
VOORSITTER SE VOORWOORD   
- BRIAN WILLIAM SHEPHERD,  VOORSITTER

Dit bly ’n voorreg om as Voorsitter die Jaarverslag voor te lê 
van die Kaapse Aftreefonds wat steeds die voorkeurfonds in 
die Plaaslike Regering-industrie is. Gedurende die jaar onder 
oënskou, het die Fonds se bates tot byna R14 biljoen gegroei 
en die Fondslidmaatskap het tot meer as 36 000 lede en 
pensioenarisse toegeneem.

Ek is verheug om te kan berig dat die Fonds weereens 
standvastige beleggingsopbrengste gelewer het, ten spyte 
daarvan dat markskommelings en ’n onsekere beleggingsomgewing voortduur. 
Volgens die aktuaris het die Fonds tot aan die einde van die 2013-finansiële jaar 
deurlopend sedert sy ontstaan 14 jaar gelede ’n netto opbrengs van 9% bo inflasie 
gelewer, en is dit vir my aangenaam om aan te kondig dat die Kaapse Aftreefonds 
vir die jaar onder oënskou ’n netto opbrengs van 17,62% gelewer het.

Die Fonds het sy lidmaatskap uitgebrei na raadslede, en het ook nasionaal 
uitgebrei en neem nou in sewe van die nege provinsies in Suid-Afrika op plaaslike 
regeringsvlak deel.

Ek wil graag my opregte waardering uitspreek teenoor die Raad van Trustees en 
die Hoofbeampte op wie se ondersteuning ek te alle tye kan staatmaak. Aan ons 
toegewyde span diensverskaffers: ons kommunikasiediens- en administrasiespan, 
ons beleggingsadviseurs en die Fonds se aktuaris – dankie vir julle uitstekende 
diens gedurende die afgelope jaar. 

Die Raad van Trustees maak erns met hulle taak en ons weet dat talle lede uitsluitlik 
op die Fonds vir hulle aftree-inkomste staatmaak, dus wil ons julle bedank dat julle, 
julle langtermyn finansiële toekoms in ons sorg laat en julle daarvan verseker dat 
ons altyd na julle beste belange omsien. Soos Bill Gates tereg opgemerk het (en ek 
vertaal): Ons sukses was eintlik reg van die begin af op vennootskappe gegrond. 

Lekker lees!

BRIAN WILLIAM SHEPHERD,  
VOORSITTER VAN DIE RAAD

FINANSIËLE STATE
STAAT VAN NETTO BATES EN FONDSE SOOS OP 30 JUNIE 2013

30 JUNIE 2013 30 JUNIE 2012

R R

BATES

Nie-lopende bates 13 721 762 362 11 555 035 068

Beleggings 
(insluitend beleggingsbates) 13 721 762 362 11 555 035 068

Lopende bates                             206 139 999 130 777 264

Oorplasings ontvangbaar             0 284 892

Rekeninge ontvangbaar 16 985 363 17 765 118

Bydraes ontvangbaar 63 380 034  59 837 625

Kontant in bank 125 774 602 52 889 629

Totale bates 13 927 902 362 11 685 812 331

FONDSE EN LASTE

Lede se fondse en 
surplusrekening 12 999 147 652 10 783 578 451 

Lede se individuele rekeninge 12 999 147 652 10 783 578 451 

Reserwes 640 080 722 564 706 505

Reserwerekeninge 640 080 722 566 129 370

Totale fondse en reserwes 13 639 228 374   11 348 284 956 

Nie-lopende laste 0 31 297 

Onopgeëiste voordele 0 31 297   

Lopende laste 288 673 988   337 496 077

Oorplasings betaalbaar 0 0

Voordele betaalbaar 258 127 274 314 599 950  

Rekeninge betaalbaar 30 546 714 22 896 126

TOTALE FONDSE EN LASTE 13 927 902 362 11 685 812 331 

OORSIG 
VAN DIE HOOFBEAMPTE

Alle dokumente oor aftreehervorming is in die jaar 
onder oënskou gepubliseer. Dit is verblydend dat die 
Nasionale Tesourie besef het dat bestaande regte van lede 
beskerm moet word. Die parlement het wetgewing vir die 
implementering van die eerste fase van die hervorming 
goedgekeur, maar dit is nog nie gepromulgeer nie.

