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Ek dink dit is gepas dat almal van ons wat by die CRF werk aan die einde van 
nog ’n suksesvolle finansiële jaar onsself op die skouer klop. Almal se harde 
werk is beloon. Gandhi (en ek vertaal) het gesê: “My oupa het een keer gesê dat 
daar twee soorte mense is: dié wat die werk doen, en dié wat die eer daarvoor 
neem. Hy het gesê ek moet probeer om in die eerste groep te wees; daar is 
baie minder mededinging.” 

Met hierdie woorde in gedagte, kom ons kyk terug na ’n aantal gebeure wat 
die gevolg was van sorgsaamheid, omsigtige advies, versigtige besluitneming 
en harde werk om seker te maak dat die CRF die vinnigste groeiende fonds in 
Plaaslike Regering bly!  

Vir die eerste keer in die Fonds se geskiedenis het alle lede die geleentheid 
gehad om die Trustees te nomineer wat hulle wil hê hulle op die Raad van Trustees moet verteenwoordig en 
om vir hulle te stem. Die vorige 26.2 Raad (deur die Gedragsowerheid van die Finansiële Sektor aangestel) is 
ontbind en deur ’n nuwe demokraties-verkose Raad van Trustees vervang om u tot diens te wees. As julle wil sien 
wie die trusteeverteenwoordigers in jul omgewing is, besoek asseblief die webwerf by www.crfund.co.za. 

Die Algemene Jaarvergaderings (AJV) wat in Bellville (Kaapstad) gehou was, is vervang met ’n Trustee-toer, 
met Trustees wat na al die hoofsentrums reis om persoonlik aan julle terugvoering te gee oor die onderwerpe 
wat in hierdie Jaarverslag gedek word, asook oor onlangse nuus en dinge wat in die toekoms gaan gebeur. In die 
verlede is slegs ’n paar afgevaardigdes van elke munisipaliteit benoem om hierdie AJV’s by te woon. Nou word 
alle lede genooi om die kleiner vergaderings by te woon en die Trustees te kom ontmoet en vrae oor die Fonds 
te vra. 

Met nuwe wetgewing wat op 1 Maart 2019 van krag geword het, is die Fonds se Reëlwysigings betyds goedgekeur 
om nuwe opsies vir lede met aftrede bekend te stel. Breedvoerige  kommunikasie het julle op datum gehou oor 
die annuïteitopsies wat beskikbaar is. Ons het ook aftreefonds raadgewers aangestel om julle te help om hierdie 
opsies te verstaan. Portfolium is aangestel om CRF-lede met finansiële advies by te staan. 

Ander hoogtepunte sluit in dat die normale aftreeouderdom tot 65 jaar verhoog is. Die getal lede het vanaf 45 
274 tot 47 399 gegroei, en die CRF is trots om bates van meer as R27 miljard te verklaar.

Die pensioenarisportefeulje is vir die oorsigjaar steeds buitengewoon goed befonds, en die Trustees kon ’n 
bonusbetaling gelyk aan 100% van die maandelikse pensioen verklaar. Dit is in Desember 2019 betaal. Vroeër in 
die jaar het pensioenarisse ’n ad hoc-bonus van 9 x hulle maandelikse pensioen ontvang ten einde die oorskot 
uit te keer wat in die pensioenarisportefeulje opgebou het.

Ek het ’n kitsoorsig verskaf van die sukses wat in die oorsigjaar behaal is, maar ek moet afsluit deur te sê dat geen 
van bogenoemde sonder die steun van my toegewyde Raad van Trustees, die hulp van die CRF-kantoorpersoneel 
en die advies en toegewydheid van die Fonds se diensverskaffers bereik sou gewees het nie. Dankie ook aan u, 
ons lede en deelnemende werkgewers, vir julle voortgesette ondersteuning aan en vertroue in hierdie Fonds. 
Ons missie is om die vertroue in ons gestand te doen, en jou te help om jou toekoms te bestuur!

Soyisile Andreas Mokweni

’N WOORD VAN U VOORSITTER

2018 2019

Enkelbedragbetalings 
by aftrede

R558 440 571 R566 854 493

Getal lede 423 403
2018 2019

Bedankingsvoordele R803 642 660 R771 263 950
Getal lede 1 366 1 436

FINANSIËLE OORSIG
Gedurende die oorsigjaar het die totale fondse en 
reserwes (wat die totale belange van die lede en 
pensioenarisse weerspieël) met R2 108 miljoen 
toegeneem, teenoor ’n verhoging van R2 690 miljoen 
in die vorige jaar.

