was daar 2 264 lede op Medihelp se 
Onkologieprogram geregistreer en 1 427 op 
die MIV-/vigsprogram. Aangesien spinale 
chirurgie ’n indringende en duur prosedure 
is, het Medihelp voortgegaan om die 
alternatiewe rugbehandelingsprogram aan 
lede te bied. 268 lede het in 2020 aan 
Document Based Care se 
rugbehandelingsprogram deelgeneem en 
net 17 van hulle het chirurgie benodig, wat 
meer as R26 miljoen se chirurgie-uitgawes 
vir Medihelp bespaar het.

Voordele-uitgawes per dissipline

Tandheelkunde

0.05%
4.15%

Algemene
praktisyns

42.29%

Hospitale

2.01%

Ander gesond-
heidsdienste

12,73%

Apteke

27.47%

Spesialiste

4.93%

Aanvullende
gesondheidsdienste

6.36%

Bestuurdesorg
ooreenkomste
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Medihelp sal in 2021 voortgaan om 
bestuurstelsels, voorkeurverskaffers, 
netwerke en sorgprogramme op verskeie 
vlakke te gebruik ten einde doeltreffende 
sorgvoorsiening te optimaliseer. Lede kan 
by hierdie inisiatiewe baat in die vorm van 
onderhandelde tariewe asook persoonlike 
sorg en bystand met die bestuur van hulle 
gesondheidsuitdagings.

Die Skema het ook die welstand van ons 
lede ondersteun deur verskeie aanbiedings 
op die HealthPrint-welstandsprogram, 
insluitend ’n Swangerskap-en-
babaprogram, met die gevolg dat deelname 
met 16% gegroei het in 2020. Nuwe 
welstandsvennote is gedurende 2020 by die 
program gevoeg om waarde aan Medihelp-

mammas te bied, insluitend afslag op 
konsultasies vir ouers met kinders en babas 
wat sukkel om te slaap, ouerskapwebinare 
en -kursusse, ’n gratis Baby Sense-boek, en 
afslag van tot 30% op 4D skanderings.

Medihelp het ook swangerskapdekking op 
alle opsies hersien en het die struktuur vir 
2021 aangepas om te verseker dat lede 
omvattende swangerskap- en 
nageboortevoordele beskikbaar het, 
ongeag die plan wat hulle kies. Alle opsies 
sal voordele bied vir 2D ultraklanksonars, 
voor- en nageboortekonsultasies by ’n 
ginekoloog, algemene praktisyn of 
vroedvrou, asook voor- en 
nageboortekonsultasies wat gebruik kan 
word vir ’n voedingsevaluasie by ’n 
dieetkundige, voorgeboorteklasse of ’n 
besoek aan ’n laktasiespesialis.

Skakeling 
Om te verseker dat lede tydens die 
inperking toegang tot gehaltediens het, is 
die gebruik van digitale platforms 
aangemoedig en gevolglik het lede hierdie 
selfdiensplatforms in 2020 meer benut, met 
die getal geregistreerde gebruikers van die 
Member Zone (Medihelp se beveiligde 
webblad vir lede) wat tot meer as 50 000 
aktiewe gebruikers toegeneem het.

’n Herontwerpte webblad vir korporatiewe 
groepe, die Corporate Zone, is in 2020 
ontwikkel as ’n beveiligde selfhelpwebblad 

vir korporatiewe kliënte en bied toegang tot 
verskeie funksies, soos om die maatskappy 
se ledegeldrekening af te laai of 
lidmaatskapwysigings op te laai.

Ander verwikkelings het ingesluit Medihelp 
se eerste progressiewe webgebaseerde 
brosjures vir die app. Dié digitale brosjures 
word outomaties bygewerk en funksioneer 
soos ’n app op digitale toestelle, wat met 
kliënte en bevoordeeldes gedeel kan word.

Die jaar is oorheers deur gereelde digitale 
kommunikasie en toenemende skakeling 
via SMS, en daar is gedurende die jaar 55 
video’s vervaardig om die nuwe beskikbare 
voordele, platforms, maklike toegang tot 
voordele en ander toepaslike inligting oor 
prosesse en die ligging van netwerk-
verskaffers visueel te demonstreer.

’n Nuutontwerpte app vir lede met 
uitgebreide funksies is ook in Maart 2021 
bekendgestel saam met ’n ten volle 
geïntegreerde nuwe Member Zone en 

HealthPrint-platform wat aan lede toegang 
bied tot hulle gesondheidsrekords en 
Medihelp-verwante inligting waar en 
wanneer hulle dit benodig.

Om inskrywings te vergemaklik, is die 
Application in Motion-stelsel ontwerp 
waarmee sowel lede as adviseurs op hoogte 
kan bly van hoe hulle aansoeke vorder, 
maklik toepaslike dokumente en inligting 
kan voorsien, en inskrywingsvoorwaardes 
digitaal kan aanvaar.
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Diens en SA-csi-meting
Een van ons belangrikste fokusareas is 
steeds om uitnemende diens en bystand 
aan lede te lewer, en dit het in 2020 die 
implementering van nuwe oproepsentrum- 
tegnologie ingesluit. Die uitslag van die 
South African Customer Satisfaction Index 
(SA-csi), ’n eksterne meningsopname wat 
onder lede van die vernaamste mediese 
skemas uitgevoer is, het Medihelp 
aangewys as ’n voorloper in die bedryf wat 
alle aspekte van hoëgehaltedienslewering 
betref, met een van die hoogste stygings in 
lede se tevredenheidsvlak sedert die  
vorige opname.

Die Skema het ook die kleinste gaping 
tussen kliënte se verwagtings en werklike 
ervarings aangeteken – dit is ’n sterk 
aanduiding van duidelike kommunikasie en 
eenvoudige, maklik verstaanbare produkte. 
Medihelp sal voortgaan om verpersoonlikte 
dienslewering te verbeter, aangesien dit een 
van ons primêre strategiese doelwitte is.

’n Strategie vir die toekoms
Relevansie, uitnemendheid en innovasie is 
van sleutelbelang om te verseker dat ’n 
organisasie toekomsgereed is. Medihelp 
het in 2020 ’n sterk korporatiewe, sake- en 
funksionele strategie ontwikkel wat al ons 
bedrywighede rig, terwyl ons allereers getrou 
bly aan Medihelp se inherente aard deur altyd 
in die belang van die kollektief te handel.

Ons sal in 2021 weer uitnemendheid 
nastreef sodat Medihelp die voorkeurskema 
vir Suid-Afrikaners word, deur 
doeltreffendheid deurlopend te 
optimaliseer, geteikende gesondheid- en 
welstandsinisiatiewe te ontwikkel, ons 
handelsmerk optimaal deur gepaste 
tegnologieraakpunte oor te dra, te sorg dat 
ons produkte ooreenstem met toepaslike 
teikenmarkte om ons ledetal te groei, en 
ons dienslewering aan alle belangegroepe 
te verbeter.

Ons moes in 2020 teenspoed oorkom en ek 
glo dit het ons almal sterker, veerkragtiger 
en sorgsamer gemaak, en ons opnuut laat 
besef dat die lewe en gesondheid ons 
waardevolste kommoditeite is. Ek verseker 
ons lede dat die Medihelp-span ’n gedeelde 
visie het om nie net toegang tot 
gehaltegesondheidsorg op ’n simpatieke en 
doeltreffende manier vir lede te verseker 
nie, maar ook hulle ervaring op elke vlak te 
verbeter.

Baie dankie aan al ons lede vir u volgehoue 
lojaliteit, aan ons adviseurs vir hulle bystand 
aan Medihelp en hul kliënte, aan die 
toegewyde gesondheidsorgverskaffers wat 
topgehaltegesondheidsorg aan ons lede 
lewer, en aan die Raad en ons werknemers 
vir julle onwrikbare toewyding en 
volharding. Ek wens vir u almal net die beste 
toe vir ’n jaar van herstel, krag, goeie 
gesondheid en hernude energie. Mag ons 
bydra tot ’n toekoms waar toegang tot 
gehaltegesondheidsorg uitgebrei word om 
vele meer Suid-Afrikaners in te sluit.

