DIE HOOFDOEL VAN ENIGE AFTREEFONDS
IS OM SY LEDE TE HELP OM DIE BESTE
MOONTLIKE AFTREDE VIR HULLE TE BEWERKSTELLIG.
BY DIE LA AFTREEFONDS BESKOU ONS
DIT NIE AS ’N DOELWIT NIE, MAAR ’N BELOFTE.
LA Aftreefonds-trustees

2018 | 2019
DIE REIS TOT DUSVER
2018
• Vrywillige kritiekesiektedekking en vrywillige begrafnisdekking vir
uitgebreide familie geloods
• Voortgesette fokus op goeie korporatiewe regering en nakoming van
King IV en regulasies 37, 38 en 39
• Verbeterde monitering van diensverskaffers met behulp van duidelike
KPI’s
• Verantwoordelike beleide oor beleggings, sekuriteitelenings, stemreg van
gevolmagtigdes en belangebotsings aangeneem
• Fokus op die bestuur van koste met hersiening van diensverskaffertariewe en trusteevergoeding
• Projeksiestate vir lewende annuïteit binne die Fonds bekendgestel
• Nuwe voorsitter verkies en nuwe addisionele trustee aangewys

2017
• Buigsame begrafnisdekking bekendgestel
• Doodsdekking uitgebrei na lede wat ná die ouderdom
van 65 nog in diens bly
• Fokus op korporatiewe regering en groter skakeling
met voornemende en bestaande lede
• Projeksiestate vir lede begin

VOORSITTER SE BOODSKAP
Die tema van hierdie jaar se verslag is: “Ons help jou bou aan jou beter toekoms”. Dit
weerspieël ons verbintenis om ’n reeks kostedoeltreffende en buigsame voordeleaanbiedings aan ons lede te voorsien as boustene wat nodig is om hul aftreedoelwitte te
bereik. Ons werk hard om hierdie diverse behoeftes van al ons lede te bevredig deur aan
hulle die keuse te bied volgens hul behoeftes, die voordele wat hulle kan bekostig en goed
bestuurde beleggings en kostes.
Die bereiking van die beste beleggingsopbrengste is die sleutel en die Fonds se opbrengste
presteer steeds deurlopend beter as die van sy eweknieë in die fondsbedryf vir
munisipaliteite, sowel as baie van die fondse in die breër kleinhandelsmark.
Hierdie selfde opbrengste teenoor kostes-paradigma het meegebring dat ons lewende
annuïteit binne die Fonds bestendig in gewildheid groei. Om die lewende annuïteit binne die
Fonds by aftrede te koop stel lede in staat om maklik en glad oor te skakel van die fase van
spaar vir aftrede na die geniet van die finansiële sekuriteit wat hulle nodig het ná aftrede.
Doeltreffende bestuur van ons pensioenarisverpligtinge het die Fonds ook in staat gestel
om ’n pensioenverhoging van 3,22% (d.w.s. 70% van inflasie) op
1 Januarie 2019 te verklaar.Voorts is diskresionêre bonusse vir
pensioenarisse van 60% en 50% van bruto maandelikse pensioen
onderskeidelik op 1 Desember 2018 en 1 Desember 2019
verklaar.
Kostebestuur en ’n sterk fokus op korporatiewe regering sal die
onderbou bly van alles wat ons doen sodat ons lede seker kan
wees van ’n goed bestuurde fonds.
Danie Carstens
Voorsitter

2016
• Fonds verander sy naam na LA Aftreefonds
• Nuwe webtuiste en administrateur se nuwe selfoontoepassing (app)
bekendgestel

FONDSHOOGTEPUNTE VIR FJ2019

BESTENDIGE BELEGGINGSPRESTASIE:
’N BELANGRIKE AFTREEBOUSTEEN

DIE FONDS IN ’N NEUTEDOP
Soos op 30 Junie 2019
Aktiewe lede

1 415

Uitgestelde lede

23

Pensioenarisse

3 238

Lede met lewende annuïteit binne die Fonds
Bates onder bestuur

35
R3,615 miljard

Fonds se visie

R3.615 miljard

• Substansiële voordeelverbeterings bekendgestel
• Lewende annuïteit binne die Fonds bekendgestel vir lede wat aftree

Bates onder bestuur

Gesonde groei in ledetal:

2014

• 91 nuwe lede
• 38 nuwe pensioenarisse
•	19 nuwe lede met lewende annuïteit
binne die Fonds

Oorblywende VV-lede nog ’n kans gegee om
na die VB-afdeling te skuif.

2003
• Vastebydrae-opsie (VB) gevestig as verpligte fondsopsie vir alle nuwe lede
• Bestaande Vastevoordeel-lede (VV) die opsie gegee om na die VB-afdeling
te skuif

Onder inflasiekoersverhoging van

3.48%

• 1 170 lede na die VB-afdeling oorgeplaas

1996/1997
• Lede die opsie gegee om na die Vastebydrae-Kaapse
Gesamentlike Aftreefonds (Cape Joint Retirement Fund,
of CJRF) te skuif

Goeie opbrengste vir lede: 3,0% tot 8,5% vir
VB-risikoprofiel-aangepaste portefeuljes

Fonds se missie

Die Fonds is ’n vertroude finansiële en beleggingsvennoot
vir sy lede, afgetredenes en pensioenarisse. Dit onderneem
die aftreereis saam met hul lede en help om die positiewe
aftreeuitkomste te kry wat hulle nodig het.