Die kategorieë waaruit die meerderheid van die 
voordele gedurende die finansiële jaar betaal is, is:



Die Ouditkomitee help die Raad van Trustees om 
sy verantwoordelikhede ten opsigte van die Fonds 
se bestuur en finansiële verslagdoening, interne 
beheermaatreëls en risikobestuur na te kom, en ook om 
die onafhanklikheid en doeltreffendheid van die eksterne 
ouditeure te evalueer..

1. NAKOMING VAN VERANTWOORDELIKHEDE
Die Ouditkomitee bevestig dat hulle gedurende 
die finansiële oorsigjaar voldoen het aan 
die verantwoordelikhede soos vervat in die 
verwysingsraamwerk wat deur die Raad van Trustees 
goedgekeur is. Die Ouditkomitee het ook sy sake in 
ooreenstemming met hierdie verwysingsraamwerk 
gereguleer.

In die uitvoering van sy pligte het die Ouditkomitee onder 
andere:

a) Eksterne ouditeure:

•  Het deur ‘n tenderproses gegaan met die aanstelling 
van die ouditeure en PricewaterhouseCoopers is vir ‘n 
tydperk van drie jaar aangestel as eksterne ouditeure 
van die Fonds. 

•  Die onafhanklikheid en objektiwiteit van die eksterne 
ouditeure oorweeg en bevestig.

•  Die eksterne ouditeure se aanstellingsvoorwaardes en 
fooie vir 2018/2019 bepaal.

•  Die prestasie van die gesamentlike eksterne ouditeure 
en aangewese geregistreerde ouditeure bevestig, 
en ook dat hulle op die JEB se lys van ouditeure en 
adviseurs geakkrediteer is.

•  Bevestig dat die aangewese ouditeure binne hulle 
termyn- en rotasievereistes is.

b)  Die Fonds se finansiële state vir die oorsigtydperk 
oorweeg:

•  Die Fonds se finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 
30 Junie 2019 geëvalueer en op grond van die inligting 
wat verskaf is, bevestig dat hulle in alle wesenlike 
opsigte aan die Fonds se verklaarde rekeningkundige 
beleid en die reëls van die Fonds voldoen;

•  Aanbeveel dat die Raad van Trustees die finansiële 
jaarstate aanvaar.

c) Interne Finansiële Kontrole

•  Bevestig dat gebaseer op die inligting en die 
verduidelikings verskaf deur die bestuur van die 
administrasiemaatskappy, sowel as gesprekke met 
die onafhanklike eksterne ouditeure oor die resultate 
van hulle oudit, is die komitee van mening dat die 
interne rekeningkundige beheermaatreëls voldoende 
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 
word;

•  Niks noemenswaardig het onder die aandag van 
die Ouditkomitee gekom wat daarop dui dat daar 

gedurende die oorsigtydperk enige wesenlike afwyking 
in die funksionering van hierdie beheermaatreëls, 
prosedures en stelsels was nie.

d) Risikobestuur:

•  Die Ouditkomitee het ’n moniterings- en oorsigrol ten 
opsigte van die implementering en impak van die Fonds 
se risikobestuursbeleid, insluitend die risiko’s wat onder 
andere op bedryf, finansiële verslagdoening, bedrog, 
interne beheer, IT-beheer en nakoming betrekking het.

•  Die Fonds se strategieserisikoregister en die notules 
van die risikokomitee word by die Ouditkomitee se 
agendastukke ingesluit om nagegaan te word.

