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inhoud

Sy verskillende kettings bedryf saam 1 181 winkels in  

17 lande wat almal elektronies geïntegreer is met ’n sentrale 

databasis en bevoorradingstelsel. Die Groep se primêre besigheid 

is voedselkleinhandelvoorsiening aan verbruikers in alle 

inkomstegroepe en daar is winkels van Kaapstad tot Moembaai  

en op van die eilande in die Indiese Oseaan. 

Die doelwit van bestuur is om alle gemeenskappe in Afrika van 

voedsel en huishoudelike produkte teen die laagste pryse in ’n 

eerstewêreld inkopie-omgewing te voorsien. Terselfdertyd dra 

die Groep, wat onlosmaaklik verbind is tot Afrika, by tot die 

totstandkoming van stabiele ekonomieë en die maatskaplike 

opheffing van die vasteland se mense.

Shoprite Holdings Beperk is ’n 

beleggingshouermaatskappy wie se filiale 

saam die grootste kleinhandelonderneming 

in snelomsetverbruikersgoedere op die 

vasteland van afrika uitmaak. 
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Shoprite Holdings Bpk omvat die volgende entiteite:

Die Shoprite Checkers supermarkgroep, wat bestaan uit 366 Shoprite-supermarkte; ��5 Checkers-supermarkte;  

24 Checkers Hypers; 99 Usave-winkels; 20 verspreidingsentrums wat die groep voorsien van kruideniersware, nie-voedsel 

en bederfbareproduk-lyne; �70 OK Furniture-winkels; �5 OK Power Express-winkels; 3� House & Home-winkels; en 
�0� Hungry Lion-kitskoswinkels. 

Deur sy OK Franchise afdeling, verskaf en versprei die Groep voorraad aan 29 OK MiniMark-geriefswinkels; 

26 OK Foods-supermarkte; 6� OK Grocer-winkels; 56 Megasave-groothandelwinkels; 9 OK Value-winkels en 

79 Sentra-winkels en aankoopvennote.

1 181 winkels
in 17 lande

VOEG wAARdE tOE
oor vastelande heen

en operasioneel



vars produkte
•  93% van vrugte- en groente-aankope in Suid-Afrika word regstreeks van 

produsente verkry

•  Verbeterde winsgewendheid deur die vermindering van verspreidingskoste

•  Verskaf maaltydoplossings, nie net bestanddele nie

•  Klein vervaardigers word bygestaan om hoë kwaliteitstandaarde te bereik

verspreidingsketting
•  Ten volle outomatiese voorraadaanvullingsketting

•  Internasionale aankopeafdeling verkry wye reeks vir invoere

•  Baan die weg vir verskaffers met ’n vooruitskattings- en 
aanvullingsprogram

inligtingstegnologie
•  Sigbaarmaking- en opsporingsprogram vir promosie-items stu 

in-voorraadvlakke

•  Europay/MasterCard/Visa (EMV)-kaarthanteringsvermoë

•  Beveiligde winkel-tot-winkel geldoordragstelsel

•  Geoutomatiseerde personeelverwysingskontrolestelsel

voeg waarde toe 
deur die ontwikkeling van nuwe 

kleinhandelformate en dienste om 
’n breër omvang van klante 

te bereik en inkopiegerief 
te optimaliseer

ONS 
VERNUwE  
ONS BESiGHEid 
dEURLOPENd

voeg waarde toe
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verspreiding
•  Sentraliseer verspreiding na winkels

•  Gevestigde netwerk van eie verspreidingsentrums

•  Produkte van 440 verskaffers afgelewer gedurende ’n 
enkele rit

money market
•  Dienste word elke maand deur 2� miljoen mense gebruik

•  Eerste kleinhandelaar wat laekoste-geldoordragte moontlik 
maak

•  Platform in plek om moontlike reeks bankdienste te bied

•  Computicket is nou in elke Shoprite- en Checkers-
supermark in die RSA

supermarkte
•  Drie hoofhandelsmerke wat die hele inkomstespektrum dek

•  Checkers herposisioneer vir die bokant van die mark

•  Shoprite opgegradeer om die aspirasies van die middelklas 
te bevredig

•  Usave met sy beperkte produkreeks ’n nuwe konsep in die 
Suid-Afrikaanse mark

’n wêreldspeler
•  Beweeg ná �994 sterk in Afrika in

•  Dryf nou handel in �7 lande

•  Ontwikkel nuwe winkelformate om nuwe markte te bedien

Die Shoprite Groep se
datakabels is �40 000 km 
lank, ongeveer drie en ’n 

half keer die omtrek
van die aarde!
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Suid-Afrika 297 111 24 77 151 14 29 80 18 49 27 5 66 44

