
S H O P R I T E  H O L D I N G S  B P K  G E Ï N T E G R E E R D E  V E R S L A G  2 0 1 6

FINANSIËLE VERSLAG

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE

VERKOOP VAN HANDELSWARE
–  Volgens die algemene reël doen internasionale kleinhandelaars 

verslag oor hul resultate in volle weke. Die Groep gebruik ook dié 
aanvaarde rekenkundige praktyk, met die gevolg dat ’n ekstra week 
elke vyf tot ses jaar ingesluit word. Dié ekstra week is by vanjaar se 
resultate ingereken. 

–  Totale omset het met 14.4% tot R130.028 miljard gestyg, in die 
algemeen ’n goeie prestasie gegewe die ekonomiese toestand in 
Afrika, en uit die aard van die saak die res van die wêreld se 
ekonomie. Omset het met 11.6% toegeneem wanneer die ekstra 
week uitgesluit word. In ’n klimaat van politieke en ekonomiese 
onstabiliteit asook hoë werkloosheid, het plaaslike groei selfs verder 
verlangsaam. Dit is vererger deur ’n kwaai droogte, nie net in Suid-
Afrika nie, maar ook wyer sodat dit ’n uitwerking op die meeste 
lande waarin ons in Suider-Afrika handel dryf, gehad het. Die faktore 
maak opsigself die prestasie van die Groep nog meer 
indrukwekkend. 

–  Die groei in omset was veral in die tweede helfte van die jaar baie 
kragtiger as in die eerste helfte, hoofsaaklik vanweë ’n aantal hoogs 
suksesvolle promosieveldtogte wat verseker het dat klante lojaal 
gebly het aan ons handelsname.

–  Die onderstaande tabel gee die toepaslike omset per segment:
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Verkoops-
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%
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%
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2016
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52 weke 
Junie 
2015
 Rm

Supermarkte RSA  8.1 10.9 94 167 84 945
Supermarkte Nie-RSA 29.1 32.6 22 246 16 781
Meubels 12.5 15.3  5 207 4 516
Ander Bedryfsegmente 11.9 12.8  8 408 7 452
Totale Verkope 11.6 14.4 130 028 113 694

–  Supermarkte RSA het groei in omset van 10.9% tot R94.167 miljard 
behaal. Hoewel die gemiddelde klant steeds finansieël onder druk 
is, het Supermarkte RSA ’n aantal hoogs suksesvolle promosies van 
stapel gestuur wat veral in die tweede helfte van die jaar tot die 
groei in omset bygedra het. Die Groep gaan voort met sy innovering 
in waardetoegevoegde kategorieë soos kaas, wyn en vleis. 
Supermarkte RSA het ’n netto 49 winkels in die jaar geopen. 

–  Die gemiddelde interne voedselinflasie het van 4.6% in 2015 tot 
3.5% in 2016 afgeneem, maar het stelselmatig begin styg tot 5.5% 
in Junie 2016. Dit is vergeleke met amptelike voedselinflasie van 
7.2% vir die 2016-boekjaar en 10.8% in Junie, wat daarop dui dat 
nie alle verhogings aan klante deurgegee is nie. 

–  Die rand en die meeste van die Afrika-geldeenhede waarin die 
Groep handel dryf het sy relatiewe swakheid teenoor die VS dollar 
gehandhaaf. Supermarkte Nie-RSA het steeds die wind van voor 
gekry met die voortdurende lae olieprys op wêreldmarkte en ’n 
meegaande tekort aan buitelandse valuta in die olieproduserende 
lande, soos Angola en Nigerië. Die Groep het nogtans voortgegaan 
met sy strategie van voorraadinvoere om seker te maak dat klante 
’n behoorlike produkreeks tot hul beskikking het. Dit het bygedra tot 
die segment se uitstekende prestasie (veral in die tweede helfte van 
die jaar) met gerapporteerde groei van 32.6%, wat R22.246 miljard 
tot die Groep se omset bygedra het ná omskakeling tot rand. In 
konstante geldeenhede was die groei in omset 39.0% (35.3% op 
’n 52-week grondslag). Die Groep het gedurende die jaar ’n netto 
18 nuwe supermarkte buite Suid-Afrika oopgemaak, insluitend die 
vlagskip Palanca-winkel, wat heropen is. 

