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Kaapse Aftreefonds vir 
Plaaslike Regering
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Posbus 4300, Tygervallei, 7536.    
Tel: 021 943 5306
Faks: 021 917 4115
e-pos: support@caperf.co.za

Vrywaringsverklaring:
Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike 
Regering aanvaar geen verantwoor-
delikheid vir enige verlies, skade of 
onkoste wat gely word as gevolg 
van die inligting in hierdie dokument 
nie. As daar enige konflik tussen die 
inligting in hierdie dokument en die 
Reëls van die Fonds is, sal die Reëls 
van die Fonds geld.

Dit is ‘n voorreg om die Jaarverslag voor te lê van ‘n Fonds wat steeds ’n leier in die Plaas-
like Regering-industrie is. 

Gedurende die afgelope jaar (1 Julie 2011 tot 30 Junie 2012) het die Fonds se bates tot meer 
as R11.6 biljoen gegroei en die Fondslidmaatskap het tot op byna 35 000 lede gegroei – 
lede wat steeds die mees mededingende beleggingsopbrengste verdien wat deur ‘n Plaas-
like Owerheidsfonds gebied word. 

Ek is ook verheug om te kan berig dat, ten spyte van die feit dat die markskommelinge en 
onsekere beleggingsomgewing voortduur, die Fonds weereens standvastige beleggings- 
opbrengste gelewer het. 

Die Fonds se Groeiportefeulje het ‘n opbrengs van 11.6% gelewer, die Gematigde Porte-
feulje 9.2% en die Beskermingsportefeulje 7.3% per jaar vir die tydperk geëindig 30 Junie 
2012. Die Pensioenaris-portefeulje het ‘n opbrengs van 11.2% gelewer, en dit het ‘n volle 
inflasiegekoppelde verhoging vir ons pensioenarisse moontlik gemaak (effektief 1 Maart 
2013). 

Die Trustees het hulle ook goed van hulle taak gekwyt. Hulle het seker gemaak dat kritieke 
kwessies, soos Regulasie 28 en risikobestuur, ‘n prioriteit gemaak is, en hulle kyk voort-
durend na maniere om ons huidige beleggingshorisonne te verbreed. Hulle ondersoek ook 
moontlike oorsese beleggingsgeleenthede.

Ek wil graag my opregte waardering teenoor die Raad van Trustees en die Hoofbeampte 
uitspreek. Ek kan altyd op hulle ondersteuning staatmaak. Vir ons toegewyde span diens-
verskaffers: ons kommunikasiediensverskaffer, ons administrasiespan en ons span beleg-
gingsadviseurs – dankie vir julle uitstekende diens gedurende die afgelope jaar. 

James Cash Penney het op ‘n tyd gesê (en ek vertaal): “Groei is nooit as gevolg van slegs 
toeval nie; dit is die gevolg van verskillende kragte wat saamwerk”, en ek glo dat, met die 
ondersteuning en leiding van my mede-Trustees, Hoofbeampte, ons diensverskaffers en 
die vertroue wat die lede in ons het, sal ons aanhou om aan die spits van die aftreefonds-
industrie in die Plaaslike Regering te staan. 

Brian William Shepherd  
Voorsitter

VOORSITTER SE VOORWOORD
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OORSIG VAN 
DIE HOOFBEAMPTE

RAAD VAN TRUSTEES

Annette Cawood
Lid Trustee NK

Willem van Gass
Lid Trustee WK

Kobus Steyn
Raadslid Trustee NK

Hentie van der Merwe
Lid Trustee NK

Johan Beukman
Lid Trustee OK

Abé Johnson 
Raadslid Trustee WK

23 April 1950 - 17 Mei 2012

Andile Gqabi
Raadslid Trustee OK

André Smith
Lid Trustee WK

Brian Shepherd
Voorsitter

Eddie Scott
Lid Trustee WK

Soyisile Mokweni
Ondervoorsitter

Ian Iversen
Raadslid Trustee WK

In die jaar onder oënskou het die Fonds gegroei en sy plek saam met die grootste 

fondse in die land ingeneem, ten opsigte van die ledetal en die bates wat bestuur 

word. 

Na die munisipale verkiesings het die Fonds twee werkgewer-trustees verloor– Raads-

lid Mkebe en Raadslid Snyders. Mnr. Ludik het afgetree en derhalwe as lid-trustee 

bedank. Drie nuwe Trustees is tydens die AJV verkies – Raadslid Steyn, Raadslid Gqabi 

en mnr. Van der Merwe. Ons het ongelukkig ook een trustee, Raadslid Johnson (‘n 

werkgewer-trustee) gedurende Mei 2012 aan die dood afgestaan. 