Ettie da Silva
Hoofbeampte

22 April 2021
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Korporatiewebestuursverslag 

1. Inleiding

Medihelp se benadering tot die bestuur 
van ’n mediese skema se sake word 
gerig deur ’n ingesteldheid om 
deurlopend in die beste belang van ons 
lede en belangegroepe op te tree, en 
dit was veral die afgelope jaar belangrik 
weens die onverwagse uitdagings as 
gevolg van die COVID-19-pandemie wat 
vinnige aanpassing by ongewone 
omstandighede vereis het. Die Skema 
kon gedurende die jaar onder oorsig 
suksesvol voortgaan om diens, gepaste 
gesondheidsorgvoordele en bystand 
sonder enige onderbrekings aan lede 
en belangegroepe te lewer, met etiese 
en goeie praktyk wat steeds al ons 
besluite en strategieë rig. Die Skema 
was ook bevoorreg om 115 jaar in die 
medieseskemabedryf te kon vier 
danksy die ondersteuning van duisende 
Suid-Afrikaanse gesinne.

Medihelp is ’n geregistreerde mediese 
skema wat ingevolge sy Reëls 
gesondheidsorgdekking aan alle 
bevoordeeldes bied deur die ledegeld 
aan te wend wat lede aan ons 
toevertrou. Medihelp bly deurgaans 
getrou aan sy doel om gepaste en 
doeltreffende gesondheidsorgdekking 
aan alle lede te bied en gesonde 
bestuursbeginsels toe te pas. Die Raad 
van Trustees, bestuur en werknemers 
van Medihelp is daartoe verbind om 
hulle pligte met integriteit, 

verantwoordbaarheid, deursigtigheid 
en billikheid uit te voer soos verwag 
word van ’n selfgeadministreerde 
skema wat aan sy lede behoort.

Medihelp se aktiwiteite word namens 
sy lede bestuur deur ’n onafhanklike 
Raad van Trustees wat deur die lede 
van Medihelp verkies word om op die 
Raad te dien en hulle belange te 
beskerm. Die Raad van Trustees voer 
hulle pligte nougeset uit en pas hulle 
gesamentlike ervaring en kundigheid 
toe tot voordeel van die Skema en sy 
lede.

Die Raad het ook die taak om toe te 
sien dat Medihelp deurlopend goeie 
korporatiewe bestuur toepas in 
ooreenstemming met die Reëls van die 
Skema, die Wet op Mediese Skemas 131 
van 1998, soos gewysig, die Handves 
van die Raad van Trustees, die beleid 
oor belangekonflik en alle ander 
toepaslike beleide, asook die riglyne 
soos verskaf in die King-verslag oor 
korporatiewe bestuur vir Suid-Afrika 
2009 (King III™) en die King IV-verslag™ 
oor korporatiewe bestuur vir Suid-
Afrika 2016. Kopiereg en handelsmerke 
word gehou deur die Instituut vir 
Direkteure in Suid-Afrika en die IoDSA 
(http://www.iodsa.co.za/?page
=AboutKingIV). 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 Skema 
se 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 van 
Trustees en verkiesing van 
trustees in 2020 

Die ampstermyn van twee trustees 
verstryk jaarliks op die dag van die 
Algemene Jaarvergadering, dus word ’n 
nominasieproses gevolg ingevolge die 
Reëls van Medihelp en die Wet op 
Mediese Skemas. Medihelp het lede in 
Februarie 2020 genooi om hooflede te 
nomineer vir verkiesing tot die Raad 
van Trustees. Die voorgeskrewe 
verkiesings- en stemproses is 
nougeset gevolg en is behoorlik 
geoudit. Die uitslag is bekendgemaak 
aan lede tydens die Algemene 
Jaarvergadering op 18 Junie 2020 en is 
aan alle lede van die Skema 
gekommunikeer.

3. Pligte van die Raad van Trustees

Die Raad van Trustees bestaan uit lede 
wat paslik vir hulle rolle gekwalifiseer is 
en wat beskik oor spesialisvaardighede 
en uitgebreide ervaring van verskeie 
sektore, insluitend die handels-, regs-, 
finansiële en sakesektor. Hulle verrig ’n 
reeks funksies wat in die verslag van 

die Raad van Trustees beskryf 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 belangekonflik vermy 
word en toegesien word dat alle 
bevoordeeldes met die nodige 
omsigtigheid, noulettendheid, 
vaardigheid, goeie trou en 
onpartydigheid behandel is.

4. Evaluering van die Raad se 
prestasie

 Die Raad van Trustees vergader 
minstens vier keer per jaar (sewe keer 
in 2020) om Medihelp se prestasie te 
monitor, spesifieke sakekwessies te 
bespreek en 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 
Mensehulpbronnekomitee 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 vergoedingsbestuur 
nagekom word, veral op uitvoerende-
bestuursvlak. Die grondslag van 
Medihelp se vergoedingsfilosofie is 
billike, verantwoordelike en deursigtige 

1918

Inhoud   |    Medihelp se prestasie   |    Verslae   |    Finansiële state Inhoud   |    Medihelp se prestasie   |    Verslae   |    Finansiële state



beloning en vergoeding wat sterk op 
prestasie fokus.

Medihelp se totale vergoedingsaanbod 
– insluitend alle finansiële en 
niefinansiële voordele – het ten doel 
om gepaste werknemers te lok, 
motiveer, vergoed en behou. Die 
Vergoedingsbeleid maak voorsiening 
vir die betaling van markverwante vaste 
vergoeding wat daarop gemik is om 
werknemers te lok en behou, asook 
lang- en korttermyn- veranderlike 
vergoeding om die organisasie se 
prestasie ten opsigte van ’n aantal 
strategiese doelwitte te verbeter.

Veranderlike vergoeding word net 
betaal indien die organisasie se 
prestasie die gestelde begrote 
doelwitte oorskry. Medihelp het in 2020 
die meeste van die gestelde finansiële 
doelwitte behaal of oorskry. Die Skema 
se finansiële prestasie was uitstaande 
danksy minder hospitaalprosedures 
gedurende die jaar weens die COVID-
19-pandemie. Die teikens vir ledegroei 
is nie behaal nie, aangesien die 
ekonomiese verlangsaming tot gevolg 
gehad het dat talle mense nie mediese 
dekking kon bekostig nie. Medihelp het 
’n algehele telling van 3,83 op ’n 
vyfpuntskaal behaal en daarom is 
veranderlike vergoeding vir die 
2020-boekjaar betaalbaar.

Medihelp gebruik ’n geakkrediteerde 
posevalueringstelsel om die relatiewe 
waarde van poste te bepaal. Dit word 
gebruik om te verseker dat vergoeding 
billik bestuur word en dat posinhoud en 
posgradering gebruik word om posisies 

jaarliks toepaslik te meet aan Old 
Mutual se nasionale markinligting vir 
alle poste. Al die vernaamste mediese 
skemas en medieseskema-
administrateurs neem deel aan die Old 
Mutual Remchannel-databasis.

Medihelp streef daarna om werknemers 
se posisie op ’n salarisskaal in 
ooreenstemming met hul prestasievlak 
te bring, onderhewig aan bekostig-
baarheid. Medihelp vergoed sy 
werknemers vanaf die minimum van die 
salarisskaal tot die maksimum van die 
skaal. Gevolglik sal uitstaande 
presteerders wat hul prestasie oor tyd 
handhaaf, op die hoër end van die skaal 
vergoed word en swakker presteerders 
op die laer end van die skaal. Volgehoue 
onaanvaarbare individuele prestasie 
word deur Medihelp se dissiplinêre 
prosesse aangespreek.