2. BEDUIDENDE SAKE
Die volgende beduidende sake het gedurende die jaar 
aandag ontvang:

• Nagaan van die bedryfsbegroting;

•  Nagaan van die interne beheermaatreëls van die 
administrateur en die doeltreffendheid van die stelsel 
van maandelikse voldoening;

•  Nagaan van die rampherstelplan en 
besigheidskontinuïteitsplan van die administrateur;

•  Nagaan van die interne beheermaatreëls van die 
beleggingsadministrateur en die doeltreffendheid van 
die stelsel van maandelikse voldoening;

•  Nagaan van die migrasie-ouditverslag van die interne 
ouditeure van die nuwe fondsadministrateur;

• Nagaan van die maandelikse bestuurstate;

• Nagaan van die uitstaande (agterstallige) bydraes;

•  Nagaan van voordelebetalings wat langer as drie 
maande uitstaande is;

•  Nagaan van bedrog en bedrieglike gebeurtenisse, oor 
die algemeen of spesifiek ten opsigte van die Fonds;

•  Nagaan van wetlike veranderinge wat ’n impak op die 
Fonds het;

• Nagaan van die risikobestuursbeleid en risikoskedule;

• Nagaan van die Fonds se gereedheid vir King IV;

• Selfevaluering deur die komitee;

• Prestasie-oorsig van die ouditeure.

Nadat die Ouditkomitee sy verantwoordelikheid nagekom 
het, word daar aanbeveel dat die Raad van Trustees die 
gekonsolideerde geouditeerde finansiële state vir die 
jaar geëindig 30 Junie 2019 goedkeur.

MJ Grobler

Voorsitter van die Ouditkomitee

VERSLAG VAN DIE OUDITKOMITEE
MJ Grobler, Chairman of the Audit Committee



BELEGGINGSOORSIG  - Shainal Sukha, Beleggingskonsultant

Prestasie van die CRF – 2019- finansiële jaar

Hoewel die CRF in die 2019- finansiële jaar die toppresterende 
fonds was, was die opbrengste van die CRF-portefeuljes die 
afgelope vyf finansiële jare laag, grootliks as gevolg van lae 
opbrengste uit tradisionele bateklasse. In die 2019- finansiële 
jaar het plaaslike aandele (soos gemeet deur die beperkte 
SWIX) ’n opbrengs van slegs 1.1% behaal, terwyl genoteerde 
eiendom (ALPI) ’n opbrengs van 0.8% behaal het. Plaaslike 
effekte (ALBI) het dubbelsyferopbrengste van 11.5% behaal, 
terwyl buitelandse aandele (MSCI ACWI) en buitelandse 
effekte (Citi WGBI) ’n opbrengs van 8.8% en 8.5% in rand-
terme behaal het.  

Slegs die Geldmarkportefeulje het sy VPI-teiken in die 2019- 
finansiële jaar geklop, terwyl die meeste van die ander CRF-
portefeuljes opbrengste van tussen 4.4% en 4.9% behaal het 
– sien die tabel hieronder. Die Groeiportefeulje se opbrengs 
sonder fooie in die 2019- finansiële jaar was 4.7%, wat in skrille 
kontras staan met die dubbelsyferopbrengste van 24.4% in 
die 2014- finansiële jaar.  Die CRF het nie net meer as vyf jaar 
gelede ’n lae-opbrengsomgewing korrek voorspel nie, maar 
lede ook proaktief oor hierdie risiko gewaarsku. In 2015 het 
die CRF stappe geneem om na ongenoteerde en alternatiewe 
bateklasse soos infrastruktuuraandele en direkte eiendom 
te diversifiseer. Die CRF het by vorige AJV’s en in die meer 
onlangse 2019- Finansiële Bulletins oor sommige van hierdie 
beleggings verslag gedoen. Hierdie alternatiewe beleggings 
het nie net in ’n omgewing met lae opbrengste op plaaslike 
aandele mededingende risiko-aangepaste opbrengste 
gelewer nie, maar die meeste daarvan het ’n positiewe impak 
op die samelewing (deur werkskepping) en die omgewing (deur 
hernubare energie) gehad. 

Die strategie om in alternatiewe bateklasse te diversifiseer, 
het waarde toegevoeg, veral as ’n mens die CRF se opbrengste 
met dié van ander Plaaslike Regering-fondse vergelyk. Die 
CRF se Groeiportefeulje het ander Plaaslike Regering-fondse 
in die 2019- finansiële jaar geklop, en in sommige gevalle 

met tot 1.5% nadat fooie afgetrek is. ’n Prestasie van 1.5% 
op bates van R24.5 miljard is beduidend! Dit bevestig weer 
eens waarom lede in goed bestuurde en groot fondse soos 
die CRF moet belê. Die CRF kry toenemend erkenning in 
Plaaslike Regering vir sy konsekwentheid met die verskaffing 
van topkwartielopbrengste. Lede kan bloot die jaarlikse 
opbrengste van Plaaslike Regering-fondse van een finansiële 
jaar tot die volgende oor die afgelope vyf jaar vergelyk om 
hierdie aanspraak te bevestig. Die CRF wissel nie van een 
jaar tot die volgende van die posisie as toppresteerder na dié 
van die swakste presteerder nie – die CRF se bestendigheid 
verseker dat opbrengste deurlopend saamgestel word, wat sy 
topkwartielposisie oor die lang termyn verseker. 

