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VERSLAG VAN DIE HOOF-UITVOERENDE BEAMPTE

JW BASSON

Ons resultate vir die 2016 verslagtydperk, wat 53 weke teenoor die 
vorige jaar se 52 omvat het, getuig van die lesse geleer en die 
ondervinding wat ons oor baie jare opgedoen het deur suksesvol in die 
middel tot laer end van die mark sake te doen. Ons totale verkope het 
met 14.4% (11.6% op ’n vergelykende 52-week grondslag) gestyg, 
terwyl groei op bestaande besigheid 5.5% was. 

Daar is heelwat en komplekse faktore wat tot die resultate bygedra 
het, maar van kritiese belang daaronder was die onwrikbare fokus om 
die laagste pryse te verseker, terwyl ons ook die pryse van basiese 
voedselprodukte, waar moontlik, gesubsidieer het. 

Streng kostebeheer en meer doeltreffende bedryfsmetodes het ons 
die vermoë gegee om dit te bereik, sonder om ons handelswinsmarge, 
wat steeds op 5.6% is, in te boet. Ten spyte van intense plaaslike mede-
dinging het ons daarin geslaag om ons markaandeel bo 30% te hou. 

Die twaalf maande tot Junie was ’n uitdagende tyd vir Suid-Afrika. 
Die land is in ’n siklus van lae groei gedompel weens faktore buite ons 
beheer, soos die voortdurende verlangsaming in die Chinese en 
wêreldekonomie se groei, asook die onsekerheid wat met Brexit 
gepaard gegaan het. 

In die klimaat van politieke en ekonomiese uitdagings asook hoë 
werkloosheid, het plaaslike groei verlangsaam. Die swaarste droogte in 
35 jaar, wat ’n uitwerking op die pryse van basiese landbouprodukte 
gehad het, het lewenskoste verhoog. Gevolglik is die besteebare 
inkomste van veral lae-inkomste verbruikers toenemend onder druk 
geplaas.

Aan die ander kant van die spektrum is ekonomiese groei in lande 
soos Angola en Nigerië gekniehalter deur ru-olie se deurgaanse lae 
pryse op wêreldmarkte asook voortdurende politieke onstabiliteit. Ons 
is nietemin vol vertroue in die potensiaal wat die vasteland op die langer 
termyn bied. Die 15 markte waarin ons handel dryf, het ’n totale 
bevolking van 500 miljoen mense en ’n kollektiewe bruto binnelandse 
produk (BBP) van R15 triljoen. 

Die lae kommoditeitspryse het oor die langer termyn wel ’n 
moontlike positiewe uitwerking vir dié lande omdat hulle nou gedwing 
word om hul olie-afhanklikheid te verminder en hul ekonomieë uit te 
brei deur in nuwe gebiede en dienste te diversifiseer. Al die lande 
waarin ons handel dryf, veral Angola, het omvattende landbou-
potensiaal wat in ’n relatiewe kort tydperk verwesenlik kan word om 
bykomende bronne van inkomste te skep. 

Oor die afgelope jaar het ons sakebenadering ’n klantgesentreerde 
fokus gehad. Om aan kopers se basiese vereistes te voldoen – om elke 
keer die produk wat hy of sy wil hê op die rak te kry én teen ’n 
mededingende prys – het grootskaalse gevolge vir die wyse waarop 
ons sake bestuur word. Ons het vroeg reeds besluit dat beheer oor die 
hele voorraadketting die enigste manier sal wees om reëlmatige 
beskikbaarheid op die rak te verseker. 

Ons het ’n netwerk van verspreidingsentrums wat deurgaans verder 
ontwikkel word, gevestig waar verskaffers hul produkte aflewer en 
vanwaar ons winkels in terme van hul individuele behoeftes, soos en 

wanneer dit nodig is, bedien word. Ons gebruik ook die sentrums om 
voorraad op te bou sodat ons nie onmiddellik gedwing word om 
verhogings aan ons klante deur te gee wanneer pryse styg nie. 