Medihelp gebruik Khokhela 
Remuneration Advisors om jaarliks die 
vergoeding van 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 ’n persentasie van die gemiddelde 
jaarlikse vergoeding vir ’n voorsitter van 
’n vergelykbare maatskappy wat op die 
JSE genoteer is. Die fooi vir ander 
rolspelers word bereken as ’n 
persentasie van die voorsitter se 
jaarlikse fooi. Die fooi vir die 
ondervoorsitter is die gemiddelde van 

die fooi vir die voorsitter en vir ’n 
trustee. Die verhoging in die 
honorarium vir die onderskeie 
rolspelers, wat by die Algemene 
Jaarvergadering bevestig is, was 
tussen 0% en 2,46% vir alle rolspelers 
behalwe lede van ander komitees, wat 
’n 5%-verhoging ontvang het.

Die Mensehulpbronnekomitee sal in 
2021 weer fokus op die jaarlikse 
hersiening van salarisse en die 
honorarium, maar ook op die 
voortgesette nakoming van King IV™, 
die herstrukturering van Medihelp en 
die implementering van kultuur-
veranderingsintervensies, om Medihelp 
se beleid oor die honorarium in 
ooreenstemming met sakevereistes te 
bring, en die opstel van ’n hersiene 
mensehulpbronnestrategie.

6.  Komitees

 Die komitees was in 2020 soos volg:

•  Oudit-en-risikokomitee
•  Beleggingskomitee
• Reël-en-produkkomitee
•  Nominasiekomitee
•  Mensehulpbronnekomitee
•  Oorsigkomitee

Die komitees verrig nie bestuurs-
funksies nie en het nie enige 
besluitnemingsgesag nie.

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

7.  Interne Oudit en Forensiese 
Ondersoeke

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 
funksioneer volgens ’n driejaar-
ouditplan, wat ’n gedetailleerde plan vir 
die eerste jaar insluit, en gebruik 
gepaste risikogebaseerde metodologie. 
Die organisasiestruktuur van Interne 
Oudit is uitgebrei met ’n afdeling vir 
Kliniese Oudit.

Die Interne Oudit-departement se 
jaarlikse ouditplan is deur die Oudit-en-
risikokomitee goedgekeur. Interne 
ouditbevindings word van tyd tot tyd 
aan die Oudit-en-risikokomitee 
gerapporteer saam met bestuurs-
kommentaar en regstellende aksies 
wat ingestel is. 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.

Die Forensiese Ondersoeke-
komponent is daarop toegespits om 
bewerings van bedrog, vermorsing en 
misbruik te ondersoek, en word gerig 
deur Medihelp se beleid oor bedrog en 
korrupsie. Hulle ondersoek gevalle wat 
via bestaande bedrograpporterings-
kanale aangemeld is en voer 
proaktiewe ondersoeke in hoërisiko-
areas uit. Forensiese Ondersoeke se 
ouditplan word ook deur die Oudit-en-
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risikokomitee goedgekeur. Elke rand 
wat gespaar of teruggevorder word 
deur bedrog, vermorsing en misbruik 
na te spoor 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.

Medihelp se bedrograpporterings-
kanale maak die suksesvolle 
onafhanklike vloei van inligting tussen 
Medihelp, sy werknemers en sy lede 
moontlik. Alle inligting word vertroulik 
hanteer en inbellers se anonimiteit 
word beskerm. Altesaam 389 gevalle 
wat uit bedrograpporteringskanale en 
proaktiewe ondersoeke voortgespruit 
het, is in 2020 voltooi.

Die Oudit-en-risikokomitee het voorts 
die handves vir Interne Oudit en 
Forensiese Ondersoeke hersien sowel 
as die toereikendheid van Interne Oudit 
se begroting en hulpbronplan. Die 
voorsitter van die Oudit-en-risiko-
komitee het die prestasie van die Hoof 
van Interne Oudit en Forensiese 
Ondersoeke in samewerking met die 
Hoofbeampte geëvalueer.

Die doeltreffendheid van die Interne 
Oudit-funksie is deur selfevaluasie 
asook ’n evaluasie deur die Oudit-en-
risikokomitee bepaal, en is as 
doeltreffend vir die grootte en 
werksaamhede van die Skema bevind.

8.  Versoeke om inligting

In 2020 is een versoek om inligting aan 
Medihelp gerig ingevolge die Wet op 
Bevordering van Toegang tot Inligting  
2 van 2002. Die versoek is na behore 
hanteer en afgehandel.

9.  Klagte

Medihelp het 191 klagte vanaf 1 Januarie 
tot 31 Desember 2020 van die Raad vir 
Mediese Skemas ontvang en het dit 
paslik aangespreek. Die Raad vir 
Mediese Skemas het gedurende die 
verslagtydperk 118 gevalle na Medihelp 
verwys vir hersiening, beslissings en 
appèlverhooruitslae.

10.  Gesondheid en veiligheid

Alle aspekte rakende 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 werknemerverteen-
woordigers asook verteenwoordigers 
van bestuur. ’n Eksterne wetlike 
nakomingsoudit van die gebou 
(fasiliteite) en die veiligheidsbestuur-
stelsel word elke twee jaar uitgevoer 
om nakoming te verseker. Geringe 
beserings aan diens en werkplek-
insidente 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. In 2020 is 
COVID-19-protokolle streng toegepas 
om die veiligheid van werknemers te 
verseker. Die kantore is op 26 Maart 
2020 ontruim en die meeste 
werknemers is toegerus om tuis te 
werk ter wille van hul veiligheid. Die 
instaptoonbankdiens is sedert 2020 
opgeskort om ons werknemers en lede 
te beskerm. Werknemers het op 1 Maart 
2021 stelselmatig teruggekeer na die 
kantore onderwyl alle gesondheid- en 
veiligheidsprotokolle asook COVID-19-
protokolle gemonitor en nagekom 
word.

11.  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, volhoubaarheid-
studies, ontledings van gebruikmaking 
en tendense, 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 
Reël-en-produkkomitee hersien en 
evalueer die voorgestelde wysigings en 
adviseer die Raad van Trustees 
daaroor. Medihelp het in 2020 verskeie 
aansoeke om goedkeuring van 

voordele-opsies en reëlwysigings aan 
die Raad vir Mediese Skemas gerig wat 
goedgekeur en geregistreer is.

12.  Nakomingsbestuur

Voldoening aan statutêre, wetgewende 
en regulatoriese vereistes is ’n 
belangrike fokusarea vir Medihelp en 
bied gerusstelling aan die Raad van 
Trustees dat nakomingsbestuur 
doeltreffend is.

Wetswysigings, die impak daarvan op 
Medihelp as ’n verskaffer van finansiële 
dienste en ’n geregistreerde mediese 
skema asook die stappe wat bestuur 
moet doen, word aan die Oudit-en-
risikokomitee gerapporteer en 
gemonitor.

Medihelp se Nakoming-afdeling 
rapporteer direk aan die Raad van 
Trustees, waar alle 
verantwoordelikhede rakende 
nakoming oorweeg en hanteer word.

Daar is nie gedurende die verslag-
tydperk enige wesenlike boetes of 
geldstraf opgelê weens versuim om 
enige toepaslike wetgewing of 
regulasie na te kom nie.

13. Finansiële advies- en 
tussengangerdienste

Medihelp is ’n gemagtigde verskaffer 
van finansiële dienste (FSP-nommer 
15738) en voldoen aan die FAIS-wet  
37 van 2002 se Gedragskode en die 
Vereistes vir Geskiktheid en 
Gepastheid. Die jaarlikse voldoenings-
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verslag wat deur Medihelp se 
onafhanklike nakomingsbeampte 
opgestel is, is saam met die vereiste 
geouditeerde finansiële state by die 
Gedragsowerheid van die Finansiële 
Sektor ingedien. 