–  Handelstoestande vir Meubels was steeds moeilik, maar die afde-
ling het dit reggekry om sy omset met 15.3% tot R5.207 miljard te 
verhoog. OK Furniture, wat middel- en laerinkomste verbruikers 
teiken, het weereens die sterkste groei in omset van 19.2% behaal, 

terwyl House & Home se omset met 6.4% gestyg het. Krediet  deel-
name het nog verder afgeneem na 24.2% weens die nuwe verpligte 
bekostigbaarheidsberaminge met die gevolglike negatiewe 
uitwerking op finansierings- en versekeringsinkomste. Die 
 meubel afdeling het ’n netto 26 nuwe winkels gedurende die jaar 
 oopge maak. 

BRUTO WINS
Bruto wins bestaan hoofsaaklik uit bruto marge ná prysaanpassings en 
voorraadverliese. Ooreenkomstig met IFRS (IAS 2: Voorraad en IFRIC-
omsendbrief 9/2006) het die Groep vereffeningsafslag en handels-
kortings van die voorraadkoste afgetrek.

Die Groep het steeds sy prysmededingendheid gehandhaaf ten 
spyte van sterk mededinging, nie net van bestaande spelers nie, maar 
ook deur nuwe toetreders tot die mark. Die Groep het sy strategie om 
sekere basiese voedsel te subsidieer, voortgesit in ’n poging om die 
druk op verbruikers, wat op elke front met prysverhogings te kampe 
het, te verlig. Ondanks die verlaging van marges op basiese voedsel, 
het die Groep sy bruto winsmarges gehandhaaf danksy doeltreffend-
heid in stelsels en logistieke infrastruktuur, laasgenoemde vanweë die 
nuwe en uitgebreide verspreiding sentrums se vermoë om groter 
volumes te hanteer. Gevolglik het die bruto winsmarge tot 20.9% 
verstewig, vergeleke met 20.7% die vorige jaar. Bruto wins het met 
15.8% tot R27.236 miljard gestyg, effens hoër as die groei in omset. 
Vooraadverliese bly goed onder beheer, maar misdaad (roof, diefstal en 
inbraak) neem daagliks toe, wat die Groep dwing om sy besteding op 
sekuriteit en verliesbeheer te verhoog. 

ANDER BEDRYFSINKOMSTE
Ander bedryfsinkomste het met 8.3% tot R3.711 miljard toegeneem, 
grotendeels vanweë ’n toename van slegs 1.7% in die netto verdiende 
premies, wat ’n regstreekse gevolg van die afname in kredietverkope is 
weens die veranderinge aan regulering van bekostigbaarheids-
beraminge. Die vorige jaar het ook ’n voorsiening ingesluit vir die 
Palanca-winkel se verlies aan inkomste wat deur die versekering gedek 
sal word. Dié voorsiening is vanjaar aansienlik verlaag toe die plafon vir 
die tipe versekering bereik is. 

UITGAWES
Kostebestuur bly ’n hoë prioriteit vir die Groep aangesien handels-
marges altyd onder druk is weens toenemende mededinging in die 
voedselkleinhandel. 
–  Waardevermindering en amortisasie: Die Groep hou vol om sy 

belegging in inligtingstegnologie te verhoog. Nuwe winkels word 
ook oopgemaak, terwyl daar terselfdertyd ’n voortgesette 
opknappingsprogram vir ouer winkels deurgevoer word. Winkels 
word gemiddeld elke sewe tot agt jaar opgeknap. Bykomend 
daartoe is 131 nuwe korporatiewe winkels in die jaar geopen en 
27 is toegemaak.