Ons het ons personeel se opleidingsprogramme wesenlik uitgebrei 
en bou daardeur vaardighede sowel as ’n meer diensgeoriënteerde 
kultuur. In die 12 maande tot Junie is 1.8 miljoen ure afgestaan om lede 
van ons personeel, wat 137 775 werknemers omvat, op te lei en ons 
doelwitte te behaal. Sedert 2011 stel die groei van ons sake ons in staat 
om per jaar gemiddeld bykans 9 000 werksgeleenthede te skep, in ’n 
tyd wanneer amptelike werkloosheid gemiddeld hoër as 25% is. 

Ons beywering om aan klante se behoeftes te voldoen, beloon ons 
met groter klantlojaliteit. Suid-Afrikaners het ons as die top voedsel-
kleinhandelaar aangewys in die meeste gerekende verbruikers-
toekennings soos The Times Sowetan-kleinhandeltoekennings. In die 
mees onlangse Deloitte Global Powers of Retailing survey, is Shoprite 
Holdings ook uitgewys as Afrika se nommer een voedselkleinhandelaar. 

BEDRYFSOORSIG

SUPERMARKTE IN SUID-AFRIKA
Die Suid-Afrikaanse supermarkte, wat ons kernsaak is en meer as 80% 
van die totale supermarkomset verteenwoordig, gaan voort om die 
Suid-Afrikaanse voedselkleinhandelsektor in terme van sy aansienlike 
grootte en klantondersteuning te domineer. Dit het baie goed gevaar 
onder die heersende moeilike mark omstandighede. Met behulp van ’n 
goeie tweede helfte, is omsetgroei van 10.9% (8.1% op ’n 52-week 
grondslag) behaal. 

Die meerderheid van Suid-Afrikaners verkies steeds die Groep se 
supermarkte, waar 29.1 miljoen individuele klante volgens AMPS-syfers 
inkopies doen. Dis gelykstaande aan 76% van die volwasse bevolking 
en dit is ook dubbel dié van sy naaste mededinger. In die jaar het 
Shoprite-, Checkers- en Usave-supermarkte vir die eerste keer 
altesaam een miljard klante in een enkele jaar bedien, wat gelykstaande 
is aan 86 klante per sekonde. 

Die vlak van doeltreffendheid waarmee ons sake bestuur word, 
word ook in ons interne voedselinflasie weerspieël. Gegrond op ’n 
maandelikse meting van 81 000 produklyne, was dit gemiddeld slegs 
3.5% in die verslagtydperk, heelwat laer as Suid-Afrika se amptelike 
voedselinflasiekoers, wat volgens Statistieke Suid-Afrika 7.2% oor 
dieselfde tydperk was. 

In die verslagtydperk het ons 79 nuwe supermarkte oopgemaak 
waarvan 57 in Suid-Afrika is en 22 buite die land se grense. Ons het ons 
voedselkleinhandelformate voorts meer vaartbelyn gemaak om beter te 
voldoen aan die behoeftes van die gemeenskappe waarin hulle geleë is, 
en dit op ’n winsgewende wyse. Baie van die nuwe winkels is nader aan 
klante se huise geleë om meer gerief te verseker. 

Hoewel Shoprite se teikenmark onder druk was, het dié vlagskip-
handelsnaam van die Groep bevredigende resultate gelewer. Die 
bestuur het ’n aantal hoogs suksesvolle promosieveldtogte regoor die 
Groep, maar veral binne die Shoprite-ketting, van stapel gestuur. Die 
winkels dien ook as belangrike betaalpunte vir die maandelikse 
uitbetaling van welsynstoelae en 19 miljoen toelae is oor die jaar vir 
kinders, bejaardes en werkloses uitbetaal.

Checkers, en veral die Checkers Hyper-winkels, het stewige groei in 
die jaar getoon. In Checkers-winkels word daar deurgaans gewerk om 
sy spesialis afdelings vir kaas, wyn, vleis en vars voedsel verder op te 
gradeer en om hul aantrekkingskrag vir veral die hoër-inkomste 
professionele mense in die stede te verhoog.

Usave met sy beperkte reeks van noodsaaklike produklyne en 
belofte van lae pryse elke dag, het ook ’n goeie jaar agter die rug met 
groeiende omset en markaandeel.