Angola 3 5

Botswana 4 1 5 7 5 1

Ghana 1

indië 1

Lesotho 4 2 3 1 2 1

Madagaskar 8

Malawi 2 3 2

Mauritius 1

Mosambiek 4 1

Namibië 11 3 9 9 2 2 3 10 2 4 13 10

Nigerië 1

Swaziland 4 2 1 1 1 1

tanzanië 5

Uganda 2

Zambië 18 7

Zimbabwe 1

tOtAAL 366 115 24 99 170 15 31 101 26 61 29 9 79 56
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Shoprite Checkers Checkers Usave OK OK House & Hungry OK OK OK OK Sentra Megasave
  Hyper  Furniture Power Home Lion Foods Grocer MiniMark Value
     Express

 Bevolking 2006 (miljoen)  BBP gemiddelde groei 2001–2006 (konstante pryse, jaarlikse persentasieverandering)  Inflasie 2006 (jaarlikse persentasieverandering)

ekonomiese oorsig

verspreiding van bedrywighede
EN EKONOMiESE OORSiG

Zambië

Ghana
Nigerië

Uganda

tanzanië

Angola

Namibië Zimbabwe

Botswana

Suid-Afrika

Swaziland

Lesotho

Mosambiek

Madagaskar

Mauritius

indië

Malawi

Angola
15,864
11,3%
13,3%
Botswana
1,574
5,5%
11,3%

Ghana
21,423
5,3%
10,9%
Indië
1 113,000
7,0%
6,1%

Lesotho
2,407
3,5%
6,1%
Madagaskar
18,370
3,0%
10,8%

Malawi
13,122
2,9%
9,0%
Mauritius
1,248
3,5%
5,1%

Mosambiek
20,041
8,8%
13,2%
Namibië
2,048
4,7%
5,1%

Nigerië
149,877
5,6%
8,3%
Suid-Afrika
47,391
4,1%
4,7%

Swaziland
1,146
2,3%
5,1%
Tanzanië
38,200
6,4%
5,8%

Uganda
29,854
5,7%
6,6%
Zambië
11,873
5,0%
9,1%

Zimbabwe
11,732 
-5,2% 
1 016,70%
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finansiële hoogtepunte 
SHOPRitE HOLdiNGS BEPERK EN Sy FiLiALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

  30 Junie 30 Junie

 % 2007 2006

 toename R’000 R’000

Verkope  �6,2 38 949 845 33 5�� 287

Handelswins  27,6 1 597 692 � 252 575

Wins voor rente, belasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA)  

   uit voortgesette bedrywighede  �7,9 2 221 629 � 884 �07

Wins voor belasting  �9,� 1 708 114 � 434 575

Wesensverdienste uit voortgesette bedrywighede  33,5 1 025 565 768 428

PREStASiEMAAtStAwwE

Wesensverdienste per aandeel uit voortgesette bedrywighede (sent) 33,5 202,2 �5�,5

Verwaterde wesensverdienste per aandeel uit voortgesette bedrywighede (sent) 33,3 194,3 �45,8

Dividend per aandeel voorgestel/beoog (sent) 38,4 101,0 73,0

Dividenddekking (keer)  2,0 2,0

Bedryfsmarge (%)  4,1 3,7

Opbrengs op gemiddelde aandeelhouersekwiteit (%)  30,7 29,2

Netto batewaarde per aandeel (sent) �9,9 717,3 598,4

Voorraadomset (keer)  8,9 8,9

dEFiNiSiES

Opbrengs Op gemiddelde aandeelhOuersekwiteit:  Wesensverdienste uit voortgesette bedrywighede, uitgedruk as ’n persentasie van die gemiddelde kapitaal en 

reserwes en rentedraende lenings aan die begin en die einde van die finansiële jaar.