Die nuwe Trustees het opleiding ontvang en die jaarlikse tweedaagse opleiding vir 

Trustees gaan voort. Die bywoningsrekord van die Fonds se Trustees vir Raads- en 

subkomiteevergaderings is uitstekend. 

Die implementering van Regulasie 28, wat die Fonds se beleggings reguleer, is na 

1 Julie 2012 uitgestel, met die rapportering in terme van die Regulasie wat slegs 

nou aan die einde van die 2012 vereis word. Dokumente oor die veranderinge in die  

 

aftree-industrie wat deur die Nasionale Tesourie vir kommentaar gepubliseer is, het 

vergaderings in die industrie oorheers.

Die beleggingswêreld verander vinnig, en die Fonds het besluit om China en Indië te 

besoek om die beleggingsgeleenthede in hierdie lande eerstehands te kon vasstel. 

Dit is die eerste keer in 10 jaar dat die Fonds ‘n oorsese ondersoek geloods het. Hier-

die lande oorheers tans die beleggingswêreld, en die besoeke het waardevolle insigte 

gelewer. 

As gevolg van die Raad se ywer het die Fonds weer eens uitstekende opbrengste 

gelewer en op ‘n navolgenswaardige manier dienste aan ons lede verskaf. Ons hoop 

dat ware vryheid van assosiasie ten opsigte van fond-

slidmaatskap binne die volgende jaar of twee bereik sal 

word – dit is ‘n kwessie wat die Fonds al lank bepleit.

Adv. Jan  Koekemoer
Hoofbeampte
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KOMMUNIKASIE 
OORSIG

ADMINISTRATIEWE 
OORSIG

Die jaar 2012 was kommunikasiegewys weer eens ‘n besige jaar vir die Kaapse Aftree-
fonds. Ons konsultante het meer as 50 000 kilometer ver gereis en duisende lede ont-
moet om seker te maak dat hulle goed ingelig en toegerus is om voorsorg te tref vir 
die onvoorsiene. Hierdie jaar se werkswinkels het gehandel oor die begrip van risiko. 
Ons het na maniere gekyk waarop lede geld kan spaar, vir die toekoms kan beplan, of 
die risiko’s wat op pad na aftrede teëgekom sal word, hanteer sal kan word en ook na 
die impak wat sulke onverwagse gebeure op spaargeld vir aftrede kan hê.

Gedurende April en Mei het die Fonds werkswinkels oor die beleggingsopsies vir ons 
lede wat ouer as 50 jaar is, aangebied. Byna 1 000 lede het hierdie jaar die werkswin-
kels bygewoon – die beste bywoningsyfer tot op hede. 

Die Fonds is weer genooi om die Gesondheidsdae wat deur ‘n paar van die munisi-
paliteite gereël word, by te woon. Die Gesondheidsdae bied die ideale geleentheid 
vir lede om met konsultante van die Fonds te gesels, wie hulle met fondsverwante 
navrae kan help. Ons het die SALGA-, IMPSA-, IMASA- en IMFO-konferensies byge-
woon om die Kaapse Aftreefonds op streeks- en nasionale vlak binne die plaaslike 
owerheidsindustrie te verteenwoordig. 

Ons het die “Go Green”-veldtog geloods, wat vir lede die opsie bied om hulle voorde-
lestate aanlyn te sien. Dankie aan die meer as 1 000 lede wat reageer het. Julle het 
ons gehelp om ons drukonkoste te begin verminder. Lede word aangemoedig om vir 
sekuriteitstoegang te registreer. Dit sal lede in staat stel om hul persoonlike inligting 
aanlyn te kan sien, en ook persoonlike besonderhede aanlyn op te dateer. Onthou dat 
ons die nuusbrief per e-pos kan stuur, wat sal beteken dat dit baie vinniger ontvang 
sal word.

Indien enige probleme met die registrasieproses ondervind word, kontak asseblief 
ons oproepsentrum by 021 943 5306. Die oproepsentrum het gedurende die laaste 
finansiële jaar meer as 31 000 oproepe ontvang, en is altyd beskikbaar om jou met 
Fondsverwante navrae te help. 

Pensioenarisse

Soos in die aktuariële verslag genoem word, het die Pensioenarisportefeulje ge-
durende die laaste jaar goed gevaar en het ‘n opbrengste van 11.2% gelewer. 