14.  Afsluiting

Medihelp fokus daarop om gesondheid-
sorgdekking aan lede te bied sodat 
hulle toegang tot gepaste en 
kostedoeltreffende gesondheid-
sorgdienste het. Ons onderhandel 
namens lede tariewe met verskaffers 
van gesondheidsorgdienste en pas 
doeltreffende risikobestuur toe om nie 

net ons voortgesette volhoubaarheid te 
verseker nie, maar ook vinnig by nuwe 
regulasies aan te pas terwyl ons 
deurlopend ons diensplatforms en 
raakpunte verbeter om ons lede en 
belangegroepe te ondersteun. Al die 
Skema se werknemers en die Raad van 
Trustees word gerig deur streng 
bestuursbeginsels en gedeelde 
korporatiewe waardes, en is daartoe 
verbind om nougeset en doeltreffend 
gehaltediens, bystand en toepaslike en 
gepaste gesondheidsorgdekking aan 
ons lede, die reguleerder en al ons 
belangegroepe te bied, terwyl ons 
deurlopend ons prestasie verbeter en 
lede se waarde-ervaring verhoog.
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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.

1.2 Versekeringskontrakte van Medihelp
Die Skema het gedurende die tydperk 
onder oorsig sewe versekerings-
kontrakopsies aan werknemers van 
deelnemende werkgewersgroepe en 
lede van die publiek gebied: 
• Plus
• Elite
• Prime 3 (insluitend ’n laergeprysde opsie)
• Prime 2  (insluitend ’n laergeprysde opsie)
• Prime 1  (insluitend ’n laergeprysde opsie)
• 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 Persoonlike mediese spaarrekeninge
Persoonlike mediese spaarrekeninge 
word ingevolge die Reëls van Medihelp 
bestuur en alle gelde is die eiendom van 
die Skema.

Lede van die Prime 2- en Unify-
versekeringskontrak dra ’n 
ooreengekome bedrag van 
onderskeidelik ongeveer 15% 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 
spaarrekeningfondse in korttermyn-
beleggingsinstrumente 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. 

Spaarplanbydraes is terugbetaalbaar 
indien die lid by ’n ander versekerings-
kontrak 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.

1.3.1 Finansiële bystand met COVID-19
Die Raad vir Mediese Skemas het 
ingevolge artikel 8(h) van die Wet op 
Mediese Skemas, 1998 toestemming 
verleen dat Medihelp vrygestel word van 
die bepalings van regulasie 10(3) van die 
Regulasies uitgevaardig onder die Wet 
op Mediese Skemas, 1998 asook artikel 
26(7) en 32 van die Wet op Mediese 
Skemas, 1998, sodat lede toegelaat 
word om vanaf 1 Mei tot 31 Desember 
2020 die opgelope fondse in hul 
spaarrekenings vir die betaling van 
ledegeld te gebruik.

Besonderhede word verklaar in nota 12 
tot die Finansiële State oor die aan-
spreeklikheid ten opsigte van die 
persoonlike mediese spaarrekening.

2.2 Hoofbeampte
Me EM da Silva

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 2020-boekjaar 
fondse by twee beleggingsbestuurders 
belê, naamlik Allan Gray Life Bpk en 
Prudential Investment Managers (South 
Africa) (Edms) Bpk.

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

Prudential Investment Managers South 
Africa (Edms) Bpk
5de Vloer  Posbus 23167
Protea Place  CLAREMONT 
Dreyerstraat 40  7735
Claremont
7708
Finansiëlediensteverskaffersnommer: 
45199

Trustee Ampstermyn
Adv JM Ferreira 18 Junie 2020 - Junie 2023
Mnr JC Klopper (Voorsitter) 21 Junie 2019 - Junie 2022
Adv PJ Louw 21 Junie 2018 - 17 Junie 2021
Mnr TN van der Westhuizen 21 Junie 2018 - 17 Junie 2021
Mnr PM van Deventer 18 Junie 2020 - Junie 2023
Mnr MJ Visser (Ondervoorsitter) 21 Junie 2019 - Junie 2022

Daar was ’n kworum teenwoordig vir alle vergaderings van die Raad van  
Trustees wat in 2020 gehou is.

2. Bestuur

2.1 Lede van die Raad van Trustees gedurende die jaar onder oorsig (in alfabetiese volgorde)
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2.5 Ouditeure 
PricewaterhouseCoopers Ing
Lisbonlaan 4 Privaat sak X36
Waterfall City SUNNINGHILL
Jukskei View  2157
2090

2.6 Prokureurs 
 Dyason Prokureurs Privaat sak X15

Walker Creek 3  BROOKLYN SQUARE  
2de Vloer 0075
Florence Ribeirolaan 90
Nieuw Muckleneuk
Pretoria 
0181  

MacRobert Ing  Privaat sak X18 
MacRobert-gebou BROOKLYN SQUARE 
Jan Shobastraat 1060 0075 
Brooklyn  
Pretoria 
0181

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

Lancaster Kungoane Prokureurs
Cambridge Kantoorpark 
Gebou 3, 1ste Vloer 
Bauhiniastraat 5
Centurion
0169 
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Vir die jaar geëindig 31 Desember 2020

Plus Elite Prime 3 Prime 2 Prime 1 Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 2 239 9 914 26 526 12 821 25 145 5 850 7 948 90 443

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 2 150 9 663 25 689 12 562 25 258 5 760 7 974 89 056

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 2 875 14 742 61 156 30 544 61 430 8 254 18 621 197 622

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 2 743 14 305 59 122 30 019 62 094 8 010 18 648 194 941

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,28 0,48 1,30 1,39 1,46 0,39 1,34 1,19

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 8 690 4 809 2 415 1 478 1 276 1 773 1 387 2 062

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 71,7% 80,6% 80,4% 76,7% 76,9% 89,1% 78,7% 79,0%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 6 227 3 874 1 941 1 133 981 1 579 1 092 1 629

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

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R)* 607 349 201 158 120 162 171 181

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 65 61 38 34 33 39 32 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 58,4% 53,0% 14,8% 11,1% 8,3% 18,0% 5,9% 14,8%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk (R)** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 23 000

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 5,1%

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2019

Plus Elite Prime 3 Prime 2 Prime 1 Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 2 592 10 915 29 074 13 353 24 196 6 849 7 105 94 084

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 2 511 10 657 28 551 13 185 24 545 6 731 7 337 93 517

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 3 361 16 541 68 299 31 616 58 790 10 094 16 738 205 439

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 3 248 16 072 66 929 31 228 59 718 9 792 17 318 204 305

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,29 0,51 1,34 1,37 1,43 0,45 1,36 1,18

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 7 707 4 230 2 127 1 369 1 177 1 629 1 222 1 901

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 85,8% 97,9% 93,2% 86,4% 91,5% 104,1% 94,1% 93,0%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 6 611 4 142 1 983 1 183 1 077 1 697 1 149 1 768

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes* 7,1% 7,5% 8,5% 9,4% 9,6% 9,4% 10,6% 8,6%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R)* 549 316 180 128 113 153 129 164

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 64 60 37 34 33 39 31 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 56,1% 50,0% 12,9% 10,8% 7,9% 17,5% 5,3% 14,3%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk (R)** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 14 375

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 7,0%

* Niegesondheidsorguitgawes sluit administrasie-uitgawes, makelaarsdiensfooie, netto 
waardedalingsverliese op gesondheidsorgdebiteure en batebestuursfooie in.   
     