–  Bedryfshuur: Gedurende die jaar is ’n netto 104 nuwe korporatiewe 
winkels oopgemaak en die toename in omset het ook tot ’n 
ooreenstemmende toename in die omset van huurbetalings gelei. 
Sekere huurbetalings is verlaag vanweë hoofhuurkontrakte wat nie 
hernu is nie of heronderhandel is gedurende die jaar. 

–  Werknemersvoordele: Die toename in personeelkoste van 11.7%, 
wat minder as omsetgroei is, is hoofsaaklik weens die behoefte aan 
bykomende personeel voortspruitend uit die toename in omset en 
die aantal nuwe winkels wat geopen is. Die verbetering in produk-
tiwiteit is voortgesit met ’n bykomende fokus op die verbetering en 
handhawing van diensvlakke binne winkels. As deel van werkne-
mersvoordele word voorsiening gemaak vir aansporings om 
personeel oor die lang termyn te behou.

–  Ander bedryfsuitgawes: Dié kostes, wat met 17.3% gestyg het, 
dek uitgawes soos elektrisiteit en water; herstelwerk en onderhoud; 
sekuriteit en kommissie wat op kredietkaarte betaal word. Die 
Groep het sy voorsiening vir die herstel van huurgeboue, waar hy ’n 
verpligting het om die buitekant van die geboue te onderhou, 
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behou. Die groei in ander uitgawes was hoofsaaklik weens 
verhogings in elektrisiteit (tariefverhogings); herstel en onderhoud 
(opknappings en ander gewone uitgawes) en sekuriteitsuitgawes 
wat meer as die groei in omset gegroei het. Van die ander uitgawes 
het ook meer as omset toegeneem weens die aantal nuwe winkels 
wat geopen is. 

HANDELSWINS
Die handelsmarge het effens van 5.57% tot 5.60% gestyg vanweë ’n 
toename in bruto wins en die goeie bestuur van uitgawes.

BUITELANDSE VALUTAVERSKILLE
Soos verklaar in die rekeningkundige beleid, word die bates en laste 
van buitelandse filiale omgereken na rand teen sluitingskoerse. 
Dié omrekeningsverskille word in ekwiteit in die buitelandse valuta-
omrekeningsreserwe (BVOR) verantwoord. In wese is die meeste 
buitelandse valutaverskille in die staat van omvattende inkomste die 
gevolg van korttermynlenings van bedrywighede buite Suid-Afrika wat 
in VS-dollar verskuldig is en balanse in VS-dollar wat in buitelandse 
rekeninge gehou word.

Gedurende die jaar het die devaluasie van die Angolese kwanza, 
Nigeriese naira en Zambiese kwacha steeds ’n uitwerking op die 
korttermynlenings gehad. Die gevolg was ’n valutaverlies van 
R46 miljoen, vergeleke met een van R132 miljoen in die vorige 
verslagtydperk.

Die onderstaande tabel toon die benaderde rand-koste van ’n eenheid 
van die volgende belangrike geldeenhede teen jaareinde: 

2016 2015 2014
VS-dollar 14.775 12.126 10.617
Euro 16.393 13.581 14.478
Zambiese kwacha 1.514 1.641 1.710
Angolese kwanza 0.089 0.100 0.109
Mosambiekse metical 0.221 0.282 0.332
Nigeriese naira 0.052 0.061 0.065

NETTO RENTE BETAAL
Die Groep het in die jaar van oornag-daggeldgeriewe vir beide 
korttermyndeposito’s en -lenings gebruik gemaak. Soos in die verlede 
het die Groep alle kapitaalprojekte met korttermynlenings en 
kontantreserwes gefinansier.

Die netto rente-betaling vir die jaar het tot R324 miljoen toegeneem, 
vergeleke met ’n netto betaling van R199 miljoen die vorige jaar. Dit is 
hoofsaaklik vanweë hoër rentekoerse en die groter gebruik van 
korttermyn-daggeldlenings. 