Vanaf 1 Maart 2013 sal ons pensioenarisse ‘n verhoging van 5.5% ontvang. Dit is in lyn 
met die Fonds se pensioenverhogingsdoelwit. 

Zsofi Fouché
Kommunikasie Konsultant

Die Fonds se Administrasiespan is regdeur die jaar besig gehou met die uitvoer van ver-
skeie administratiewe take vir ‘n groeiende Fonds wat byna 35 000 aktiewe lede en 
800 pensioenarisse bedien. Daar was baie veranderinge hierdie jaar. ‘n Paar van hierdie 
veranderinge was:

• Die bekendstelling van die Gematigde Portefeulje. Hierdie portefeulje is bekendge- 
 stel om lede ouer as 50 jaar toe te laat om soos wat hulle nader aan aftrede kom,  
 hulle lidbelang, of ‘n gedeelte daarvan, in ‘n meer konserwatiewe portefeulje 
 (anders as die bestaande Beskermingsportefeulje) te belê om hulle aftreevoordele  
 teen skielike en drastiese markskommelinge te beskerm.
• Die bekendstelling van ‘n Gevreesdesiekte-dekkingsvoordeel vir Risikokategorieë A,  
 B, C en E.
• Die bekendstelling van Risikokategorie F, wat aktiewe lede toelaat om lewensdek- 
 king tot op die ouderdom van 75 voort te sit.
• Begrafnisdekking is verleng tot op ouderdom 75. 

Die Administrasiespan bestaan uit 21 voltydse werknemers wie se kernfunksies soos 
volg opgedeel is: hantering van eise, maand-einde opdaterings, pensioenaris- 
betalings, finansiële verslaggewing en doodseisondersoeke.

Die Administrasiespan is ook verantwoordelik vir huisleningaansoeke, Artikel 14 oor-
plasings tussen die Kaapse Aftreefonds en ander fondse, individuele oorplasings, oor-
plasingaansoeke van lede van ander fondse, belastingrekonsiliasie, lid- en werknemer 
navrae, pensioenarisnavrae, finansiële tussenganger navrae, veranderinge in risiko-
voordeelkategorieë, onderskrywingvereistes en liddataveranderinge.

Die tabel hieronder gee ‘n aanduiding van die volume werklading van die span vir die 
tydperk 01/07/2011 tot 30/06/2012: 

Nuwe lede 3488

Aftredes 424

Sterftes 160

Begrafnisse 342

Uittredes 1380

Ongeskiktheid 40

Egskeidings 296

Afleggings 0

Maandeindes per maand 102

Laat betaling van bydraes

Plaaslike Owerhede moet maandelikse lidbydraes aan die Fonds oorbetaal voor die 7de 
van elke maand. Gedurende die 2012 finansiële jaar, was slegs Gariep Munisipaliteit se 
bydraes uitstaande en hulle is op 30 April aan die prokureurs oorhandig vir invordering.
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OUDITKOMITEE VERSLAG

FINANSIËLE OORSIG
Gedurende die jaar onder oënskou, het die Fonds se totale bates en reserwes (wat die totaal van lede en pensioenarisse se belange 
verteenwoordig), met R 1 479 miljoen vermeerder, teenoor ’n vermeerdering van R1 649 miljoen die vorige jaar.

Deur ‘n benaderde berekening te doen en die positiewe beleggingsinkomste van R1 100 miljoen deur die opgelope fondse van R9 869 
miljoen aan die begin van die jaar te deel, wys dit dat die Fonds ‘n positiewe opbrengs van 11.14% gehad het. Die JEB Alle Aandele Indeks 
was op 30 Junie 2012 op 33 708, teenoor 31 865 die vorige jaar. Dit beteken ‘n positiewe opbrengs van 5.78% op belegging as jy ten 
volle in aandele belê was. Ons Fonds is ‘n gebalanseerde fonds, wat die risiko versprei en vir lede ‘n mate van beskerming bied 
tydens ongunstige markte. Die Fonds kon dus ‘n hoër opbrengs teen baie laer risikovlakke lewer vir die jaar geëindig 30 Junie 2012. 
Diekategorieë verteenwoordigend van die meerderheid van voordele wat gedurende die finansiële jaar betaal is, is:

2012 2011

Enkelbedrag betalings by aftrede R333 737 999 R261 164 875

Aantal lede 424 340

Bedankingsvoordele R316 254 471 R225 507 590    

Aantal lede 1380 1 081

Die Fonds se administrasiekoste het verhoog vanaf R35 miljoen tot R39.8 miljoen – ’n verhoging van R5 miljoen, of 13.71% (lidmaatskap 
het gegroei van 32 535 tot 33 902). Die industrienorm vir administrasiekoste is gewoonlik 1% van pensioendraende salarisse. Die Kaapse 
Aftreefonds se administrasiekoste, uitgedruk as ‘n persentasie van pensioendraende salarisse, beloop slegs 0.8%.