Die Raad op Finansiële Dienste en die Suid-Afrikaanse 
Bedingingsraad vir Plaaslike Regering ondersoek die 
rasionalisering van die getal bestaande aftreefondse. Die Fonds sal in alle 
onderhandelinge daarop ingestel wees om lede se regte te beskerm.

Kontak gerus die Fonds as jy enige navrae het. Maak asseblief seker dat jou 
persoonlike besonderhede korrek en jou nominasievorm bygewerk is.

Adv. JAn  KoeKemoer,  HooFBeAmPTe

Gedurende die jaar onder oënskou het die totale fonds en reserwes (wat al die 
belange van die lede en pensioenarisse weerspieël) met R2 291 miljoen verhoog, 
teenoor ’n verhoging van R1 479 miljoen die vorige jaar.
’n Ruwe berekening van die positiewe beleggingsinkomste gedeel deur die 
geakkumuleerde fondse aan die begin van die jaar, toon dat die Fonds ’n positiewe 
opbrengs van 17,62% gehad het. Die JSE se Indeks van Alle Aandele was op 30 
Junie 2013 39 578, vergeleke met 33 708 die vorige jaar. Dit werk uit op ’n positiewe 
opbrengs van 17,41% op belegging as jy volledig in aandele belê het. Ons het ’n 
gebalanseerde fonds wat die risiko versprei en aan lede ’n mate van beskerming 
gedurende ongunstige marktoestande bied. Die Fonds kon dus vir die jaar geëindig 
30 Junie 2013 ’n hoër positiewe opbrengs teen veel laer risikovlakke lewer.
Die kategorieë waaruit die meerderheid van die voordele gedurende die finansiële 
jaar betaal is:

                                                                  2013            2012 

ENkELBEDRAGBETALINGS By AFTREDE  R444 602 963           R333 737 999

GETAL LEDE:                                              471                           424

                                                                 2013                                      2012                      

BEDANkINGSVOORDELE:                      R324 373 651               R316 254 471    

GETAL LEDE:                                          1 205                            1 380                   

Die industrienorm vir administrasiekoste is gewoonlik 1% van pensioendraende 
salarisse. Die Kaapse Aftreefonds se administrasiekoste is slegs 0,8% as dit 
as ’n persentasie van pensioendraende salaris uitgedruk word. Die Fonds se 
administrasiekoste het van R39,8 miljoen tot R45,4 miljoen verhoog – ’n verhoging 
van R5,6 miljoen, of 14,1% (lidmaatskap het van 33 902 tot 35 311 gegroei). 

FINANSIËLE OORSIG 

PRESTASIE VAN DIE kAAPSE AFTREEFONDS

Die vier risikoprofiel-portefeuljes van die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering 
presteer steeds goed. Die onderstaande tabel toon dat al vier portefeuljes oor 
verskeie periodes beter as hulle onderskeie maatstawwe presteer het – die vorige 12 
maande tot einde September 2013, die 2013-finansiële jaar geëindig Junie 2013 en, 
bowenal, vanaf die ontstaan van die portefeuljes tot einde September 2013. 

BELEGGINGSPERIODE 12 MAANDE
(OkT 12 – SEPT 13)

FINANSIËLE JAAR
(JUL 12-JUL 13)