VOOrraadOmsetsnelheid: Koste van verkope gedeel deur die gemiddelde voorraad aan die begin en die einde van die finansiële jaar.

Hoeveelheid Korporatiewe winkels

Junie

Verkope van Bedryfsvoorraad  

R miljoen

JunieJunie

Shoprite Holdings Bpk Aandeelprys

Sent
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ons groep

POSiSiONERiNG Die Shoprite-ketting is die oorspronklike 
besigheid in die Groep en sy vernaamste handelsmerk. Dit is 
ook verreweg die grootste besigheidseenheid. Shoprite is die 
handelsmerk wat oorwegend buite die grense van Suid-Afrika 
gebruik word en die voorhoede vorm van die Groep se groei na 
nuwe markte.

tEiKENKLANt Shoprite se klante kom uit die middel tot laer 
inkomstegroep – mense in die lewenstandaardmeting 4 tot 7.

iNKOPiE-ERVARiNG Sy markposisionering het onveranderd 
gebly; om aan miljoene klante elke dag lae pryse te bied terwyl 
die pryse van basiese voedsel op die laagste vlakke gehou word.

POSiSiONERiNG Checkers, wat in �99� verkry is, is ná 
Shoprite die Groep se belangrikste handelsmerk. Checkers 
bedryf winkels regdeur Suid-Afrika en in sommige buurlande. 
Hy spits hom sterker toe op vars produkte en bied ’n groter 
verskeidenheid keurvoedselitems aan ’n meer gegoede 
klantebasis. 

tEiKENKLANt Die handelsmerk is onlangs herposisioneer 
om hom te rig op klante in die hoogste inkomstegroepe en 
teiken tans klante in die lewenstandaardmeting 7 tot �0. 

iNKOPiE-ERVARiNG Checkers het ’n voorkeur 
inkopiebestemming geword vir klante met min tyd. Die bestuur 
het leefstylafdelings soos dié vir wyn, kaas en vleis sterk 
uitgebrei.

POSiSiONERiNG Usave is ’n afslagketting sonder fieterjasies 
wat ’n streng seleksie van net � 000 basiese produkte aanbied. 
Dit is nie alleen ’n ideale formaat vir uitbreiding in Afrika nie, 
maar stel die Groep ook in staat om die onderkant van die 
mark binne die landsgrense veel beter binne te dring.

tEiKENKLANt Lewenstandaardmeting � tot 5. 

iNKOPiE-ERVARiNG ’n Beperkte reeks noodsaaklike 
snelomsetprodukte gebied teen die laagste moontlike pryse in 
’n funksionele omgewing.

POSiSiONERiNG Die posisionering van die grootformaat 
Checkers Hyper-winkels, wat geleë is in gebiede met ’n 
hoë bevolkingsdigtheid, is baie soortgelyk aan dié van die 
hoof Checkers-handelsmerk. Hulle dra egter ’n veel groter 
produkreeks, veral wat nie-voedselprodukte betref, en moedig 
grootmaat- eerder as geriefsaankope aan. 

tEiKENKLANt Lewenstandaardmeting 7 tot �0. 

iNKOPiE-ERVARiNG Hierdie winkels bied die klant lae pryse 
op ’n groot verskeidenheid voedsel- en nie-voedselprodukte in 
’n aangename omgewing.

meer as die helfte  
van Suid-Afrikaners 

doen hul inkopies 
by die Shoprite 

Groep
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POSiSiONERiNG Die ketting, met sy wye geografiese 
verspreiding van winkels, bied ’n reeks meubels, elektriese 
toebehore en tuisvermaakprodukte teen afslagpryse, vir 
kontant of op krediet.

tEiKENKLANt Lewenstandaardmeting 5 tot 8. 

iNKOPiE-ERVARiNG Die fokus is op noodsaaklike produkte 
wat in ’n gestandaardiseerde winkelomgewing op maklike 
betalingsvoorwaardes aangebied word. Klante kan ook uit ’n 
omvattende katalogus aanlyn koop.