Die getekende verslag van die ouditeure is beskikbaar op die webblad by www.caperf.co.za.

Nakoming van verantwoordelikhede 

Die Ouditkomitee rapporteer dat, gedurende die finan-
siële jaar onder oënskou, dit aan die verantwoordelikhede 
soos vervat in die Verwysingsraamwerk soos goedgekeur 
deur die Raad van Trustees voldoen het. Die Ouditkomitee 
rapporteer ook dat dit sy sake in navolging van hierdie 
handves gereël het. Die Ouditkomitee het, as deel van 
die navolging van hul pligte, interalia van die volgende 
nagegaan:

a) Gedurende die jaar het die Ouditkomitee die onafhank- 
 likheid van die ouditeur beaam.
b) Die Ouditkomitee het die finansiële state vir die Fonds  
 vir die jaar onder oënskou oorweeg:
• Die Ouditkomitee het die jaarlikse finansiële state vir die  
 Fonds vir die jaar geëindig 30 Junie 2012 evalueer, en,  
 gebaseer op die inligting wat voorsien is, is die Oudit- 
 komitee tevrede dat hulle in alle wesenlike opsigte aan  
 al die Fonds se rekeningkundige beleide en Reëls  
 voldoen.
• Die Ouditkomitee het aanbeveel dat die Raad van Trus- 

 tees die jaarlikse finansiële state aanvaar.
c) Die Komitee is van mening dat, gebaseer op die inligting  
 en die verduidelikings verskaf deur die bestuur van die  
 administrasiemaatskappy en die Interne Ouditeure,  
 sowel as besprekings met die onafhanklike ouditeure  
 oor die resultate van hulle oudit, die interne rekening- 
 kundige beheermaatreëls genoegsaam is om te verse- 
 ker dat die finansiële rekords gebruik kan word om die  
 finansiële state voor te berei, en dat die verantwoord- 
 baarheid vir bates en laste gehandhaaf is.
d) Niks dui daarop dat daar enige wesenlike afwyking in  
 die funksionering van hierdie beheermaatreëls, prose- 
 dures en sisteme was gedurende die tydperk onder  
 oënskou nie.
e) Die Raad van Trustees is besig om ‘n risikobestuurs- 
 beleid te implementeer. Die Ouditkomitee het ‘n kon- 
 trolerende en toesighoudende rol oor die implemente- 
 ring en impak van die risikobestuursbeleid.

Beduidende kwessies

Die volgende belangrike aangeleenthede is gedurende die 

jaar oorweeg: 
• Kontrolering van die Oudithandves se Verwysingsraam- 
 werk
• Set risikobestuursbeleid-proses voort en implemente- 
 ring van ‘n risikoplan
• Vervang die twee Trustees op die Ouditkomitee met 
 A Smith en H van der Merwe
• Geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die  
 ouditeure soos op 30 Junie 2012
• Daarstelling van kriteria vir die aanstelling van oudi- 
 teure 
• Heraanstelling van Ernst & Young as die ouditeure vanaf  
 30 Junie 2012 
• Die nagaan van die administrateur se interne kontroles  
 en IT-infrastruktuur 
• Monitor kwessies wat deur die ouditeur geopper is ra- 
 kende die nuwe Regulasie 28 

Lodi Venter
Voorsitter: Ouditkomitee
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AKTUARIËLE VERSLAG
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Die Fonds onderneem elke jaar ‘n aktuariële waardasie. Die 
waardasie moet elke drie jaar aan die Finansiële Dienster-
aad voorgelê word. Die waardasie word dan ’n statutêre 
aktuariële waardasie genoem. Die Finansiële Diensteraad 
kyk na die waardasieverslag om te sien of die Fonds in 
’n gesonde finansiële posisie is. Die Fonds se finansiële 
posisie word deur die befondsingsvlakke bepaal en die 
befondsingsvlakke word bepaal deur die waarde van die 
bates deur die waarde van die laste te deel.

Die Fonds se struktuur bestaan uit ’n Lidbelangrekening vir 
aktiewe lede en ’n Pensioenrekening vir pensioenarisse. 
Die befondsingsvlak vir die Lidbelangrekening moet altyd 
na aan 100% wees, omdat die werklike beleggingsopbreng-
ste aan die lidbelangrekeninge toegewys word. Hierdie 
rekening is 99.9% befonds.