SEDERT 
ONTSTAAN*

GROEIPORTEFEULJE 20.82% 18.29% 14.84%

CPI + 4% 10.69% 9.78% 9.88%

BESkERMINGS- PORTEFEULJE 6.17% 6.90% 8.37%

STEFI 5.18% 5.27% 7.58%

PENSIOENARIS-PORTEFEULJE 8.15% 10.27% 11.10%

CPI 6.43% 5.56% 6.06%

GEMATIGDE PORTEFEULJE 12.71% 11.39% 11.25%

CPI + 3% 9.62% 8.72% 8.77%

BATEBESTUURDERTOEWySING 

Die Groeiportefeulje is die Fonds se grootste risikoprofiel-oplossing en is soos op 
30 September 2013 op R13 606 biljoen in bates waardeer. Die Groeiportefeulje 
se grootste batebestuurstoewysing is aan Allan Gray Equity (18)%, gevolg deur 
Coronation Equity en Coronation Fixed Interest aan wie 10% elk toegewys is.  Die 
kleinste toewysing van 2% is gemaak aan die Edge All Seasons Africa Equity wat ’n 
nuwe toevoeging tot die Groeiportefeulje is.
Alhoewel die Groeiportefeulje goed presteer en die maatstaf van VPI + 4% oor 
die afgelope 12 maande met byna 14% oorskry het, het die Trustees verskeie 
verskansingstrategieë geïmplementeer om die Fonds teen aandelemark- en 
wisselkoerskommelings te beskerm. 

NAkOMING VAN VERANTWOORDELIkHEDE
Die Ouditkomitee bevestig dat dit gedurende die finansiële jaar onder oënskou 
voldoen het aan die verantwoordelikhede soos vervat in die Verwysingsraamwerk 
wat deur die Raad van Trustees goedgekeur is. Die Ouditkomitee rapporteer ook dat 
dit sy sake in ooreenstemming met hierdie handves gereguleer het.
As deel van die uitvoering van hulle pligte, het die Ouditkomitee die volgende 
nagegaan:
a)   Gedurende die jaar het die Ouditkomitee die onafhanklikheid van die ouditeur 

bevestig.
b)  Die Ouditkomitee het die Fonds se finansiële state vir die jaar onder oënskou 

oorweeg en aanbeveel dat die Raad van Trustees die jaarlikse finansiële state 
aanvaar.

c)  Op grond van 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 die oudit, is die komitee van mening 
dat die interne rekeningkundige beheermaatreëls genoegsaam is om te verseker 
dat die finansiële rekords betroubaar is om die finansiële state voor te berei, en 
dat die verantwoordbaarheid vir bates en laste gehandhaaf is.

d)  Niks dui daarop dat daar enige wesenlike afwyking was in die funksionering van 
hierdie beheermaatreëls, prosedures en sisteme gedurende die tydperk onder 
oënskou nie.

e)  Die Raad van Trustees is besig om ’n risikobestuursbeleid en -matriks te 
implementeer. Die Ouditkomitee vervul ’n moniterings- en toesighoudende 
funksie oor die implementering en impak van die risikobestuursbeleid. 

NOTA: Getekende Skedule IB is op die webtuiste beskikbaar.

OUDITEURSVERSLAG 
– LODI VENTER, VOORSITTER VAN DIE OUDITkOMITEE 

ADMINISTRATIEWE OORSIG 

Sterfte-eise 162

Ongeskiktheidseise 57

Egskeidingseise 244
Begrafniseise 322
Maandeindes per maand 104

Nuwe lede 3297

Aftree-eise 471
Afleggings 1

Onttrekkingseise 1205

Die Fonds se Administrasiespan is regdeur die jaar besig gehou met ’n groeiende 
Fondslidmaatskap van 35 311 aktiewe lede en 742 pensioenarisse soos op 30 Junie 
2013. 
Die onderstaande tabel lig sekere van die werksvolume uit wat vir die periode 
01/07/2012 tot 30/06/2013 verwerk is: 

LAAt BEtALiNg vAN BydrAES
Plaaslike Regering moet lidbydraes voor die 7de van elke maand aan die Fonds 
oorbetaal. Teen die einde van die finansiële jaar was slegs Gariepmunisipaliteit se 
lidbydraes nog uitstaande.