POSiSiONERiNG Die kleinformaatwinkels 
van hierdie nuwe ketting is hoofsaaklik geleë in 
hoëdigtheidsgebiede en verkoop ’n beperkte reeks 
witgoedere en tuisvermaakprodukte benewens 
beddegoed en tapyte.

tEiKENKLANt Lewenstandaardmeting 5 tot 8. 

iNKOPiE-ERVARiNG Dit bied ’n aangename 
ambience tesame met kompakte reekse en 
persoonlike diens.

POSiSiONERiNG Deur OK Franchise het die Groep ’n 
vastrapplek in klein, geriefsgeoriënteerde markte verkry. Die 
OK-handelsmerk, wat net aan afsetpunte toegeken word wat aan 
sekere vereistes voldoen, omvat vier formate – OK Grocer,  
OK Foods, OK MiniMark en OK Value.

tEiKENKLANt Elke franchisewinkel stel hom ten doel om te 
voorsien in die behoeftes van die gemeenskap waarin hy hom 
bevind.

iNKOPiE-ERVARiNG Gerieflik geleë winkels wat klante 
tydbesparende inkopies teen mededingende pryse bied.

POSiSiONERiNG Dit bied ’n groter verskeidenheid 
eietydse kwaliteitmeubels, huishoudelike toestelle en 
tuisvermaakprodukte aan meer gegoede verbruikers.

tEiKENKLANt Lewenstandaardmeting 7 tot �0. 

iNKOPiE-ERVARiNG ’n Uiters aangename inkopie-
omgewing, met produkte wat aantreklik uitgestal word.

klanteprofiel
Die Shoprite Groep het ’n 
uitgebreide klantebasis 
van ongeveer 13 miljoen 
mense, wat die demografiese 
profiel van die land duidelik 
weerspieël. Die verskillende 
winkelformate binne die Groep 
maak voorsiening vir alle 
inkomstegroepe.
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raad van direkteure

UitVOERENdE diREKtEURE

Jw Basson (61)@

BCom STR GR(SA)

Hoof Uitvoerende Beampte

Mnr JW Basson het gedurende �97� by Pep Stores 

as finansiële bestuurder aangesluit en is in �975 as 

direkteur in die Pepkor direksie aangestel. Hy dien 

steeds daardie maatskappy in hierdie hoedanigheid. 

Hy is die uitvoerende hoof en besturende direkteur 

van Shoprite Holdings en Shoprite Checkers 

onderskeidelik en dien in die vergoedingskomitee.

CG Goosen (54)#@

BCom Hons GR(SA)

Adjunk Besturende Direkteur

Mnr CG Goosen het gedurende �983 as finansiële 

bestuurder by die Pepkor Groep aangesluit. Hy is  

in �993 as finansiële direkteur in die Shoprite 

Holdings direksie aangestel. Tans is hy die adjunk 

besturende direkteur van Shoprite Holdings, en 

direkteur van Shoprite Checkers en verskeie 

maatskappye binne die Groep. Hy dien in die 

ouditkomitee en vergoedingskomitee van  

Shoprite Holdings.

B Harisunker (55)
Divisiebestuurder

Mnr B Harisunker het gedurende �969 by Checkers 

aangesluit. Tans is hy die divisiebestuurder van die 

maatskappy se bedrywighede in KwaZulu-Natal,  

die Indiese Oseaan-eilande en Indië. Hy is in  

Junie �999 in die direksie van Shoprite Checkers 

aangestel en in November 2002 in die direksie  

van Shoprite Holdings.

AN van Zyl (59)
BCom LLB

Hoofbestuurder: Statutêre en Regsdienste

Mnr AN van Zyl het gedurende �98� by Pep Stores 

aangesluit en is in �987 as maatskappysekretaris 

en eiendomsbestuurder van Shoprite aangestel. Hy 

dien sedert �997 as maatskappysekretaris en 

direkteur: regsdienste van Shoprite Holdings en is 

ook ’n direkteur van Shoprite Checkers en verskeie 

maatskappye in die Groep.