Om die groeiende aantal takke te ondersteun, word die voor raad-
ketting se infrastruktuur deurgaans uitgebrei. In Kaapstad vind ’n 
ontwikkeling van 120 000m² plaas wat die streek se verspreiding sal 
hanteer. Die verspreidingsnode sal volgens skedule voor die einde van 
2017 ten volle in bedryf wees. Dit sal die bedrywighede van die vyf 
verspreidingsentrums wat regoor Kaapstad en omgewing versprei is, 
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saamvoeg en die doeltreffendheid van voorraadverskaffing aan winkels 
in die gebied wesenlik verbeter. 

Ons gaan ook voort om ons kundigheid in digitale bemarking uit te 
brei, met die fokus op mobiele tegnologie. Die Groep het nou 3 miljoen 
volgelinge op sosiale media, en gegewe Nigerië se hoë vlak van slimfoon-
penetrasie is meer as 1.2 miljoen van hulle van dié land afkomstig. 

AANVULLENDE DIENSTE
As deel van die proses om meer klantgesentreerd te word, het ons 
krities gekyk na die mate waartoe ons klante se behoeftes deur die 
byko men de dienste wat binne winkels gelewer word, bedien. Ons wil 
’n plek wees waar mense ander transaksies ook kan doen, soos om 
voorskrif medikasie by die binne-winkel apteke te kry, busbesprekings 
te doen, teater- of bootvaartkaartjies te koop, of geld aan familie en 
vriende te stuur. In elke supermark is daar ’n Money Market-kiosk waar 
dié wye reeks van dienste beskikbaar is soos om rekeninge te betaal, 
selfoon ver wante produkaankope asook elektrisiteit- en Lotto-verkope. 
Terself dertyd word Computicket, wat ook hoofsaaklik vanuit die Money 
Market-kiosks bedryf word, se fokus vernuwe om groter klem op 
vakansie- en reisdienste te plaas. 

Die 145 binne-winkel apteke van ons MediRite-ketting in Suid-Afrika 
vervul 5.8 miljoen voorskrifte, terwyl dit ook waardevolle gesondheid-
sorgondersteuning verskaf, veral in plattelandse gebiede. Ons werk 
baie nou saam met die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid 

en ons apteke dien toenemend as afhaalpunte vir mense wat chroniese 
medikasie van die Staat ontvang. Die diens sal uitgerol word na 58 
apteke deur die loop van 2017. Die apteekafdeling se fokus in die nuwe 
finansiële jaar sal op bedrywighede buite Suid-Afrika wees. Daar word 
tans 12 apteke winsgewend in Angola bestuur. Bykomend tot Angola 
doen dié afdeling ook sake in Swaziland. Die Suid-Afrikaanse Mediese 
Beheerraad het onlangs toestemming gegee dat MediRite se 
groothandelarm, Transpharm, na dié lande mag uitvoer. 

Ons LiquorShop-ketting, waarvan die takke meestal by die ingange 
van ons supermarkte geleë is, vorm deel van die totale inkopie-ervaring 
wat ons klante bied. Hulle bied nie net uitstekende pryse nie, maar ook 
’n atmosfeer van sofistikasie en gehalte. Ons het 44 takke gedurende 
die jaar oopge maak om die totaal op 337 te verstewig. As ’n hoogs 
winsgewende deel van die Groep se algehele verbruikersaanbod, het 
die omset met meer as 32% gedurende die jaar gestyg en verkopegroei 
op bestaande besigheid is 15.4% hoër. Ons beplan om nog 38 
LiquorShops in die nuwe finansiële jaar oop te maak.

UITBREIDING BUITE SUID-AFRIKA
Ons het Afrika nog altyd as ’n natuurlike uitbreiding van ons sake in 
Suid-Afrika beskou. Wat ons in ons plaaslike mark geleer het, kan ons 
tot ’n groot mate ook elders op die vasteland toepas. Aan die ander 
kant het Afrika ons ook belangrike lesse geleer wat ons weer met groot 
sukses plaaslik kan aanwend.