BELEGGINGSOORSIG  
- DUNCAN THERON, GRAySWAN



JAARVERSLAG 2013

RAAD VAN TRUSTEES

Willem van Gass
Lidtrustee WK

Eddie Scott
Lidtrustee WK

Kobus Steyn
Voormalige Raadslid 
Trustee NK

Brian William Shepherd
Voorsitter

Hentie van der Merwe
Lidtrustee NK (Bedank)

Ian Iversen
Raadslid Trustee WK

Johan Beukman
Lidtrustee OK

Soyisile Mokweni
Ondervoorsitter

André Smith
Lidtrustee WK

Annette Cawood
Lidtrustee NK

Andile Gqabi
Raadslid Trustee OK

Clara Meyer
Raadslid Trustee WK

REGS- EN TEGNIESE ONTLEDING 
- BRENDA kRUMMECk & WyNAND BREyTENBACH, FONDSkONSULTANTE

PENSIOENFONDSBEREGTER-kLAGTES
Die getal klagtes wat die Fonds ontvang, neem steeds af. Die Fonds wag tans vir die 
beslissings op twee klagtes.
STATISTIEk
Die Kaapse Aftreefonds se statistiek met betrekking tot Pensioenberegter-klagtes is 
as volg:
Totale klagtes ontvang:   84 
Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds: 82 
Beregter-finalisering uitstaande:     2
kANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 
Me. Muvhango Lukhaimane is as die Pensioenfondsberegter aangestel (sy was 
die Adjunk-Pensioenfondsberegter). Me Lukhaimane het aandag gegee aan die 
agterstand met klagtes en verseker dat nuwe klagtes vinnig afgehandel sal word. 
REËLWySIGINGS
Onderstaande is ’n opsomming van die reëlwysigings wat sedert die vorige 
Jaarverslag in werking getree het. 

Reëlwysigings-
nommer Besonderhede van reëlwysiging Effektiewe 

datum

Datum 
geregistreer by 
Registrateur

13

Byvoeging van Kategorie F, wat ’n 
sterftevoordeel-opsie vir lede van 65 tot 
75 jaar toelaat, asook die insluiting van die 
gevreesdesiekte-voordeel.

1 September 
2011 &

1 Julie 2011
10 November 
2011

14

Wysiging van sommige woordomskrywings 
en reëls om vir twee bykomende trustees 
voorsiening te maak, en toestemming dat 
die Fonds die trustees en onafhanklike 
persone wat in die Raad en sub-komitees 
dien, kan vergoed.

1 Desember 
2012 24 Januarie 2013

AkTUARIËLE OORSIG  - SEAN NEETHLING, AkTUARIS

Die Fonds onderneem elke jaar ’n aktuariële waardasie. Die waardasie som die 
Fonds se finansiële posisie op en die Aktuaris sertifiseer 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 Pensioenfondsrekening vir pensioenarisse. Die befondsingsvlak van 
die Lidbelangrekening moet altyd na aan 100% wees, omdat die werklike 
beleggingsopbrengste aan die Lidbelangrekening toegewys word. Die 
Lidbelangrekening was op 30 Junie 2013 in ’n gesonde finansiële posisie en 100,2% 
befonds. 

PENSIOENARISPORTEFEULJE
Die Pensioenrekening is geskep om die bates wat die pensioenarisaanspreeklikheid 
rugsteun, van die ander bates te skei. Dit volg ’n beleggingstrategie wat beter 
by die termyn en aard van hierdie aanspreeklikhede pas. Die sukses van 
hierdie portefeulje moet gemeet word aan hoe nou dit die markwaarde van die 
pensioenarisaanspreeklikheid navolg. Die Pensioenrekening was 105,1% befonds 
soos op 30 Junie 2013.  
Vir die jaar geëindig 30 Junie 2013 is ’n opbrengs van 10,27% in die 

Pensioenarisportefeulje verdien. Dit is ’n gesonde opbrengs, maar hou in gedagte 
dat pensionarislaste ook gestyg het met die pensioenverhoging wat gedurende die 
jaar toegestaan is. 