Daarbenewens moet die Groep die vereistes van IFRS (IAS 39) ten 
opsigte van die hantering van rente op die omskepbare skuldbriewe 
toepas. IFRS vereis dat die aanspreeklikheidskomponent van 
omskepbare skuldbriewe teen geamortiseerde koste gemeet word deur 
die effektiewe rente-metode teen die interne opbrengskoers te gebruik. 
Die rente-uitgawe, bereken teen die interne opbrengskoers van 
10.09%, is R449 miljoen vir die verslagtydperk teenoor die reële rente 
van R305 miljoen wat teen die koeponkoers van 6.5% betaal is. 

INKOMSTEBELASTINGUITGAWE
Die effektiewe inkomstebelastingkoers is hoër as die nominale 
inkomstebelastingkoers weens sekere nie-aftrekbare uitgawes soos 
verbetering aan huureiendom sowel as inkomstebelastingverliese in 
sekere lande buite Suid-Afrika, wat nie vir die doeleindes van die Groep 
aangewend kan word nie. Die nie-aftrekbare uitgawes het in die jaar 
verminder, met die gevolg dat ’n effense laer koers weerspieël word. In 
’n aantal van dié lande is die minimum belastingkoers van toepassing, 
wat tot die algehele hoër belastingkoers bygedra het. 

WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL
Die basiese wesensverdienste per aandeel het met 17.0% van 772.9 
sent tot 904.4 sent gestyg en is hoofsaaklik die gevolg van omsetgroei 
vanweë ’n sterker tweede halfjaar asook die aantal nuwe winkels wat 
geopen is. Die verwaterde wesensverdienste per aandeel het met 
17.0% van 769.1 sent tot 899.7 sent toegeneem. Die verwatering was 
weens die aandele aansporingskema wat twee jaar gelede in werking 
gestel is. Sou die uitwerking van die 53ste week uitgesluit word, sou die 
groei 12.7% wees.

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE 

NIE-BEDRYFSBATES

EIENDOM, AANLEG EN TOERUSTING EN ONTASBARE BATES
Gedurende die jaar het die Goep R4.752 miljard op eiendom, aanleg en 
toerusting asook sagteware bestee, vergeleke met R4.631 miljard in 
2015. 

Die Groep gaan ook voort met sy beleid om onbeboude grond vir 
strategiese doeleindes te koop en kleinhandelpersele op te rig wanneer 
geen ontwikkelaars gevind kan word nie. Gedurende die jaar het die 
Groep R660 miljoen op sulke grond en geboue bestee. Die belegging 
om bestaande winkels op te knap, het R698 miljoen bedra, terwyl 
R1.357 miljard op nuwe winkels (uitsluitend grond en geboue) bestee is; 
R1.125 miljard is op inligtingstegnologie bestee en die balans op 
gewone vervangings. Die Groep sit die proses voort om sy voorraad-, 
meesterdata- en sentrale voorraadstelsels op te gradeer. Dit sal nog in 
die volgende boekjaar voortgaan. Kapitaalverpligtinge van 
R1.682 miljard is vir verbeteringe in die volgende boekjaar vasgemaak. 

Ontasbare bates bestaan grootliks uit die klandisiewaarde wat met 
verkrygings betaal is, handelsname wat verkry is en sagteware. 
Klandisiewaarde verteenwoordig die premie wat betaal is vir sekere 
ondernemings en word jaarliks vir waardedaling getoets, gegrond op 
die gebruikswaarde van dié ondernemings wat volgens kontantvloei-
vooruitskattings bereken word.

Sagteware verteenwoordig die Groep se belegging in sekere 
rekenaarsagteware wat in sy daaglikse bedrywighede gebruik word. 
Die Groep het sy belegging in nuwe SAP-sagteware voortgesit. 
Sagteware word oor die nutsduur daarvan, wat drie tot sewe jaar 
beloop, geamortiseer.

Die handelsname omvat hoofsaaklik die aangekoopte Compu ticket-, 
Transpharm- en Seven Eleven/Friendly Grocer-handels name wat 
onderskeidelik oor 20, 16 en 20 jaar geamortiseer word.