GOEIE KORPORATIEWE BEHEER:
DIE FONDAMENT VIR ’N SUKSESVOLLE
AFTREDE

3,22% pensioenverhoging (1 Januarie 2019)
60% pensioenarisbonus (1 Desember 2018)
Fonds voldoen ten volle aan Regulasie 37, 38 en 39

1980
Twee provinsiale plaaslike-owerheidsfondse smelt saam om
die Kaapse Gesamentlike Pensioenfonds te vorm.

1943
Kaapse Gesamentlike Pensioenfonds gestig.

Goeie korporatiewe beheer is een van die mees soliede boustene wat enige
fonds vir sy lede kan gee om hulle te help met die bou van die toekoms
wat hulle nodig het. Die LA Aftreefonds plaas ’n absolute prioriteit op ’n
goed bestuurde, etiese en goed beheerde fonds, asook op die nakoming
van alle regulasies en regsvereistes van toepassing op die Suid-Afrikaanse
aftreefondsbedryf.

Raad se verantwoordelikhede

Received an unqualified external audit report

Betaal

129
EISE

Fondsprestasie

Munisipale
eweknieë

Kleinhandeleweknieë

Akkumulasie

3%

4,0%

3,7%

Konsolidasie

4,5%

4,3%

4,2%

Bewaring

8,4%

6,7%

5,3%

Kontant Plus

8,5%

8,5%

7,3%

Sjaria

5,9%

-

-

VERBIND TOT UITNEMENDE DIENS
Die Fonds se ondersteuningsdienste vir lede
reageer elke maand op gemiddeld:

500

e-posse

15

fakse

•	Assessering, seleksie en monitering van beleggings en
beleggingsbestuurders
• Kommunikasie met lede oor alle sake rakende die Fonds
•	Besluitneming oor die betalings van doodsvoordele aan begunstigdes en/of
benoemdes

15-20
instap-navrae

•	Begrip van die reëls van die Fonds en bewustheid van enige veranderings
aan wetgewing wat op die Fonds van toepassing is

•	Mnr. DL Carstens is met ingang van 1 Januarie 2020 tot die raad
herverkies en hy sal sy posisie as voorsitter tot 30 Junie 2020 behou.
•	Mnr. Herman Botha is deur mnr. Jonathan Lawack van die Nelson
Mandelabaai-munisipaliteit opgevolg. Mnr. Lawack sal vir vyf jaar as
’n addisionele trustee dien.

450

telefoonoproepe

•	Hulp om enige dispute wat deur lede aanhangig gemaak is oor verskeie
aspekte van die Fonds op te los

•	Mnr. Piet Esterhuizen het die raad verlaat en is deur adv. Christi Franken
opgevolg, wat vir vyf jaar as pensioenarisverkose trustee sal dien.
uit ter waarde van meer as R200 miljoen

Opbrengste vir die FJ tot einde Junie 2019

• Toesig oor en bestuur van die Fonds

FJ2019:Veranderings in die raad

• Meer as 18 500 lede skuif

Teen hierdie agtergrond was die enkelsyfer-opbrengste vir die Fonds se
beleggings te verwagte. Desondanks het al die risikoprofiel-aangepaste produkte,
met die uitsondering van die akkumulasieportefeulje, beter as hul munisipale
eweknieë sowel as die breër bedryf van kleinhandel-aftreefondsprodukte
vertoon. Die meeste produkte het ook gelyk aan of beter as inflasie presteer,
wat ’n gemiddeld van 4,5% in die tydperk beloop het.

Om die beste moontlike aftreeuitkomste vir al sy
lede, afgetredenes en pensioenarisse te bewerkstellig.

• Alle oorblywende aktiewe VV-lede na die VB-afdeling oorgeplaas
• Nuwe raadslidtrustee aangewys

Die finansiële jaar 2019 het as nog ’n bewys gedien dat die beleggingsmarkte
altyd wisselvallig en onvoorspelbaar sal bly. Die tydperk van 12 maande het
groot struikelblokke vir ontwikkelende ekonomieë soos die van Suid-Afrika
gebring. Dit het net bygedra tot die uitdagings waarmee die Suid-Afrikaanse
aandele- en eiendomsmarkte die afgelope vyf jaar te doen gekry het.

Fondslede het ook toegang tot ’n toegewysde
aftreevoordele-raadgewer (RBC). Die RBC is nie ’n
finansiële raadgewer nie, maar voorsien lede van:
•	duidelike inligting oor die beleggingsportefeuljes wat vir hulle
beskikbaar is
• ’n begrip van die werkinge van die lewende annuïteit binne die Fonds
•	die bepalings en proses waarvolgens die Fonds bewaringsvoordele
(opbetaalde voordele) hanteer, en
• enige ander opsies wat vir lede beskikbaar is