Die befondsingsvlakke in die Pensioenrekening verskil en 
word bepaal deur die beleggingsopbrengste, die pensioe-
narisse se lewensverwagting, pensioenverhogings en die 
metode en aannames wat gebruik word om die waarde 
van die pensioenaris aanspreeklikheid te bepaal. Die pen-
sioenrekening is 108% befonds.

Bonuskoerse - Groeiportefeulje

Die bonuskoers vir die jaar geëindig 30 Junie 2001 het ’n 
10% toedeling uit die beleggingsreserwe ingesluit. Die 
bonuskoers vir die jaar geëindig 30 Junie 2006 het ‘n 20% 
toewysing uit die beleggingsreserwe ingesluit. Die impak 
van die ekonomiese krisis is duidelik in die jare geëindig 30 
Junie 2008 en 2009. Die Fonds het goed presteer in die jaar 
geëindig 30 Junie 2012, met ‘n bonuskoers van 11.6% per 
jaar op lede se lidbelangrekening. 

Die kumulatiewe bonuskoers vir die 16-jaar-tydperk geëin-
dig 30 Junie 2012 is 14.3% per jaar. Dit oorskry prysinflasie 
van 6,0% per jaar vir dieselfde tydperk met 8.3% per jaar. 
Dit beteken dat ’n reële opbrengs van 8.3% per jaar verdien 
is. Die werklike opbreng sal in ‘n klein mate verskil, omdat 
die lidbelang nie net as gevolg van bonuskoerse groei nie, 
maar ook vermeerder as gevolg van pensioenbydraes. 

Bonuskoerse – Beskermingsportefeulje

Soos verwag is, was die bonuskoerse vir die Beskerming-
sportefeulje meer stabiel as dié van die Groeiportefeulje. 
Die kumulatiewe bonuskoers vir die Beskermingsporte-
feulje is 8.8% per jaar vir die 4 jaar en 10 maande-tydperk 
geëindig 30 Junie 2012. Dit oorskry prysinflasie van 6.6% per 
jaar oor dieselfde tydperk met 2.2% per jaar. Dit beteken 
dat ‘n reële opbrengskoers van 2.2% per jaar verdien is. 

Gematigde Portefeulje

Die Gematigde Portefeulje is gedurende 2011 bekendge-

stel. Dit volg ’n minder aggressiewe beleggingstrategie as 
die Groeiportefeulje. 

Die Gematigde Portefeulje se bonuskoers is 9.2% per jaar 
vir die tydperk geëindig 30 Junie 2012. Dit het die prysinfla-
sie van 5.5% vir dieselfde tydperk met 3.7% per jaar oorskry. 

Pensioenarisportefeulje

Die Pensioenrekening is geskep om die bates wat die pen-
sioenarisaanspreeklikheid rugsteun, van die ander bates 
te skei. Dit volg ’n beleggingstrategie wat beter pas by die 
termyn en aard van hierdie aanspreeklikheid. Die sukses 
van hierdie portefeulje moet gemeet word aan hoe nou 
dit die markwaarde van die pensioenarisaanspreeklikheid 
navolg. 

’n Opbrengs van 11.2% is in die Pensioenarisportefeulje be-
haal vir die jaar geëindig 30 Junie 2012. Dit is ’n gesonde 
opbrengs, maar die markwaarde van die pensioenaris-
aanspreeklikheid het ook gestyg weens die daling in reële 
beleggingsopbrengs.

Pensioenverhogings

Die Fonds se mikpunt vir pensioenverhogings is 100% van 
inflasie. Dit beteken dat die Fonds beoog om in die toe-
koms pensioene gelykstaande aan inflasie (soos gemeet 
aan die Verbruikersprysindeks) toe te staan, indien die 

Fonds kan voortgaan om dit te bekostig. Sedert 1997 het 
die Trustees jaarliks ‘n gemiddelde pensioenverhoging van 
6.2% per jaar toegestaan, in vergelyking met die inflasie-
koers van 6.1% per jaar oor dieselfde tydperk. Dit is uiters 
waardevol vir pensioenarisse, omdat dit verseker dat die 
koopkrag van hulle pensioengeld met verloop van tyd nie 
verminder as gevolg van inflasie nie. 