BR weyers (55)
Hoofbestuurder: Bemarking

Mnr BR Weyers het hom in �980 by die Shoprite 

Groep aangesluit en dien in die direksie van Shoprite 

Checkers as direkteur: bemarking. In Februarie �997 

is hy in die direksie van Shoprite Holdings aangestel.

AE Karp (48)
Hoofbestuurder: Meubeldivisie

Mnr AE Karp het in November �990 by OK 

Bazaars aangesluit. Tans is hy die hoofbestuurder 

van die Groep se meubelbedrywighede. Hy is in 

Junie �999 in die direksie van Shoprite Checkers en 

in September 2005 in die direksie van Shoprite 

Holdings aangestel.

EL Nel (58)
BCom STR GR(SA) 

Hoofbestuurder: Kleinhandelbeleggings

Mnr EL Nel het gedurende �997 by die Shoprite 

Groep aangesluit en dien sedert �999 in die 

direksie van Shoprite Checkers. Hy is gedurende 

September 2005 in die direksie van Shoprite 

Holdings aangestel en dien die maatskappy tans as 

hoofbestuurder: kleinhandelbeleggings. 

UitVOERENdE ALtERNAtiEwE 
diREKtEURE

JAL Basson (31)
BRek

Hoofbestuurder: Hungry Lion

Mnr JAL Basson het gedurende 2002 by die 

Shoprite Groep aangesluit. Tans is hy die hoof-

bestuurder van die Groep se Hungry Lion 

kitskosbesigheid. Hy is in September 2005 as 

alternatiewe direkteur in Shoprite Holdings  

se direksie aangestel.

M Bosman (50)
BRek Hons GR(SA)

Hoofbestuurder: Groepfinansies

Mnr M Bosman het gedurende �993 by die 

Shoprite Groep aangesluit. Hy is in Junie �999 as 

direkteur: finansies in die Shoprite Checkers 

direksie aangestel en is ook ’n direkteur van 

verskeie maatskappye in die Groep. In September 

2005 is hy as alternatiewe direkteur van Shoprite 

Holdings aangestel.

PC Engelbrecht (38)
BCompt Hons GR(SA)

Operasionele Hoofbeampte

Mnr PC Engelbrecht het gedurende April �997 by 

die Shoprite Groep aangesluit. Hy is in Augustus 

2003 in die direksie van Shoprite Checkers 

aangestel en in September 2005 in die direksie van 

Shoprite Holdings as alternatiewe direkteur. Tans 

beklee hy die posisie van operasionele hoofbeampte.

NiE-UitVOERENdE diREKtEURE

dr CH wiese (65)@+

BA LLB DCom (hc)

Voorsitter

Dr CH Wiese is gedurende �967 aangestel as ’n 

uitvoerende direkteur van Pep Stores. Sewe jaar 

later verlaat hy Pep Stores om aan die Kaapse Balie 

te praktiseer. Hy het weer by Pepkor aangesluit en is 

sedert �98� uitvoerende voorsitter van Pepkor 

Beperk. Hy is tans die voorsitter van Shoprite 

Holdings, Pepkor, Tradehold en Instore Plc wat op 

die Londense Effektebeurs genoteer is, asook Invicta 

Holdings Beperk en Tulca (Edms) Beperk 

(handeldrywend as Mango) en ’n direkteur van  

KWV en PSG.

JJ Fouché (59)#@+

BCom LLB 

Mnr JJ Fouché het gedurende �973 by Pep Stores 

aangesluit, is gedurende �987 as ’n direkteur van 

Pepkor aangestel en is tans ’n nie-uitvoerende 

direkteur van die Maatskappy. Hy is gedurende 

�99� in die Shoprite Holdings direksie aangestel en 

dien ook in die ouditkomitee en vergoedingskomitee 

van Shoprite Holdings.

tRP Hlongwane (68)

Mnr TRP Hlongwane is in November 2002 as  

nie-uitvoerende direkteur in Shoprite Holdings se 

direksie aangestel. Hy dien ook in die direksie van 

Pamodzi Investment Holdings en Umphakathi 

Investments.