** Opgelope fondse word nie per versekeringskontrak toegedeel nie.

        

3. Oorsig oor die aktiwiteite van die rekeningkundige tydperk

3.1 Operasionele statistiek per versekeringskontrak
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Totale ledefondse per Staat van Finansiële Posisie

Min:  Ongerealiseerdebeleggingswinsreserwe

 Herwaarderingsreserwe vir finansiële bates

 Herklassifiseer beleggings van beskikbaar vir verkoop na billike waarde deur wins  

 of verlies (BWWV) ná aanvaarding van IFRS 9  

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

 en toerusting wat in die opgelope fondse ingesluit is    

Plus:  Netto billikewaardeverlies op finansiële bates teen BWWV

 Saldo aan die begin van die jaar  

 Beweging in huidige jaar

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

 2020 2019
 R R

 2 338 298 892  1 626 070 381 

    (301 983 836) (276 987 887)

  (284 998 832) (260 002 883)

 

 (16  985 004)  (16 985 004)

  (16  290 109)  (16 290 109)

  28 268 356  11 531 629

 1 1  531 629  17 779 264

 1 6  736 727    (6 247 635)

 

 2 048 293 303  1 344 324 014 

 5 085 751 727  4 857 371 884 

  

 40,28% 27,68%

 25,00% 25,00%

3.6 Solvensieverhouding

3.2 Resultate van bedrywighede
Die resultate van die jaar se bedrywig-
hede 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 in die Staat van Veranderings in 
Fondse en Reserwes op bladsy 20 van 
die Finansiële State uiteengesit. Die 
COVID-19-pandemie het ’n wesenlike 
afname in gesondheidsorguitgawes as 
persentasie van risikobydrae-inkomste 

veroorsaak, van 93% in 2019 tot 79% in 
2020. Die afname in gesondheidsorg-
uitgawes was weens die kansellasie 
van elektiewe mediese prosedures en 
het ’n aansienlike surplus vir die 
2020-boekjaar tot gevolg gehad.

3.4 Voorsiening vir uitstaande risiko-eise
Die basis waarop uitstaande risiko-
eisevoorsiening bereken word en 
bewegings daarin word in nota 11 tot die 
Finansiële State uiteengesit en is in 
ooreenstemming met vorige jare.

3.5 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.

4.  Versekeringsrisikobestuur

Die primêre versekeringsaktiwiteit van 
die Skema is om die risiko verbonde 
aan die verlies van lede en hulle 
afhanklikes oor te neem, wat 
regstreeks aan hierdie risiko 

onderhewig is. Die risiko hou verband 
met 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 is ook 
blootgestel aan markrisiko’s wat met 
versekering en beleggings verband hou.

Die Skema bestuur sy versekerings-
risiko’s deur voordelebeperkings en 
subbeperkings, goedkeurings-
prosedures vir transaksies wat 
prysingsriglyne behels, voorafgoed-
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keuring 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, gesondheidsorg-
bestuursprotokolle, verwysings-
prysbeginsels en bestuurde- 
sorgprogramme in. Die uitslae van 
model- en scenario-ontledings word vir 
versekeringskontrakontwerp- 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-oordrag-
ooreenkomste met die volgende 
diensverskaffers gesluit: Netcare 911, 
Dental Risk Company (DRC) en 
Preferred Provider Negotiators (PPN). 
Besonderhede van die aard, bepalings 
en voorwaardes asook die resultate 
daarvan word in nota 18 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 en 
bystand met die ontwerp en prysing 
van voordele-opsies te verleen. Die 
Skema het NMG Consultants & 
Actuaries (Edms) Bpk gekontrakteer 
om die nodige aktuariële funksies te 
verrig.

NMG Consultants & Actuaries (Edms) 
Bpk is oor die bepaling van ledegeld- en 
voordelevlakke geraadpleeg. Hulle het 
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 18 
“Employee Benefits” te bepaal. NMG 
Consultants & Actuaries (Edms) Bpk 
het die waardasie van mediese 
voordele vir werknemers na aftrede 
uitgevoer. Verwys na nota 10 tot die 
Finansiële State vir meer inligting.

NMG Consultants & Actuaries (Edms) Bpk 
Nicolway-Wes  Posbus 3075 
Kantoorblok RANDBURG
H.v. William Nicolrylaan 2194 
en Wedgewood Linkstraat 
Bryanston 
2021
Finansiëlediensteverskaffersnommer: 
12968

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 17.4 
van die Verslag van die Raad van 
Trustees vir die openbaarmaking van 
nienakoming).

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

7. Transaksies met verwante 
partye

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

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

8. 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 Oudit-
en-risikokomitee, wat die komitee se 
lidmaatskap, magte en pligte bepaal.

Die oorhoofse doel van die komitee is 
om die Raad by te staan in die 
uitvoering van sy pligte deur die 
integriteit van verslagdoening te 
verseker asook die doeltreffendheid 
van die finansiële verslagdoenings-
proses, die stelsel van interne 
kontroles, risikobestuur, die 
gerusstellingsproses, en die Skema se 
proses om nakoming van wette, 
regulasies, die Raad se Gedragskode en 
die Reëls te monitor.

Die komitee bestaan uit vyf lede, 
waarvan twee lede lid van die Raad van 
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Trustees is en drie lede, insluitend die 
voorsitter, onafhanklike lede is. Die 
komitee het by drie geleenthede 
gedurende die jaar vergader. Die 
vergaderings is ook bygewoon deur die 
Hoofbeampte, eksterne ouditeure en 
die toepaslike seniorbestuurspersoneel 
en interne ouditeure van die Skema, 
wat ’n staande uitnodiging het om 
hierdie vergaderings by te woon:

6 Februarie 2020
17 April 2020
25 Augustus 2020

Die vergaderings is deur alle lede van 
die komitee bygewoon.

Die komitee het soos volg verslag 
gedoen:
• Die opdrag van die komitee is 

bygewerk en deur die Raad van 
Trustees goedgekeur;

• 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 is 
geëvalueer, insluitend hul 
onafhanklikheid, die vaardigheids-
vlak van die ouditspan, die etiese 
standaarde van die firma, 
goedkeuring van die firma en 
ouditvennoot deur die Raad vir 
Mediese Skemas, en hul algehele 
prestasie. Die komitee het ook 
kennis geneem van die bevindings in 
inspeksieverslae deur die 
Onafhanklike Regulerende Raad vir 
Ouditeure, waar van toepassing. Op 
grond van die evaluasie het die 

komitee die heraanstelling van die 
eksterne ouditeure by die Raad van 
Trustees aanbeveel vir goedkeuring 
by die Algemene Jaarvergadering.

• Die gerusstelling deur bestuur, die 
eksterne ouditeure en die interne 
ouditeure het die komitee tevrede 
gestel dat interne kontroles 
voldoende en doeltreffend is.

• Die komitee het die verhouding 
tussen die eksterne 
gerusstellingsverskaffers en die 
Skema gemonitor.

• Die komitee het die interne 
ouditplan goedgekeur en het die 
interne ouditverslae hersien en 
kommentaar daarop en op die 
doeltreffendheid van die interne-
ouditfunksie gelewer.

• Die komitee vervul ’n oorsigrol oor 
die Skema se finansiële- 
verslagdoeningsrisiko’s, interne 
finansiële kontroles, bedrogrisiko’s 
wat met finansiële verslagdoening 
verband hou, en IT-risiko’s wat met 
finansiële verslagdoening verband 
hou.

• Die komitee het die gedokumen-
teerde evaluering van die Skema se 
lopendesaakstatus, soos deur 
bestuur voorberei, hersien.

• Die komitee het die Skema se 
geouditeerde Jaarlikse Finansiële 
State en rekeningkundige beleide 
hersien, gerusstellings van die 
eksterne ouditeure bekom en by die 
Raad van Trustees aanbeveel dat die 
Jaarlikse Finansiële State aanvaar 
word vir voorlegging aan die lede.

• Die komitee het die Skema se 
jaarverslag hersien en aanbeveel dat 
die Raad van Trustees dit goedkeur.

• ’n Selfevaluasie is uitgevoer.
• Die finansiespersoneel se 

kwalifikasies en ervaring is 
geëvalueer en die komitee is tevrede 
dat die finansiespersoneel paslik 
gekwalifiseerde persone met 
bedryfservaring is.

• Die komitee het die doeltreffendheid 
van die stelsel wat nakoming van 
toepaslike wette en regulasies 
asook die Skema se gedragskode 
monitor, hersien.

• Die komitee het gerusstelling 
ontvang dat ’n behoorlike proses 
ingestel is en gevolg sal word om ’n 
nuwe eksterne ouditeur vir Medihelp 
vir die 2023-boekjaar aan te stel, in 
ooreenstemming met die vereiste 
verpligte rotasie van ouditfirmas.