Bonus pensioenbedrag

‘n Spesiale bonus van 100% van die maandelikse pensioen 
is in Desember 2011 aan pensioenarisse uitbetaal. Let as-
seblief daarop dat dit ‘n ad hoc betaling was, en dat die-
selfde bonusbedrag (indien enige) nie noodwendig in die 
toekoms herhaal sal word nie. 

Samevatting

Die Fonds het konsekwent uitstekende beleggingsop-
brengs vir sy lede gelewer, terwyl dit terselfdertyd be-
skermingsmeganismes gebied het vir die lede wat nie 
groter risiko’s kan hanteer nie. Hierdie balans is ’n belang-
rike deel van die Fonds se sukses. 

Sean Neethling
Fonds se Aktuaris
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BELEGGINGSOORSIG
Ekonomiese en markoorsig

Die plaaslike bateklasse wat gedurende die tydperk in oënskou die beste presteer het 
was genoteerde eiendom, met ‘n opbrengs van 26.32% vir die finansiële jaar geëindig Ju-
nie 2012. Nominale effekte, soos gemeet deur die Alle Effekte Indeks, het ook sterk resul-
tate van 14.59% gelewer. Plaaslike aandele, soos gemeet deur die SWIX Indeks, het 13.31% 
gelewer en plaaslike kontant 5.67%, wat effens bo inflasie (5.29%) was. 

Vir oorsese bates was globale effekte, soos gemeet deur die Barclays Globale Aggregate 
Effekte Indeks, die beste presteerder met ‘n opbrengs van 2.73% in VSA-dollarterme. Die 
20.39% waardevermindering van die Rand oor hierdie tydperk het egter veroorsaak dat 
hierdie opbrengs tot 23.12% in Randterme gestyg het. Die swakste oorsese bateklas was 
internasionale aandele, soos gemeet deur die MSCI Wêreldaandele Indeks, met ‘n op-
brengs van –4.98% in VSA-dollarterme of 14.40% in Randterme. Internasionale aandele het 
gedurende die tydperk met ongeveer 1% beter as plaaslike aandele presteer, as dit in Rand-
terme gemeet word. 

Fondsprestasie

Die tabel hieronder wys die opbrengs in die Groeiportefeulje (GP), die Gematigde Porte-
feulje (GP), Beskermingsportefeulje (BP) en die Pensioenarisportefeulje (PP) vir die tyd-
perk geëindig Junie 2012. Langtermyn resultate is ingesluit, waar van toepassing. 

1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar

Groeiportefeulje (GP) 11.60% 13.34% 14.32%

Mikpunt: CPI+4% p.a. 9.51% 9.36% 9.03%

Verskil (portefeulje minus mikpunt) 2.07% 3.98% 5.29%

Beskermingsportefeulje (BP) 7.36% 6.96% 7.06%

Mikpunt: STeFI 5.68% 5.94% 6.47%

Verskil 1.68% 1.02% 0.59%

Gematigde Portefeulje (GM) 9.27% - -

Mikpunt: CPI+3% p.a. 8.45%

Verskil 0.82%

Pensionarisportefeulje (PP) 11.22% - -

Mikpunt: CPI p.a. 5.29%

Verskil 5.93%

Al die risikoportefeuljes het beter as hulle onderskeie mikpunte vir die Junie 2012 finan-
siële jaar presteer. Die langtermynresultate vir die GP en die BP bly bo hulle onderskeie 
mikpunte.  

Die opbrengs wat hierbo genoem is, is ‘n aanduiding van die skommelinge wat gedurende 
die finansiële jaar plaasgevind het. Aandelemarkte was veral onstabiel gedurende die 
tweede helfte van 2011 en tweede kwartaal van 2012. Die Trustees fokus op risiko, en nie 
net opbrengste nie. Hulle het aktief strategieë nagestreef wat skommelinge in die por-
tefeuljes se opbrengs so laag as moontlik sal hou. Die resultaat was dat die opbrengste 
hierbo nog meer aantreklik is as risiko in ag geneem word en elk van die portefeuljes se 
risiko-aangepaste opbrengs in ag geneem word.

Die Trustees wil lede graag waarsku dat die goeie opbrengste van die verlede heel moont-
lik nie in die toekoms herhaal sal word nie. Die Trustees wil ook beklemtoon dat ‘n langter-
mynbenadering gevolg moet word wanneer beleggings vir aftrede ter sprake is. 

Veranderinge aan die Groeiportefeulje (GP)

Die Kaapse Aftreefonds het volgehou met ‘n gedissiplineerde benadering en kern-beleg-
gingstrategieë, selfs te midde van beduidende onstabiliteit in die finansiële markte. Daar 
was egter ‘n paar veranderinge aan die GP, wat gedurende die finansiële jaar aangebring is. 