Checkers Hyper Mall of Africa, Gauteng Provinsie, Suid-Afrika, het in April 2016 begin sake doen.
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VERSLAG VAN DIE HOOF-UITVOERENDE BEAMPTE (VERVOLG)

In die afgelope jaar het Afrika van sy aantrekkingskrag vir beleggers 
verloor weens die stagnante kommoditeitspryse, politieke onsekerheid 
en laer groei. Ons Groep het nietemin ’n uitstekende jaar geniet en 
verkope het vir die 53 weke met 32.6% en op ’n konstante geldeen-
heidgrondslag met 39.0% gestyg.

Ons het goed gedoen in Angola en verskaf voorraad op ’n bykans 
deurlopende grondslag aan ons 29 supermarkte regoor daardie land, 
terwyl ons mededingers bykans sonder uitsondering geknou is deur 
uitdagings wat ons te bowe kon kom. Gevolglik het verkope floreer. Hoewel 
handels toestande in Nigerië uitdagend was weens faktore soos invoer-
beper kings; ’n sukkelende oliebedryf en ’n wesenlike tekort aan buite-
landse valuta, het ons ons teenwoordigheid daar uitgebrei. Ons doen dit 
omdat ons vertroue in die land se potensiaal en toekoms het. Dit is immers 
die grootste ekonomie in Afrika en die land met die grootste bevolking. 

Afrika is die toekoms en ons is volkome daaraan toegewyd. In die 
nuwe finansiële jaar gaan ons nie net ons teenwoordigheid in die lande 
waar ons reeds handel dryf uitbrei nie, maar ons sal voortgaan om 
potensiële toegang tot nuwe markte op die vasteland te ondersoek. 

FRANCHISE-AFDELING 
Die OK Franchise-afdeling is ’n belangrike uitbreiding van ons sake 
omdat dit ons toegang tot kleiner, meestal plattelandse gemeenskappe 
gee. Gedurende die afgelope jaar is die afdeling aansienlik herstruk-
tureer en die aantal OK-handelsformate is verminder terwyl daar ’n 
sterk fokus was op die opgradering van elke lid se winkel tot 

OK-standaarde. Terselfdertyd is ’n program van stapel gestuur om ons 
verhouding met lede verder te verbeter en te versterk, ’n inisiatief wat 
baie bevredigende resultate gelewer het. 

Vir die eerste keer laat die bestuur nou potensiële franchisenemers 
toe om losstaande drankwinkels te verkry sonder dat hulle ’n gerief-
supermark besit. 

Dié stappe, te same met die verhoogde frekwensie van aflewering aan 
OK-winkels, het gelei tot ’n beduidende verbetering in die gehalte van 
klantediens wat verskaf word deur lede wat die nuwe wyse waarop ons 
sake doen ten volle ondersteun. Die resultaat was dat die omset van die 
hele afdeling begin styg het en in die laaste kwartaal amper 27% bereik het. 

Ons glo die OK-handelsnaam is vandag ’n baie meer mededingende 
en selfgeldende speler in die markte waarin dit sake doen. Die toene-
men de aantal uitnodigings van ontwikkelaars om ruimte in nuwe 
inkopie  sentrums op te neem, is maar net een van die faktore wat daarvan 
getuig. Ons sien uit na voortgesette groei in die nuwe finansiële jaar. 

DIE MEUBELAFDELING
Die afdeling se groei in omset van 15.3% (12.5% op ’n 52-week 
grondslag) is ondersteun deur ’n aansienlike styging in die getal takke 
in die vorige finansiële jaar toe sy voetspoor met 103 winkels uitgebrei 
is. Twee van die drie kettings wat dit bedryf – OK Furniture, by verre die 
grootste met 387 takke, en OK Power Express – is gefokus op die 
middel en laer end van die mark, terwyl die derde – House & Home – 
hoofsaaklik die hoër inkomstekategorieë bedien. 