Die konsekwente opbrengste van die CRF Infonds-
pensioenportefeulje het sedert 2008 tot 100%-VPI-verhogings 
gelei, dertiendetjek-bonusse elke jaar sedert 2007 (buiten in 
2010), en ’n massiewe 900%-pensioenbonus in 2019, terwyl 
ons steeds ’n surplusposisie handhaaf. Dit is ongehoord in 
Plaaslike Regering en demonstreer hoe goed die CRF die 
finansiële sekuriteit van sy pensioenarisse beskerm.  

Tydens die 2019- finansiële jaar is die bestuur van die 
Gematigde Portefeulje inhuis geskuif, en dit sal nie meer deur ’n 
multibestuurder nie, maar eerder deur die Raad van Trustees 
en hulle batekonsultant bestuur word. Dit het tot beter risiko-
aangepaste opbrengste en beduidend laer fooie vir lede gelei.    

Die huidige markomgewing bly onseker en uitdagend. 
Sommige van die beste langtermyn-beleggingsgeleenthede 
verskyn egter in tydperke soos hierdie. Die CRF sal voortgaan 
om hierdie geleenthede te benut, soos dit al vir soveel jaar 
konsekwent doen. Ons is trots om as batekonsultant met die 
CRF geassosieer te word. Die Raad van Trustees se strategieë 
toon ware leierskap ten opsigte van verantwoordelike en 
impakbelegging en het tot topkwartielopbrengste vir lede 
gelei. In toekomstige finansiële jare sal groter klem daarop 
geplaas word om goeie finansiële uitkomste vir alle lede van 
die CRF te behaal – meer inligting hieroor binnekort!

Beleggings-
periode

Groeiporte-
feulje

KPI + 4%
 p.j

Geldmarkpor-
tefeulje

KPI Infonds-pensio-
enportefeulje KPI Gematigde 

Portefeulje

KPI + 3% 
p.j Shari’ah 

Portefeulje* CPI + 4%* 

2019
finansiële 
jaar

4.7% 8.7% 8.3% 4.5% 4.4% 4.5% 4.9% 7.6% 4.9% 8.7%

2018 
finansiële 
jaar

9.7% 8.6% 8.5% 4.4% 5.4% 4.4% 6.7% 7.5% 6.0% 8.6%

2017 
finansiële 
jaar

4.4% 9.7% 8.9% 5.4% 5.0% 5.4% 5.4% 8.6% -1.3% 7.5%

2016
finansiële 
jaar

8.0% 10.5% 7.1% 6.2% 7.6% 6.2% 6.9% 9.4% - -

2015
finansiële 
jaar

5.4% 8.7% 7.1% 4.6% 7.2% 4.6% 7.9% 7.7% - -

2014
finansiële 
jaar

24.4% 10.8% 6.5% 6.6% 12.4% 6.6% 12.8% 9.8% - -

**Opbrengste vir die Shari’ah-portefeulje in die 2017- finansiële jaar is vanaf 1 September 2016 tot 30 Junie 2017.



Die lidbelangrekening is in ’n goeie finansiële toestand:

Lidbelangrekening
30 Junie 2019
R 000

30 June 2018
R 000

Bates 30 Junie 2018 23 318 184

Lede se aandele  (25 323 959) (23 226 554)

Verwerkingsreserwerekening 65 776 91 630

Befondsingsvlak 100.3% 100.4%

Die pensioenrekening is in ’n goeie finansiële toestand:

Pensioenrekening 
30 Junie 2019
R 000

30 June 2018
R 000

Bates 30 Junie 2018 651 455 

Pensioenarisaanspreeklikheid  (480 719) (490 280)

Solvensiereserwe (13 012) (18 598)