Die Fonds het byvoorbeeld aan die einde van Desember 2011 van die Investec Global Di-
versified Growth (GDG)-fonds na die Investec Global Managed (GM)-fonds verander. Die 
GM-fonds het ‘n groter internasionale aandelegewig as die GDG-fonds. Die tydsberekening 
van die skuif het waarde toegevoeg, want die plaaslike en internasionale aandelemarkte 
het gedurende die eerste kwartaal van 2012 herstel.  

Die Fonds het ook in Mei 2012 sy kontantblootstelling verminder en in die Coronation 
Global Absolute Return-mandaat belê. Dit stel ‘n doelwit van VPI + 6% p.a. oor periodes van 

drie jaar. Die drie belangrikste redes vir die implementering van die mandaat was: 1) om te 
verhoed dat groot hoeveelhede kontant gedurende tydperke van negatiewe reële rent-
ekoerse gehou word, 2) om die konsekwentheid van opbrengste vir die Fonds te verbeter 
en 3) om meer dinamiese batetoedeling binne die Groeiportefeulje te verseker. 
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REGS- EN TEGNIESE ONTLEDING
Pensioenfondsberegter-klagtes
Daar was weer ‘n afname in die aantal klagtes wat aan die Pensioenfondsberegter voorgelê 
is. Dit is goeie nuus, aangesien die meerderheid van die klagtes in die verlede onbenullig 
was, en lede slegs die uitdienstredingsvoordeel wat aan hulle betaal is, of die belasting wat 
voorheen op egskeidingsvoordele betaalbaar was, bevraagteken het. Die Beregter kan nie 
teen die Fonds beslis waar die Fonds die Reëls van die Fonds en die toepaslike wetgewing 
van toepassing op pensioenfondse, nagekom het nie.

Statistiek
Die Fonds se statistiek met betrekking tot Pensioenfondsberegter-klagtes is as volg: 
Totale klagtes ontvang:  81
Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds: 76
Beregter finalisering uitstaande: 5

Kantoor van die Pensioenfondsberegter
Vanaf 1 Junie 2012 is Me Muvhango Lukhaimane deur die Minster van Finansies, Mnr. Pravin 
Gordhan, as die Adjunk Pensioenfondsberegter aangestel. Sy het grondige kennis van die 
pensioenfondsindustrie waar sy as navorsingskonsultant en regsadviseur vir sommige van 
die grootste fondsadministrateurs gewerk het. Sy het ook direkte ondervinding van fond-
sadministrasie as ‘n hoofbeampte.

Me Lukhaimane spreek tans die ophoping van klagtes aan waar beslissings nog gemaak 
moet word. Die Fonds het tans vyf beslissings wat nog gemaak moet word, terwyl die 
getal in 2011 agt was.

REëLWYSIGINGS
Hieronder is ‘n opsomming van die reëlwysigings sedert 1 Julie 2010:

Reëlwysi- 
gingsnommer Besonderhede van reëlwysiging Effektiewe 

datum
Datum van 
registrasie

9 Reëls gewysig om Raadslede toe te laat om 
by die Fonds aan te sluit. 1 Julie 2010 13 Jan 2011

10 Verlenging van die termyn vir Trustees van 
4 tot 5 jaar. 1 Sept 2010 4 Nov 2011

11 Byvoeging van die Buigsame Portefeulje vir 
lede ouer as 50 jaar. 1 Mei  2011 4 Nov 2011

12

Maksimum ouderdom van 70 jaar verwyder 
uit die laat aftrede-reël; voorsiening gemaak 
sodat rente op laat betalings vanaf uittree-
datum betaal word, eerder as na 60 dae.

1 Mei 2011 26 Julie 2011
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Byvoeging van kategorie F, wat ‘n sterfte- 
voordele-opsie vir lede van 65 tot 75 jaar  
toelaat, asook die insluiting van ‘n gevrees-
de siektevoordeel.