UITGESTELDE INKOMSTEBELASTINGBATES 
Uitgestelde inkomstebelasting word voorsien vir berekende inkomste-
belastingverliese en tydelike verskille tussen die inkomstebelas ting-
basisse van bates en laste asook hul drawaardes vir finansiële 
verslagdoeningsdoeleindes deur die aanspreeklikheidsmetode te 
gebruik. Dié bate het hoofsaaklik ontstaan uit voorsienings wat vir 
verskeie doeleindes gemaak is, sowel as opgelope bedryfshure met 
vaste eskalasie.

BEDRYFSBATES

VOORRAAD
Voorraad het R15.4 miljard bedra, wat ’n toename van 12.6% is teenoor 
die vorige jaar. Die voorraadomset, gegrond op die koste van verkoopte 
handelsware, was 7.1 keer (2015: 6.9 keer). Die toename in voorraad 
spruit grotendeels uit die volgende:
–  die voorraadvoorsiening vir ’n netto 104 nuwe korporatiewe winkels; 

en
–  die uitbreiding van die verspreidingsentrums in Centurion, Brackenfell 

en KZN, met meer verskaffers en produkte wat nou deur die geriewe 
beweeg. 

18

KORPORATIEW
E 

 BEHEER
BEDRYFSOORSIG



S H O P R I T E  H O L D I N G S  B P K  G E Ï N T E G R E E R D E  V E R S L A G  2 0 1 6

HANDELS- EN ANDER DEBITEURE 
Handels- en ander debiteure verteenwoordig hoofsaaklik debiteure op 
afbetalingsverkope, franchise-debiteure, koophulpverenigings en 
huurdebiteure. Voldoende voorsiening word vir potensiële oninbare 
skuld gemaak en die uitstaande debiteureboek word gereeld hersien. 

Die voorsiening vir waardedaling en onverdiende finansierings-
inkomste ten opsigte van debiteure op afbetalingsverkope was 19.4% 
teenoor 15.9% die vorige jaar. Die toename neem die algemene 
skuldomgewing in ag en handhaaf die Groep se konserwa tiewe 
benadering. 

Die voorsiening vir waardedaling word nou gedoen deur ’n basiese 
kettingleermetode met duidelike toegewing vir verwagte afskrywings 
terwyl die Groep voorberei op die inwerkingstelling van IFRS 9 op 
Finansiële Instrumente wat die erkenning van ’n potensiële waarde-
daling sal vereis ten tye van die aanvanklike krediettransaksie. 

KONTANT EN KONTANT-EKWIVALENTE EN OORTROKKE 
BANKREKENINGE
Die netto kontant en kontant-ekwivalente het teen jaareinde 
R3.8 miljard bedra, vergeleke met R7.1 miljard in 2015. Die verlaging 
was hoofsaaklik weens kapitaalbesteding, insluitend grond en geboue, 
van R4.752 miljard sowel as die ongunstige maandeinde wat toegesien 
het dat krediteure voor die rekenkundige maandeinde betaal word.

BEDRYFSLASTE

6.5% OMSKEPBARE SKULDBRIEWE 
Op 2 April 2012 het Shoprite Investments Bpk 6.5% omskepbare 
skuldbriewe aflosbaar in April 2017 teen ’n nominale bedrag van 
R4.5 miljard uitgereik. Op 9 Mei 2012 is ’n verdere nominale bedrag van 
R200 miljoen aan Shoprite Checkers (Edms) Bpk uitgereik om as deel 
van ’n aansporingskema vir sy werknemers te gebruik. Dié skema is in 
Junie 2014 in werking gestel.

Tydens ’n buitengewone algemene vergadering op 28 Junie 2012 
is spesifiek magtiging gegee vir die uitreiking van ’n maksimum van 
30 miljoen nuwe gewone aandele van Shoprite Holdings ten tye van 
die omskepping van die omskepbare skuldbriewe. Die aanvanklike 
omskeppingsprys is R168.94 per gewone aandeel. Op 28 Mei 2012 
is hierdie omskepbare skuldbriewe suksesvol op die JSE genoteer.

Ingevolge die bepalings van die Memorandum van Inkorporasie van 
Shoprite Holdings Bpk is sy leningsbevoegdheid onbeperk.