Shoprite Mandalay, Wes-Kaap Provinsie, Suid-Afrika, het in Junie 2016 begin handeldryf.
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Soos die res van die Groep, versnel die Meubelafdeling sy uitbrei ding 
in Suider-Afrika waar dit nou 67 takke in sewe markte het, insluitend 
Mosambiek, Zambië en Angola bykomend tot die BLNS-lande. 

Die nuutste aanpassings tot die Nasionale Kredietwet het gelei tot ’n 
meer konserwatiewe berekening van bekostigbaarheid. Dit het 
ongelukkig ’n uitwerking op kredietverkope gehad, wat weer 
finansiering- en versekeringsinkomste geraak het. Die feit dat die 
aanpassings ten tye van ’n gedempte ekonomie kom, het ’n wesenlike 
uitwerking op die afdeling se winsgewendheid gehad. 

VOLHOUBAARHEID
Ons hou voortgeset daarmee vol om ons strukture te verfyn om te 
verseker dat ons so doeltreffend moontlik in Suid-Afrika en elders op 
die vasteland kan sake doen. Ek het vroeër daarop klem gelê dat die 
lesse wat ons geleer het in ander lande, waar daar dikwels ’n 
pioniersbenadering vereis word, ook baie waardevol is vir ons tuismark. 
Dit is net soveel op vindingrykheid en innoverende probleemoplossing 
van toepassing as wat dit is om geestelik sterk en vasberade te wees. 

Ons het geleer dat in ’n hoogs mededingende mark ’n soortgelyke 
hoë vlak van selfversorging nodig is en dat afhanklikheid van eksterne 
faktore tot die minimum beperk moet word. Daar word dikwels gesê dat 
voedselkleinhandel ’n aanvullende besigheid is, wat beteken dat 
produkbeskikbaarheid op die rak, bykomend tot prys, van kritiese 
belang is. Om dié doelwit te bereik en ons afhanklikheid van ander te 
beperk, het ons ’n hoogs doeltreffende voorraadketting ontwikkel wat 
’n netwerk van verspreidingsentrums omvat om die vloei van 
handelsware na ons winkels ten volle te beheer. Met behulp van ons 
verskaffers en gerugsteun deur die mees gevorderde inligtingstelsels 
wat ons met intydse inligting 24/7 voorsien, verlaag ons konstant koste 
in die voorraadketting om ’n prysvoordeel binne die winkel te verseker. 

Om ons toekomstige groei te beplan, doen ons uitgebreide 
navorsing wat ’n wye reeks van rigtings dek – van die studie oor klante 
se veranderende inkopiepatrone asook om hulle daarin tegemoet te 
kom, en bemarking deur sosiale media tot demografiese studies om 
toekomstige bevolkingsgroei vas te stel teen die agtergrond daarvan 
om geskikte grond te kry vir uiteindelike winkelpersele.

Ons het omvangryke programme in werking gestel om energie-
verbruik in ons winkels te verminder en regdeur die voorraadketting, 
wat grootskaalse vervoervlote omvat. Volgens die benadering om so 
min as moontlik afval na stortingsterreine te stuur, het ons in die 
verslagtydperk ’n kompakteringsgerief by ons hoof-
verspreidingsentrum in Centurion naby Johannesburg van stapel 
gestuur waar karton en plastiek houers van al ons winkels in die 
Noordelike Streek vir herwinning verwerk word. Dit is stappe soos dié 
wat die mate van ons omgewings verantwoordelikheid uitbeeld. 

Om ons afhanklikheid van ingevoerde vars produkte vir ons meer as 
200 supermarkte elders op die vasteland te verlaag, het ons ’n 
omvattende ondersteuningsprogram in plek vir kleinskaalse plaaslike 
boere. Ons gee vir hulle bystand op elke vlak om meestal groente-oeste 
op die vereiste standaarde te lewer. Dit is ontwikkel as ’n uitbreiding 
van dit wat ons vir ontwikkelende boere in Suid-Afrika doen en die 
program behels die bekendstelling van boere aan professionele 
landboukundiges sowel as die hou van boeredae waar kennis, 
kundigheid en jongste tendense gedeel word. In Zambië, waar die 
Groep al vir 20 jaar teenwoordig is, word afhangend van die seisoen 
bykans 100% van al ons groentebehoeftes by plaaslike produsente 
gekoop, terwyl dié syfer vir Nigerië sowat 40% bereik het. 