Die komitee het bevestig dat ’n 
gekombineerde gerusstellingsmodel 
toegepas word om al die Skema se 
wesenlike risiko’s te hanteer. Dié model 
word deurlopend bygewerk na gelang 
van verbeterings in die 
risikobestuursproses en die 
identifisering van nuwe risiko’s, 
insluitend die risiko’s wat met die 
COVID-19-pandemie verband hou.

Die komitee het die Raad van Trustees 
se risiko-ontleding- en risiko-
bestuursproses hersien en 
aanbevelings daaroor gemaak, 
insluitend die identifisering van nuwe 
en onverwagte risiko’s, ook risiko’s wat 
met die COVID-19-pandemie verband 
hou. Die komitee het die register van 
strategiese risiko’s hersien, ook die 
COVID-19-risikoregister, asook die 

wyse waarop sleutelrisiko’s 
aangespreek word, en is tevrede dat al 
die Skema se vernaamste risiko’s 
geïdentifiseer is en volgens die 
goedgekeurde risikotoleransievlakke 
hanteer is. Die risikobestuursproses 
verander voortdurend en bestuur het 
daarom die beginsels van die 
Committee of Sponsoring 
Organisations (COSO) aanvaar om 
organisasierisikobestuur binne die 
Skema verder uit te brei. Die komitee 
het ook die versekering ontvang dat 
bedryfsrisikoregisters vir alle 
bedryfsporteuljes beskikbaar is.

Die komitee het ook die Hoofbeampte 
se bestuursverslag, die korporatiewe-
bestuursbeleide soos deur die Raad 
van Trustees aanvaar en die uitslag van 
die vraelys oor etiek hersien en 
aanbevelings daaroor gemaak waar 
toepaslik.

Die komitee het teen jaareinde bestaan 
uit mnr GJ Kapp (voorsitter),  
mnr JE Carstens, mnr GJ Lourens,  
mnr TN van der Westhuizen en  
mnr PM van Deventer.

Die lede van die Oudit-en-
Risikokomitee hou die volgende 
kwalifikasies:
• Mnr GJ Kapp – Hons. B.Com. 

Rekeningkunde, GR (SA)
• Mnr JE Carstens – B.Com. (Ed), 

B.Compt., CIA, CRMA, CISA
• Mnr GJ Lourens – Hons. B.Com. 

Rekeningkunde, GR (SA)
• Mnr TN van der Westhuizen – Hons. 

B.Compt., MBA
• Mnr PM van Deventer – B.Com., MBA
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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 drie geleenthede 
gedurende die jaar vergader:

5 Februarie 2020
5 Augustus 2020
3 November 2020

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 Beleggings-
komiteehandves 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 belegging-
strategie 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 ook in 
vaste deposito’s (korttermynbeleggings 
van gemiddeld 78 dae) en geldmark-
instrumente vir die doel van 
kontantvloeibeplanning wat met 
voorafbepaalde eisbetalingsdatums 
verband hou.

Die Beleggingskomitee het sy 
verpligtinge soos volg in 2020 vervul:
• Die Medihelp Beleggingsbeleids-

verklaring (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 2020 deur die Raad van 
Trustees goedgekeur.

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

• Die Skema se beleggingsportefeulje 
is ook vanuit ’n strategiese 
perspektief geëvalueer om te 
verseker dat die komitee se besluite 
ooreenstem met marktendense en 
in lede se belang is. Dit is 
bewerkstellig deur ’n onafhanklike 
konsultant en batebestuurder te 
konsulteer.

• 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,1998 met 
betrekking tot die lang- en 
korttermynbeleggings van die 
Skema is ook gedurende 2020 
gemonitor.

Besonderhede van die Skema se 
finansiële bates word in nota 6 tot die 
Finansiële State verklaar.

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

10. 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:

4 Februarie 2020
16 April 2020

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 voortsetting van ’n 
formele proses vir die nominasie van 
trustees ingevolge die 
geregistreerde Reëls van Medihelp; 
en

• 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.

11.  Mensehulpbronnekomitee

Die Mensehulpbronnekomitee 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 vyf geleenthede 
gedurende die jaar vergader:

15 Januarie 2020
15 April 2020
11 Augustus 2020
5 November 2020
14 Desember 2020

Die vergaderings is deur alle lede van 
die komitee bygewoon. Die vergadering
op 14 Desember 2020 is ook deur 
mnr JM Ferreira, adv PJ Louw,
mnr TN van der Westhuizen,
mnr PM van Deventer en mnr MJ Visser 
bygewoon.

Die Mensehulpbronnekomitee het sy 
verantwoordelikhede in die 
2020-boekjaar vervul deur die volgende 
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aspekte goed te keur of goedkeuring 
daarvan by die Raad van Trustees aan 
te beveel, binne die raamwerk van 
Medihelp se delegasie van 
bevoegdheid:
• Markverwantheid – insluitings en 

uitsluiting;
• Oorwegings met betrekking tot die 

toelaag vir volstrekte skaarsheid;
• Belyning van strategie, prestasie en 

vergoeding;
• Bywerk van Medihelp se 

vergoedingsbeleid;
• Vergoedingsbeleid vir 

verkoopspersoneel;
• Wysiging van Medihelp se 

verlofbeleid;
• Mensehulpbronnestrategie 2020/21;
• Kort- en langtermyninsentiefskema;
• Strategie vir die behoud van gesogte 

vaardighede;
• Markverwantheid van voordele;
• Hersiening van Medihelp se 

struktuur;
• Honorarium vir lede van die Raad 

van Trustees en komitees; en
• Verhoging van die vergoeding vir 

Medihelp se Hoofbeampte, 
uitvoerende bestuur en algemene 
personeel.

Die komitee het teen jaareinde bestaan 
uit mnr MJ Visser (voorsitter),  
adv JM Ferreira, mnr LC Grubb en  
mnr P Kruger.

12. 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:

20 April 2020
12 Augustus 2020
4 November 2020

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:
• Kritieke 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.

• Kubersekuriteit en maatreëls om die 
risiko’s verbonde aan kubersekuriteit 
te bestuur.

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

13. Reël-en-produkkomitee

Die Reël-en-produkkomitee is gestig 
en het ’n mandaat van die Raad van 
Trustees verkry ingevolge geskrewe 
voorwaardes aangaande die komitee se 

lidmaatskap, magte en pligte. Alle lede 
van die Raad van Trustees dien op die 
komitee. Die komitee het by twee 
geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

24 Junie 2020
27 Augustus 2020

Die vergadering is deur alle lede van die 
komitee bygewoon.

Die Reël-en-produkkomitee het sy 
verantwoordelikhede rakende Medihelp 
se versekeringskontrakte tydens die 
jaar onder oorsig soos volg vervul:
• Bespreek en debatteer Medihelp se 

voorgestelde produkreeks vir 2021;
• 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 2021 
goedkeur.

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 mnr TN van der Westhuizen 
(voorsitter), adv JM Ferreira,  
mnr JC Klopper, adv PJ Louw,  
mnr PM van Deventer en mnr MJ Visser.

14. Eis teen die Nasionale Tesourie

Die Nasionale Tesourie betaal subsidies 
namens staatspensioenarisse 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  
R10 miljoen 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 by 
die Hoogste Hof van Appèl teen die 
uitspraak geappelleer. Die appèl is op 
26 Februarie 2020 aangehoor en 
uitspraak is voorbehou. Die Hoogste 
Hof van Appèl het beslis dat Medihelp ’n 
gewysigde pleit kan indien. Die 
waarnemende adjunk-regter-president 
het in hierdie verband goedgekeur dat 
Medihelp die saak op 20 April 2021 vir 
vier dae ter rolle kan plaas.
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Getal vergaderings 
vir die jaar

7 3 3 2 2 5 3

Trustees

JM Ferreira 7 - - 2 - 4* -

JC Klopper 7 - 1 2 - - 3

PJ Louw 7 - 2 2 2 - 3

PM van Deventer 7 3 3 2 - - 3

TN vd Westhuizen 7 3 3 2 2 - -

MJ Visser 7 - 3 2 - 4* 3

Onafhanklike lede

JE Carstens - 3 - - - - -

LC Grubb - - - - - 5 -

GJ Kapp - 3 - - - - -

P Kruger - - - - - 5 -

GJ Lourens - 3 - - - - -

 * Mnr MJ Visser (voorsitter) en adv JM Ferreira het die vyfde vergadering van die Mensehulpbronnekomitee op 14 Desember 2020 
bygewoon, maar het nie ’n honorarium ontvang nie.