PENSIOENVERHOGINGS
Die Fonds se mikpunt vir pensioenverhogings is 100% van prysinflasie. Dit beteken 
dat die Fonds beoog om in die toekoms pensioenverhogings gelykstaande aan 
prysinflasie (soos gemeet aan die Verbruikersprysindeks) toe te staan, mits die Fonds 
dit in die toekoms steeds kan bekostig. Die Trustees het ‘n pensioenverhoging van 
5,5%, effektief 1 Maart 2014, toegestaan.

BONUSPENSIOENBEDRAG
’n Spesiale bonus van 100% van die maandelikse pensioen is ook in Desember 2013 
aan pensionarisse uitbetaal. Let asseblief daarop dat dit ’n ad hoc-betaling was, en 
dat dieselfde bonusbedrag (indien enge) nie noodwendig in die toekoms herhaal sal 
word nie.

SAMEVATTING
Die Fonds lewer konsekwent uitstekende beleggingsopbrengste vir sy lede, terwyl 
dit terselfdertyd beskermingsmeganismes vir lede met ’n laer risikotoleransie bied. 
Hierdie balans is ’n belangrike deel van die Fonds se sukses.

GEWySIGDE REËLS

Die Fondsreëls is hersien, met ingang van 1 Mei 2013, om die Reëls met die 
jongste wetgewing in ooreenstemming te bring en meer leservriendelik te maak. 
Die gewysigde reëls is op 31 Julie 2013 by die Registrateur geregistreer en is op 
die Fonds se webtuiste beskikbaar. Sedert die reëls gewysig is, is Wysiging nr. 1 
geprosesseer. Dit sluit in die versekerde risikovoordele van die nuwe Kategorie G 
en die veranderings aan Kategorie D-lidmaatskap. Die inwerkingtredingsdatum 
van Wysiging nr. 1 was 1 Oktober 2013 en dit is op 19 September 2013 deur die 
Registrateur geregistreer.
REGSAANGELEENTHEDE

Nog ’n dokument oor koste in die industrie is deur die Nasionale Tesourie as deel 
van hulle belanghebberooreenkoms vrygestel. Daar was vyf dokumente wat oor 
transformasie van die pensioen-industrie handel. 
’n Tweede konsep van die wysigingswetsontwerp op finansiële dienstewette, 
2012, is vroeër vanjaar uitgegee en belanghebbers het die geleentheid gekry 
om kommentaar te lewer. Die doel van die Wetsontwerp is om ’n aantal van die 
finansiële wette met mekaar in ooreenstemming te bring, wat wysigings aan die Wet 
op Pensioenfondse sal insluit. Wanneer die wetsontwerp gepromulgeer is, sal alle 
belangrike veranderings in die nuusbrief aan lede gekommunikeer word.
VERSEkERDE RISIkOVOORDELE

Vir die jaar geëindig 30 Junie 2013, is voordele as volg verbeter: 
•  Die maksimum voortgesette inkomste (Kategorie E) verhoog van R110 000 tot 

R130.000 en die maksimum werkgewerkwytskelding verhoog van R23 100 tot 
R26.000;

•  ’n Omskakelingsopsie is tot die voortgesette inkomstevoordeel bygevoeg – lede 
kan hierdie dekking na ’n individuele polis omskakel wanneer hulle die Fonds 
verlaat.

Die verbeterings vir die jaar geëindig 30 Junie 2014 sal in die Fondskommunikasie 
bespreek en by die 2014-Jaarverslag ingesluit word.

Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering Registrasienommer: 12/8/32689/2 
Posbus 4300, Tygervallei, 7536, Tel 021 943 5306, Faks: 021 917 4115  
E-pos:  support@caperf.co.za, Webwerf: www.caperf.co.za 
Vrywaringsverklaring: Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering aanvaar geen 
aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of onkoste wat as ’n direkte gevolg of uitvloeisel 
van vertroue op die inligting in hierdie dokument gely of aangegaan word nie. Indien daar 
enige konflik tussen die inligting in hierdie dokument en die Reëls van die Fonds is, sal die 
Reëls van die Fonds geld.