Voorsiening vir spesiale bonus  (24 823) 0

Surplus  128 962 142 577

Befondsingsvlak 124.9% 128.0%

AKTUARIËLE OORSIG 

Die solvensiereserwe van R13.0 miljoen help om die pensioenrekening te beskerm indien nadelige toekomstige 
beleggings of sterfte-ervarings sou voorkom.
’n Voorsiening van R24.8 miljoen is gemaak vir die spesiale bonus van nege keer die maandelikse pensioen, wat in 
September 2019 betaal is.
’n Pensioenverhoging van 4.6% is op 1 Maart 2019 toegestaan.  Dit is 100% van prysinflasie tot Junie 2018, in 
ooreenstemming met die pensioenverhogingsbeleid.  
Die Trustees het ’n pensioenverhoging van 4.5% vanaf 1 Maart 2020 goedgekeur.  Dit is 100% van prysinflasie tot 
Junie 2019, wat in ooreenstemming is met die pensioenverhogingsbeleid.  Benewens die bonus van 900% wat in 
September 2019 aan pensioenarisse betaal is, het die Trustees ’n verdere bonus van een keer die maandelikse 
pensioen toegestaan, wat in Desember 2019 betaal is.

Sean Neethling, Aktuaris – Momentum Konsultante en Aktuarisse

Die Fonds se lidmaatskap vir die finansiële jaar was die volgende:
Die getal lede het vanaf 45 274 tot 47 399 toegeneem.
Gedurende die tydperk van 12 maande het 4 278 nuwe lede by die Fonds aangesluit, vergeleke met 3 547 die 
vorige jaar. Die tabel illustreer die volumes per tipe eis.
Bydraes is maandeliks van 121 munisipaliteite ontvang en gerekonsilieer. 

ADMINISTRATIEWE OORSIG 
 (Momentum Retirement Fund Administrators)

Bedankings- en afleggingseise 1 436

Aftree-eise 403

Sterfte-eise 222

Begrafniseise 492

Ongeskiktheidseise 95

Egskeidingseise 278



REGSTEGNIES
PENSIOENFONDSBEREGTER-KLAGTES 
Die Pensioenfondsberegter het sy 2019-jaarverslag op 15 Oktober 2019 uitgereik. Die verslag het beklemtoon dat 
11 399 klagtes in die oorsigjaar ontvang is. Dit was ’n verhoging van 16.38% vergeleke met die klagtes wat in die 
vorige jaar ontvang is. Wat egter meer ontstellend is, is dat die grootste deel van hierdie klagtes die gevolg van die 
nie-betaling van aftreefondsbydraes regoor die bedryf was. 
Die nie-betaling van bydraes tot aftreefondse in die munisipale sektor is veral in die verslag beklemtoon. Dit het 
daartoe gelei dat die beregter beslissings teen munisipaliteite toegestaan het, en dat daarna op munisipale 
eiendom beslag gelê is om die skuld te betaal.
Die Fonds het egter nie in die huidige verslagtydperk enige negatiewe beslissings van die beregter ontvang nie.
Die posisie ten opsigte van beregterklagtes is die volgende:
Klagtes wat aan die begin van die finansiële jaar op afhandeling gewag het: 9
Totale klagtes ontvang: 9
Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds/sake gesluit:  15
Beregter-finalisering van klagtes nog uitstaande: 3

REËLWYSIGINGS 
Sedert die vorige verslag is drie reëlwysigings deur die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor geregistreer en 
goedgekeur:
RW no. 6 Effektiewe datum: 01/09/2018 Datum geregistreer en goedgekeur deur 

Registrateur:  31/01/2019
Besonderhede: Die wysiging het die normale aftreeouderdom vanaf 60 tot 65 jaar verhoog en toegelaat dat die 
winsaandeel op die versekerderisikovoordele aan die Fonds se risikoreserwerekening betaal word.
RW no. 7 Effektiewe datum:  01/11/2018 Datum geregistreer en goedgekeur deur 

Registrateur: 24/04/2019
Besonderhede: Dit wysiging maak vir ’n infonds-lewendeannuïteit voorsiening.
RW no. 8 Effektiewe datum: 01/11/2018 Datum geregistreer en goedgekeur deur 

Registrateur: 18/06/2019
Besonderhede: Die wysiging maak vir ’n verstekannuïteitstrategie, die infonds-pensioen, voorsiening om aan die 
verstekregulasies te voldoen.
RW no. 9 Effektiewe datum: 01/03/ 2019 Datum geregistreer en goedgekeur deur 