15. 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.

16. Impak van COVID-19

Impak op lede Nota in 
Finansiële 

State

2020

Eise-ervaring

Totale lede met COVID-19 besmet 3 851

Totale lede van COVID-19 herstel 3 433

Totale lede weens COVID-19 oorlede 59

Tipes COVID-19-bystand aan lede verleen

(a)  COVID-19-bystand deur gebruikmaking van persoonlike  
mediese spaarrekening

• Totale lede wat mediese spaarrekening vir COVID-19-bystand  
gebruik het 109

(b)  COVID-19-bystand deur uitstel van ledegeldbetalings

• Totale lede wat aan wie uitstel vir die betaling van ledegeld  
verleen is 12

Impak op lede Nota in 
Finansiële 

State

2020
R

Eise-ervaring

Totale COVID-19-verwante eise 68 261 385

Tipes COVID-19-bystand aan lede verleen

(c)  COVID-19-bystand deur gebruikmaking van persoonlike 

mediese spaarrekening

•  Totale bedrag van COVID-19-bystand deur persoonlike mediese 
spaarrekening te gebruik

12 821 195

• Totale mediese spaarrekeningaanspreeklikheid vir die Skema 
(voordat bystand verleen is)

12 83 201 325

(d)  COVID-19-bystand deur uitstel van ledegeldbetalings

• Totale bedrag van uitgestelde ledegeldbetalings verleen 62 708

• Totale bedrag van uitgestelde ledegeldbetalings  

 ingevorder/terugbetaal
52 022

• Totale balans van uitgestelde ledegeldbetalings verleen 10 686

• Totale waardedaling op uitgestelde ledegeldbetalings tot datum -

• Totale debiteurebalans van die Skema 7 & 8 144 290 930

• Impak van bystand op netto gesondheidsorgresultaat -

Die Skema monitor deurlopend statistiek oor die verspreiding, herstel- en sterftekoers van die COVID-19-virus in 
afwagting op die derde vlaag infeksies. Die Skema het ook in die 2021-begroting voorsiening gemaak vir die 
COVID-19-enstofprogram vir lede. 4342
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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, 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 Beherend (Edms) 
Bpk oorskry die Skema hierdie 
beperking, maar die koste van die 
belegging val steeds binne die 
2,5%-beperking. Die Raad van Trustees 
het die Curamed-aandelebelegging as 
’n langtermynstrategiebate 
geklassifiseer wat nie oor die kort 
termyn verkoop sal word nie. Die 
Skema was tot 31 Desember 2019 
vrygestel van die bepalings van 
regulasie 30(8). Bestuur het in 
November 2019 weer vrystelling 
versoek en dit is goedgekeur vir ’n 
tydperk van twee jaar, effektief vanaf  
18 Desember 2020 tot 18 Desember 
2022, onderhewig aan bepaalde 
voorwaardes.

17.2 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. Die Skema 
was aan die nienakoming van hierdie 
bepaling blootgestel deurdat verskeie 
eise gedurende 2020 nie betyds betaal 
of gerapporteer is nie. Die COVID-19-
pandemie het Medihelp se eise-
administrasiewerksaamhede in 2020 
nadelig geaffekteer, maar dit is 

aangespreek deur die implementering 
van ’n werkvloeistelsel om die risiko van 
eise wat nie binne die vereiste 
30-daetydperk betaal word nie, te 
verminder.

17.3 Ledegeldinkomste nie ontvang binne 
drie dae nadat dit verskuldig is nie
Ingevolge artikel 26(7) van die Wet op 
Mediese Skemas, 1998 moet alle 
ledegeld of 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 Medihelp 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 Raad vir 
Mediese Skemas bespreek en die 
Skema het skriftelike bevestiging 
ontvang dat die lid of werkgewer wetlik 
daarvoor aanspreeklik is om die 
ledegeld binne die voorgeskrewe 
tydperk te betaal.

17.4 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 Beperk en 
Momentum Metropolitan Beherend 
Beperk deur sy beleggings in ’n 
gekoppelde versekeringspolis (Allan 
Gray Domestic Balanced Fund) en ’n 
kollektiewe beleggingskema 
(Prudential High Yield Bond Fund). Die 
Skema het vrystelling vir die 
2020-boekjaar wat tot 30 November 
2022 geldig is.

Artikel 35(8)(a) van die Wet op Mediese 
Skemas, 1998 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 vir 
die 2020-boekjaar wat tot 
30 November 2022 geldig is.

17.5 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 

wat 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.

17.6  Gebruikmaking van spaarrekening-
fondse vir die betaling van ledegeld
Die Raad vir Mediese Skemas het op  
10 April 2020 in Omsendbrief 28 van 
2020 oor COVID-19-riglyne vir die 
medieseskemabedryf bekendgemaak 
dat maatreëls binne die perke van die 
Wet op Mediese Skemas, 1998 
geïmplementeer word wat mediese 
skemas help om by die nadelige 
gevolge van COVID-19 aan te pas, in die 
beste belang van skemas se lede. In ’n 
poging om verligting te bring vir die 
finansiële verknorsing waarin lede hulle 
weens die COVID-19-pandemie bevind 
het, het Medihelp voorgestel dat die 
geakkumuleerde fondse in die mediese 
spaarrekening vir die betaling van 
ledegeld gebruik word. Aanhangsel 1 tot 
die Reëls van Medihelp beskryf die 
manier waarop die spaarrekening 
funksioneer. Dit maak nie daarvoor 
voorsiening dat spaarrekeningfondse 
vir die betaling van ledegeld gebruik 
mag word nie. Die Skema het gevolglik 
by die Raad vir Mediese Skemas 
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 Voorsitter Ondervoorsitter
 
 22 April 2021

aansoek gedoen om vrystelling 
ingevolge artikel 8(h) van die Wet. Die 
Raad vir Mediese Skemas het 
vrystelling aan die Skema verleen om 
spaarrekeningfondse vanaf 1 Mei 2020 
tot 31 Desember 2020 vir die betaling 
van ledegeld te gebruik.

18.  Latere gebeure

Die Raad van Trustees is nie bewus van 
enige gebeure na die verslagdoenings-
tydperk wat in die Finansiële State 
verklaar hoef te word nie.

Verantwoordelikheidsverslag 
van 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 18 tot 
62 is voorberei in ooreenstemming met 
Internasionale Finansiële 
Rapporteringstandaarde (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 13 tot 17 van die finansiële 
state weergegee.

Die Finansiële State is op 22 April 2021 deur 
die Raad van Trustees goedgekeur en 
namens die Raad onderteken deur:

JC Klopper  MJ Visser EM da Silva  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte

22 April 2021
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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 IV-
verslag™ oor korporatiewe bestuur vir 
Suid-Afrika 2016 uiteengesit (kopiereg en 
handelsmerke word gehou deur die 
Instituut vir Direkteure in Suid-Afrika en die 
IoDSA, en alle regte is voorbehou).

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, op 

voorwaarde dat geen trustee vir meer as 
twee opeenvolgende termyne en meer as 
drie termyne altesaam mag dien nie.

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 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 sy model vir gekombineerde 
gerusstelling. 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 Handves vir Inligtings-
tegnologie (IT), IT-bestuursraamwerk en 
beleide ondersteun die doeltreffende en 
doelmatige bestuur van IT-hulpbronne om 
die bereiking van Medihelp se strategiese 
doelwitte te bewerkstellig. Die handves, 
raamwerk en beleide stem ooreen met die 
beginsels vir goeie bestuur in die King 
IV-verslag™ oor korporatiewe bestuur vir 
Suid-Afrika 2016, internasionale beste 
praktyk asook standaarde vir IT. 