JA Louw (63)@+

BSc Hons B(B&A) Hons

Mnr JA Louw, ’n voormalige vise-voorsitter van 

Pepkor, het gedurende �99� as nie-uitvoerende 

direkteur by die direksie van Shoprite Holdings 

aangesluit. Hy dien ook in die vergoedingskomitee 

en nominasiekomitee van Shoprite Holdings. Hy 

dien tans in die direksies van verskeie maatskappye 

en is visevoorsitter van die Pioneer Food. 

# Lid van die Ouditkomitee
@ Lid van die Vergoedingskomitee
+ Lid van die Nominasiekomitee

JF Malherbe (78)
BCom LLB

Mnr JF Malherbe is ’n nie-uitvoerende direkteur en 

is in �999 in die direksie van Shoprite Holdings 

aangestel. Hy is die ere-voorsitter van die regsfirma 

Jan S de Villiers. 

JG Rademeyer (58)#

BCom STR GR(SA)

Mnr JG Rademeyer is sedert 2002 ’n nie-

uitvoerende direkteur en voorsitter van die oudit-en- 

risikokomitee van Shoprite Holdings. Hy was  

’n vennoot en sakekonsultant by ’n groot en ’n 

mediumgrootte rekenmeesters-en-ouditeursfirma, 

direkteur van ’n aantal genoteerde maatskappye, in 

hoofsaaklik die vervaardigingsektor, en ook ’n 

voltydse en deeltydse boer. Mnr Rademeyer is tans 

hoofsaaklik betrokke by private 

eiendomsontwikkeling.

NiE-UitVOERENdE ALtERNAtiEwE 
diREKtEUR

Jd wiese (26)
BA (Waarde- en Beleidstudies)

Mnr JD Wiese is in September 2005 as ’n 

alternatiewe direkteur in Shoprite Holdings se 

direksie aangestel. Hy is die bemarkingsbestuurder 

van Lourensford en Lanzerac se wynportefeulje en 

dien ook in die direksie van verskeie maatskappye.
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UitVOERENdE diREKtEURE

Jw Basson (61)@

BCom STR GR(SA)

Hoof Uitvoerende Beampte

Mnr JW Basson het gedurende �97� by Pep Stores 

as finansiële bestuurder aangesluit en is in �975 as 

direkteur in die Pepkor direksie aangestel. Hy dien 

steeds daardie maatskappy in hierdie hoedanigheid. 

Hy is die uitvoerende hoof en besturende direkteur 

van Shoprite Holdings en Shoprite Checkers 

onderskeidelik en dien in die vergoedingskomitee.

CG Goosen (54)#@

BCom Hons GR(SA)

Adjunk Besturende Direkteur

Mnr CG Goosen het gedurende �983 as finansiële 

bestuurder by die Pepkor Groep aangesluit. Hy is  

in �993 as finansiële direkteur in die Shoprite 

Holdings direksie aangestel. Tans is hy die adjunk 

besturende direkteur van Shoprite Holdings, en 

direkteur van Shoprite Checkers en verskeie 

maatskappye binne die Groep. Hy dien in die 

ouditkomitee en vergoedingskomitee van  

Shoprite Holdings.

B Harisunker (55)
Divisiebestuurder

Mnr B Harisunker het gedurende �969 by Checkers 

aangesluit. Tans is hy die divisiebestuurder van die 

maatskappy se bedrywighede in KwaZulu-Natal,  

die Indiese Oseaan-eilande en Indië. Hy is in  

Junie �999 in die direksie van Shoprite Checkers 

aangestel en in November 2002 in die direksie  

van Shoprite Holdings.

AN van Zyl (59)
BCom LLB

Hoofbestuurder: Statutêre en Regsdienste

Mnr AN van Zyl het gedurende �98� by Pep Stores 

aangesluit en is in �987 as maatskappysekretaris 

en eiendomsbestuurder van Shoprite aangestel. Hy 

dien sedert �997 as maatskappysekretaris en 

direkteur: regsdienste van Shoprite Holdings en is 

ook ’n direkteur van Shoprite Checkers en verskeie 

maatskappye in die Groep.