Aangesien die groei en sukses van ons sake deur die 
beskikbaarheid van ’n voldoende aantal vaardige werknemers op alle 
vlakke gedryf word, is opleiding die hart van wat ons doen en in die 
afgelope jaar het personeellede bykans 600 000 opleidingsessies, wat 
fokus op verskillende dele van ons besigheid, bygewoon. Ons teiken 
jong talent, veral deur interne opleiding en by akademiese instellings 
om ’n voortgesette en uitsonderlike vaardigheidslyn te verseker. Om ’n 
voorbeeld te gee; teen die agtergrond van die bedryfswye tekort aan 
opgeleide aptekers het ons ’n paar jaar gelede ’n beursskema bekend 
gestel om te verseker dat daar voldoende gekwalifiseerde aptekers is 
om die groei van MediRite, ons binne-winkel apteekketting, aan te 
spoor. Tans is daar 83 studente met beurse wat aan Suid-Afrikaanse en 
Angolese universiteite studeer, terwyl nog 85 besig is met internskappe 
of om hul jaar van gemeenskapdiens te voltooi voor hulle op ’n 
permanente grondslag by MediRite aansluit. Sowat 70% van dié 
studente kom van voorheen benadeelde gemeenskappe en 68% van 
hulle is vroue. Die skema het reeds gesorg vir bykans 40% van 
MediRite se huidige groep van 172 aptekers.

Ons beskou ons uitgebreide betrokkenheid in die gemeenskap as 
’n belangrike deel om ons sake volhoubaar uit te voer, want die mense 
van die gemeenskappe waarin ons sake doen, is ons klante, ons 
verskaffers en ons personeel. Ons programme vir korporatiewe 
maatskaplike investering word op ’n geïntegreerde wyse bestuur. 
Onder die banier #ActForChange, ’n veldtog vir daadwerklike 
maatskaplike verandering, fokus ons veral op hongerverligting in al die 
markte waar ons teenwoordig is. Ons het die afgelope jaar oorskot 
voedsel ter waarde van R109.3 miljoen beskikbaar gestel aan honderde 
geverifieerde nie-winsgewende organisasies vir verspreiding aan 
duisende honger mense. Terselfdertyd het ons mobiele sopkombuise 
bykans 4.5 miljoen se etes vanjaar uitgedeel, terwyl ons ook basiese 
voedselreekse in ons winkels subsidieer.

Sentraal tot #ActForChange is die bemagtiging van vroue. Ons werk 
nougeset saam met vroue in die sake-omgewing om geleenthede te 
identifiseer vir diegene wat die potensiaal het om verskaffers vir die 
Groep te word. Ons help hulle om die nodige vaardighede te ontwikkel 
om hul sake tot volhoubare bedrywighede op te bou, terwyl ons ook 
met hul saamwerk om honger in hul gemeenskappe te bekamp. 

ERKENNING
Om resultate te behaal soos dié wat ons in die jaar tot Junie 2016 
behaal het, vereis enorme betrokkendheid en toewyding van beide die 
bestuur en personeel regoor al ons besighede. Dit het uitmuntende 
leierskap op alle vlakke vereis, wat personeel geïnspireer het om hul 
beste te gee in markomstandighede wat uiters uitdagend was en 
steeds is. Die Groep is gelukkig om ’n bestuurspan tot sy beskikking te 
hê wat gebrei is in ’n wye verskeidenheid van hoogs veeleisende 
markte. My gewaardeerde dank aan almal van hulle.

JW “WHITEY” BASSON
Uitvoerende Hoof 

22 Augustus 2016

“ IN DIE JAAR HET SHOPRITE-, CHECKERS- EN USAVE-SUPERMARKTE VIR DIE 
EERSTE KEER ALTESAAM EEN MILJARD KLANTE IN EEN ENKELE JAAR BEDIEN, WAT 
 GELYKSTAANDE IS AAN 86 KLANTE PER SEKONDE.”
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