Uitvoerende bestuur gee in verslae aan die 
Raad terugvoer 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 EM da Silva  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte

22 April 2021
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Staat van die finansiële posisie 
soos op 31 Desember 2020 

   
 

BATES    
NIEBEDRYFSBATES

Belegging in filiale
Ontasbare bates
Eiendom, aanleg en toerusting
Finansiële bates teen billike waarde deur ander omvattende inkomste
Finansiële bates teen billike waarde deur wins of verlies (BWWV)
     
BEDRYFSBATES

Finansiële bates teen billike waarde deur wins of verlies
Handels- en ander debiteure
Voorskotrekenings in debiet
Kontant en kontantekwivalente

Totale bates  

FONDSE EN LASTE
LEDEFONDSE

Opgelope fondse
Herwaarderingsreserwe vir finansiële bates

NIEBEDRYFSLASTE  
Aftreevoordeleverpligtings

BEDRYFSLASTE

Voorskotrekenings in krediet  
Voorsiening vir uitstaande risiko-eise  
Aanspreeklikheid vir persoonlike mediese spaarrekening  
Verlofbetalingsverpligting  
Handels- en ander krediteure  

Totale fondse en laste

 
 
 2020 2019
 R R
    782 022 181     724 837 210 

4  -                             1 
5 21 626 790   19 967 049 
3  40 269 746     42 133 140  
6  302 450 983           277 455 034    
6  41 7  674 662          385 281 986    
 
         1 993 995 268           1 271 991 638 
 
6  668 582 429    234 203 132  
7   143 273 142               142 458 773  
8   1 017 788                  1 017 788 
9   1 181 121 909               894 311 945 
 
         2 776 017 449           1 996 828 848 
 

         2 338 298 892           1 626 070 381 
 
          2 053 300 060           1 366 067 498 
  284 998 832              260 002 883 
 

10  9 923 000                14 329 000  

            427 795 557         356 429 467 
 
8  7 854 734                  7 854 734  
11  184 155 441              171 363 156  
12  82 380 130                62 232 255  
13  15 454 455                12  397 2 1 1  
14  137 950 797              102 582 1 1 1  

         2 776 017 449           1 996 828 848  

Nota
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Staat van omvattende inkomste 
vir die jaar geëindig  
31 Desember 2020

Risikobydrae-inkomste  

Toepaslike gesondheidsorguitgawes
Netto eise aangegaan  
 Risiko-eise aangegaan
   Invorderings van derde partye  
Geakkrediteerde gesondheidsorgbestuursdienste (geen risiko-oordrag)
Netto (uitgawe) / inkomste op risiko-oordragooreenkomste
 Risiko-oordragooreenkomspremies betaal
   Invorderings onder risiko-oordragooreenkomste
    
Bruto gesondheidsorgresultaat  
       
Makelaarsdiensfooie
Administrasie-uitgawes
Netto waardedalingsverlies op finansiële bates
       
Netto gesondheidsorgresultaat  
       
Ander inkomste    
       
Beleggingsinkomste  
Netto ander winste / (verliese)
Diverse inkomste    
       
Ander uitgawes 
       
Batebestuursfooie en -uitgawes  
Rente betaal    

Netto surplus vir die jaar
       
Ander omvattende inkomste    
       
Items wat as wins of verlies herklassifiseer kan word
Veranderings in die billike waarde van ekwiteitsbeleggings teen billike waarde  
deur ander omvattende inkomste
Gerealiseerde wins met die verkoop van ekwiteitsbeleggings teen billike waarde deur 
ander omvattende inkomste
Oorgedra na opgelope fondse met die verkoop van ekwiteitsbeleggings teen billike 
waarde deur ander omvattende inkomste
Hermeting van aftreevoordeleverpligting
       
Totale omvattende inkomste / (verlies) vir die jaar

 2020 2019
 R R
15  4 890 896 015            4 686 594 742  
         4 890 896 015            4 686 594 742  

        (3 863 691 851)         (4 359 120 850)
16         (3 798 642 730)          (4 339 857 174)
         (3 806 449 465)          (4 346 681 080)
               7 806 735                   6 823 906  
17             (64 257 247)              (61 549 949)
  (791 874)                 42 286 273  
18  (185 435 416)            (188 577 629)
18  184 643 542               230 863 902  

 1 027 204 164             327 473 892  

19            (73 677 869)             (73 015 909)
20           (346 052 062)           (322 348 945)
21              (12 068 593)               (8 545 865)

   595 405 640                (76 436 827)

   94 029 763              138 312 405  

24             107 170 826               128 661 584  
23  (16 190 400)                 6 739 732 
25  3 049 337                   2 911 089  

   (5 857 841)               (6 436 461)

      (1 933 090)                (2 015 588)
22           (3 924 751)                (4 420 873)

   683 577 562              55 439 1 1 7  

     28 650 949               16 094 539 

   

  24 995 949               15 075 539

  -  5 220 700

 -           (5 220 700)
10.1               3 655 000                     1 019 000  

            712 228 51 1             71 533 656 

Nota
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Saldo soos op 1 Januarie 2019

Omvattende inkomste

Netto surplus vir die jaar

Ander omvattende inkomste  

Oorgedra na geakkumuleerde fondse met die verkoop van ekwiteitsbeleggings teen  

billike waarde deur ander omvattende inkomste

Totale omvattende inkomste vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2019    

Saldo soos op 1 Januarie 2020  

Omvattende inkomste

Netto surplus vir die jaar

Ander omvattende inkomste  

Totale omvattende inkomste vir die jaar    

Saldo soos op 31 Desember 2020 

Staat van veranderings in fondse 
en reserwes vir die jaar geëindig 
31 Desember 2020

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

   1 304 388 681  250 148 044  1 554 536 725  

           

  55 439 1 1 7    -    55 439 1 1 7 

               1 019 000  15 075 539  16  094 539 

           5 220 700  (5 220 700)             - 

  61 678 817   9 854 839   71 533 656  

 1 366 067 498      260 002 883  1 626 070 381  
   
  
 1 366 067 498  260 002 883  1 626 070 381

 683 577 562  -    683 577 562

 3 655 000  24 995 949  28 650 949 

 687 232 562  24 995 949  712 228 5 1 1

 2 053 300 060  284 998 832  2 338 298 892

Nota
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Trusteevergoeding

Vergoeding vir Vergoeding vir 
bywoon van bywoon van Reis-en-

 Raadsvergadering komitee- Telefoon- Totale verblyf Totale
2020 vergadering toelaag vergoeding uitgawes vergoeding 

R R R R R R

JM Ferreira  152 936  104 907  1 260  259 103  337  259 440 

JC Klopper 387 713  94 839  1 260  483 812  187  483 999 

PJ Louw 131 088  172 562  1 260  304 910  352  305 262 

TN van der Westhuizen 152 936  212 966  1 260  367 162  1 094  368 256 

PM van Deventer 152 936  229 786  1 260  383 982  647  384 629 

MJ Visser 270 326  230 435  1 260  502 021  402  502 423 

1 247 935   1 045 495  7 560  2 300 990  3 019  2 304 009  

Vergoeding vir Vergoeding vir 
bywoon van bywoon van Reis-en-

 Raadsvergadering komitee- Telefoon- Totale verblyf Totale
vergadering toelaag vergoeding uitgawes vergoeding 

R R R R R R

131 088  135 347  1 200  267 635  1 005  268 640    

273 095  99 790  1 200  374 085  - 374 085

131 088  149 366  1 200  281 654  1 557  283 211

131 088  173 837  1 200  306 125  2 669  308 794

131 088  209 394  1 200  341 682  3 253  344 935

2019 

JM Ferreira 

JC Klopper 

PJ Louw 

TN van der Westhuizen 

PM van Deventer 

MJ Visser                 245 789  156 121  1 200  403 110  1 610  404 720 

 1 043 236  923 855   7 200  1 974 291  10 094  1 984 385 
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