1 Sept 2011
& 

1 Julie 2011 
10 Nov 2011

Versekerde Risikovoordele
Die enkelbedrag sterfte- en ongeskiktheidsvoordele is herverseker by Momentum. Die 
gunstige eise-ondervinding het dit vir Momentum moontlik gemaak om die bestaande 
voordelestruktuur en die onderliggende koerse te behou. 
Effektief vanaf 1 Julie 2011 is daar ook ‘n gevreesdesiekte-voordeel geïmplementeer, 
wat lede dek in die geval van blindheid, kanker, hartomleidings-operasies, hartaanval, 
orgaanoorplantings, verlamming, nierversaking en beroertes. Hierdie voordeel blyk ‘n 
waardevolle toevoeging tot die Fonds se voordelestruktuur te wees, aangesien ‘n aantal 
eise gedurende die afgelope jaar ingedien en uitbetaal is.
Lede tussen die ouderdomme van 65 en 75 het nou sterftevoordele met die nuwe 
Kategorie F.
Momentum het ook ‘n omsettingsopsie vir die ongeskiktheids-inkomstevoordeel onder 
Kategorie E ingesluit. Dit is ooreenkomstig die omskakelingsopsie onder Kategorie A, B, 
C en F. 

Risikovoor-
deelkategorie

Premie (% van 
pensioengewende 

salaris)
Sterftevoordeel Eenmalige bedrag 

ongeskiktheidsvoordeel

A 3% 4.1 x Jaarlikse 
Pensioendraende Salaris

4.1 x Jaarlikse 
Pensioendraende Salari

B 5% 6.9 x Jaarlikse 
Pensioendraende Salaris

4.4 x Jaarlikse 
Pensioendraende Salaris

C 2% 4.4 x Jaarlikse 
Pensioendraende Salaris Nil

D Nil Nil Nil

E 3.25% 4.0 X Jaarlikse 
Pensioendraende Salaris

Maandelikse Inkomste 
Ongeskiktheidsvoordeel

F 3 4.0 X Jaarlikse 
Pensioendraende Salaris Nil

Begrafnisvoordele
Die eise-ondervinding het stabiel gebly, en Sanlam het die huidige 
premie per lid per maand behou (soos op die hernuwingsdatum van 
1 Julie 2012). 

Regsaangeleenthede 
Dit was bemoedigend om gedurende 2012 te sien dat die Regering 
aktief probeer om by die aftreefonds-industrie betrokke te raak en 
terugvoer te versoek. In ‘n dokument met die opskrif ‘Strengthening 
Retirement Savings in South Africa’ het die Regering sekere sleutel-
drywers vir beleidskepping geïdentifiseer: 
• Spreek sekere dele van die industrie waar produkte se onkoste oor- 
 matig is, aan;
• Moedig die bewaring van aftreevoordele aan;
• Maak dit makliker om aftreevoordele tussen verskillende aftree- 
 produkte oor te plaas;
• Maak annuïteite by aftrede meer toeganklik vir individue, en moe- 
 dig daardeur lede aan om aftree-spaargeld te gebruik om vir hulself  
 ‘n inkomste te verseker.

Lede sal op hoogte gehou word soos wat die aangeleentheid ontvou. 

Lede wat beoog om die Fonds te verlaat word aangemoedig om be-
hoorlike finansiële advies van ‘n gekwalifiseerde finansiële adviseur in 
te win voordat enige besluite geneem word om ‘n kontantonttrekking 
te maak of die voordeel te belê. Lede word aangemoedig om hulle 
pensioen-spaargeld te bewaar vir hulle aftrede.
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FINANSIËLE 
STATE

Nota 30 Junie 2012 30 Junie 2011

R R

BATES

Nie-lopende bates 11 555 035 068 9 994 089 760 

Beleggings (insluitend 
beleggingseiendom) 2 11 555 035 068 9 994 089 760

Lopende bates 130 777 264 131 196 961

Rekeninge ontvangbaar 4 17 765 118

      59 837 625  

284 892

52 889 629

19 549 180

49 546 997 

0 

62 100 783  

Bydraes ontvangbaar 12

Oorplasings ontvangbaar 5

Kontant in bank

TOTALE BATES 11 685 812 331 10 125 286 721

FONDSE EN LASTE

Lede se fondse en surplus-
rekeninge

10 783 578 451 9 303 158 794 

Lede se individuele
rekeninge

10 783 578 451 9 303 158 794  

Totale reserwes 564  706 505 566 129 370

Reserwes 21 564 706 505 566 129 370

Totale fondse en reserwes 11 348 284 956   9 869 288 164

Nie-lopende laste 31 297 307 005 

Onopgeeïste voordele 9 31 297 307 005   

Lopende laste 337 496 077  255 691552

Voordele betaalbaar 8 314 599 950  239 257 670  

Rekeninge betaalbaar 10 22 896 126  16 433 882

TOTALE FONDSE
EN LASTE

11 685 812 331 10 125 286 721

Staat van Netto Bates en Fondse soos op 30 June 2012