Registrateur: 17/07/2019 
Besonderhede: Die wysiging maak voorsiening vir opbetaalde lidmaatskap en uitgestelde aftrede om aan 
regulasie 37 en 38 van die Wet op Pensioenfondse te voldoen.
RW no. 10 Effektiewe datum: 01/05/ 2019 Datum geregistreer en goedgekeur deur 

Registrateur: 26/08/2019
Besonderhede: Die wysiging is om te verseker dat ’n onopgeëiste voordeel na ’n goedgekeurde 
pensioenbewaringsfonds oorgeplaas word, en nie na ’n goedgekeurde voorsorg bewaringsfonds nie.

WETLIKE ASPEKTE
Wysigingswet op Belastingwette, 2018
Die Wet is op 17 Januarie 2019 onderteken. Die belangrikste wysigings ten opsigte van aftreefondse is die 
volgende:
• Die uitstel van die annuïtisering van aftreevoordele in ’n voorsorgfonds tot 1 Maart 2021;
•  Die oorplasing van ’n aftreevoordeel na ’n bewaringsfonds word vanaf 1 Maart 2019 toegelaat. Die enkele 

toelaatbare onttrekking wat op bewaringsfondse van toepassing is, geld egter nie vir so ’n oorplasing van ’n 
aftreevoordeel nie;

•  Vanaf 1 Maart 2019 word ’n lid van ’n bewaringspensioenfonds ook toegelaat om die volle bedrag te onttrek 
indien hulle emigreer.

Jurisdiksie van die Pensioenfondsberegter
Die Finansiëledienstetribunaal het onlangs bevind dat die beregter slegs ’n klagte mag oorweeg indien die klaer 
eers by sy/haar fonds gekla het.



RAAD VAN TRUSTEES: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), mnr. JJ Wagner (Ondervoorsitter), mnr. PJS Gouws, rdl. IR 
Iversen, mnr. TA Loko, rdl. PJF Louw, mnr. L Mbandazayo, rdl. C Meyer, mnr. AM Owen, mnr. ET Scott, rdl. SN Toni, mnr. 
FA Willemse. Hoofbeampte: Mnr. R Wentworth 

VRYWARING: Die CRF 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 document 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. 

Indemnity: The CRF for Local Government does not accept liability for any loss, damage or expense that may be 
incurred as a direct result or consequence of reliance upon the information in this document. Should any contention 
occur, the actual rules of the Fund will prevail.

30 Junie 2018 (R) 30 Junie 2019 (R) 

BATES

NIE-LOPENDE BATES

Beleggings 23 932 667 385 26 479 060 512

LOPENDE BATES 897 942 402  524 065 311

Rekeninge ontvangbaar 389 686 119 124 804 405

Agterstallige bydraes 136 382 070 99 532 122

Kontant in bank 371 874 213 299 728 784

TOTALE BATES 24 830 609 787 27 003 125 823

FONDSE EN LASTE

LEDE SE FONDSE EN SURPLUSREKENING

Lede se individuele rekeninge 23 296 665 343 25 185 542 262

Bedrae wat geallokeer moet word* 0 229 118 854

RESERWES

Reserwerekeninge 811 043 184 800 642 483

TOTALE FONDSE EN RESERWES 24 107 708 527 26 215 303 599

NIE-BEDRYFSLASTE

Onopgeëiste voordele 4 391 747 33 298 398

BEDRYFSLASTE 718 509 513 754 523 826

Betaalbare voordele 650 192 061 702 939 600

Rekeninge betaalbaar 68 317 452 51 584 226

TOTALE FONDSE EN LASTE 24 830 609 787 27 003 125 823

FINANSIËLE STATE 

STAAT VAN NETTO BATES EN FONDSE SOOS OP 30 JUNIE 2019

*  Bedrae wat geallokeer moet word, is in die vorige jaar by lede se individuele saldo’s ingesluit. Die vorige jaar se bedrag was 
R220 587 249, maar dit kon nie in die Staat van Netto Bates en Laste heraangegee word nie, aangesien die GOFS (FSCA) 
nie toelaat dat vergelykende syfers in openbaarmakings heraangegee word nie.