Ingevolge IAS 39 word omskepbare skuldbriewe as saamgestelde 
finansiële instrumente geklassifiseer, wat ’n skeiding tussen die 
ekwiteits- en die aanspreeklikheidskomponent vereis.

Die aanspreeklikheidskomponent (skuldbrief) word aanvanklik erken 
teen die billike waarde van ’n soortgelyke skuldbrief wat nie ’n 
ekwiteitsomskeppingsopsie het nie, met ander woorde ’n skuldbrief 
sonder omskeppingsregte. Die koers wat gebruik word, is ’n 
markverwante leningskoers wat normaalweg die ruilkoers plus ’n 
kredietmarge sal wees. Die ekwiteitskomponent word aanvanklik erken 
teen die verskil tussen die billike waarde van die saamgestelde 
finansiële instrument in die geheel en die billike waarde van die 
aanspreeklikheidskomponent. Enige regstreekse toeskryfbare 
transaksiekostes word aan die aanspreek likheids- en ekwiteits-
komponente toegewys in verhouding tot hul aanvanklike drabedrae.

Ná aanvanklike erkenning word die aanspreeklikheidskomponent 
teen geamortiseerde koste gemeet deur die effektiewe rentekoers-
metode te gebruik. Die ekwiteitskomponent word nie ná aanvanklike 
erkenning weer gemeet nie, buiten in geval van omskepping of 
verstryking.

Die beweging in die sluitingswaarde van die aanspreeklikheids-
komponent, sowel as die verskil in berekende en betaalde rente, word 
hieronder uiteengesit:

 
Junie
2016

Junie
2015

Rm Rm
Aanspreeklikheidskomponent aan die  
begin van die jaar 4 511 4 381
Berekende rente-uitgawe 449 436
Rente betaal (6.5%) (305) (306)
Aanspreeklikheidskomponent aan die  
einde van die jaar 4 655 4 511

Die omskepbare skuldbriewe sal na verwagting in April 2017 omskep 
word en is dus herklassifiseer as bedryfslaste. 

VOORSIENINGS
Voldoende voorsiening word gemaak vir mediese voordele ná aftrede, 
herindiensneming, beswarende huurkontrakte, langtermynwerk-
nemersvoordele en alle uitstaande versekeringseise. Die Groep het in 
die verlede ’n groot deel van die mediese aanspreeklikheid ná aftrede 
vereffen. Die oorblywende las hou grootliks verband met pensioena-
risse en sal gedurende die volgende finansiële jare vereffen word. 

AFBETALINGSVERKOPE
Die Groep het steeds kredietgeriewe as ’n onlosmaaklike deel van sy 
meubelbedrywighede verskaf. Die bestuur en administrasie van dié 
debiteureboek word intern gedoen aangesien die toestaan van krediet 
as ’n integrale deel van meubelverkope beskou word.

SHOPRITE-VERSEKERING
Die Groep bedryf sy eie korttermynversekeringsmaatskappy as deel 
van die meubelbesigheid en vir die versekering van sy eie bates. In die 
verslagtydperk het die netto premies verdien, wat met derde partye 
verband hou, R416 miljoen bedra, vergeleke met R409 miljoen die 
vorige jaar. Die netto premies vir kredietbeskerming was R270 miljoen 
teenoor R269 miljoen die vorige jaar. Soos in die verlede gee die Groep 
rekenskap vir die premies verdien en verlengde waarborgfooie oor die 
leeftyd van die polis. In Suid-Afrika word versekeringspremies op ’n 
maandelikse grondslag gefaktureer en verdien. Dit is in ooreenstemming 
met die Nasionale Kredietwet.

Teen jaareinde het die versekeringsmaatskappy ’n kapitaal-
voldoeningsvereiste ingevolge die Versekeringswet van R168 miljoen 
gehad met werklike netto statutêre bates van R592 miljoen, wat ’n 
dekking van 3.5 (2015: 3.0) daarstel voor die verklaring van dividende 
aan die houermaatskappy. 
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