BR weyers (55)
Hoofbestuurder: Bemarking

Mnr BR Weyers het hom in �980 by die Shoprite 

Groep aangesluit en dien in die direksie van Shoprite 

Checkers as direkteur: bemarking. In Februarie �997 

is hy in die direksie van Shoprite Holdings aangestel.

AE Karp (48)
Hoofbestuurder: Meubeldivisie

Mnr AE Karp het in November �990 by OK 

Bazaars aangesluit. Tans is hy die hoofbestuurder 

van die Groep se meubelbedrywighede. Hy is in 

Junie �999 in die direksie van Shoprite Checkers en 

in September 2005 in die direksie van Shoprite 

Holdings aangestel.

EL Nel (58)
BCom STR GR(SA) 

Hoofbestuurder: Kleinhandelbeleggings

Mnr EL Nel het gedurende �997 by die Shoprite 

Groep aangesluit en dien sedert �999 in die 

direksie van Shoprite Checkers. Hy is gedurende 

September 2005 in die direksie van Shoprite 

Holdings aangestel en dien die maatskappy tans as 

hoofbestuurder: kleinhandelbeleggings. 

UitVOERENdE ALtERNAtiEwE 
diREKtEURE

JAL Basson (31)
BRek

Hoofbestuurder: Hungry Lion

Mnr JAL Basson het gedurende 2002 by die 

Shoprite Groep aangesluit. Tans is hy die hoof-

bestuurder van die Groep se Hungry Lion 

kitskosbesigheid. Hy is in September 2005 as 

alternatiewe direkteur in Shoprite Holdings  

se direksie aangestel.

M Bosman (50)
BRek Hons GR(SA)

Hoofbestuurder: Groepfinansies

Mnr M Bosman het gedurende �993 by die 

Shoprite Groep aangesluit. Hy is in Junie �999 as 

direkteur: finansies in die Shoprite Checkers 

direksie aangestel en is ook ’n direkteur van 

verskeie maatskappye in die Groep. In September 

2005 is hy as alternatiewe direkteur van Shoprite 

Holdings aangestel.

PC Engelbrecht (38)
BCompt Hons GR(SA)

Operasionele Hoofbeampte

Mnr PC Engelbrecht het gedurende April �997 by 

die Shoprite Groep aangesluit. Hy is in Augustus 

2003 in die direksie van Shoprite Checkers 

aangestel en in September 2005 in die direksie van 

Shoprite Holdings as alternatiewe direkteur. Tans 

beklee hy die posisie van operasionele hoofbeampte.

NiE-UitVOERENdE diREKtEURE

dr CH wiese (65)@+

BA LLB DCom (hc)

Voorsitter

Dr CH Wiese is gedurende �967 aangestel as ’n 

uitvoerende direkteur van Pep Stores. Sewe jaar 

later verlaat hy Pep Stores om aan die Kaapse Balie 

te praktiseer. Hy het weer by Pepkor aangesluit en is 

sedert �98� uitvoerende voorsitter van Pepkor 

Beperk. Hy is tans die voorsitter van Shoprite 

Holdings, Pepkor, Tradehold en Instore Plc wat op 

die Londense Effektebeurs genoteer is, asook Invicta 

Holdings Beperk en Tulca (Edms) Beperk 

(handeldrywend as Mango) en ’n direkteur van  

KWV en PSG.

JJ Fouché (59)#@+

BCom LLB 

Mnr JJ Fouché het gedurende �973 by Pep Stores 

aangesluit, is gedurende �987 as ’n direkteur van 

Pepkor aangestel en is tans ’n nie-uitvoerende 

direkteur van die Maatskappy. Hy is gedurende 

�99� in die Shoprite Holdings direksie aangestel en 

dien ook in die ouditkomitee en vergoedingskomitee 

van Shoprite Holdings.

tRP Hlongwane (68)

Mnr TRP Hlongwane is in November 2002 as  

nie-uitvoerende direkteur in Shoprite Holdings se 

direksie aangestel. Hy dien ook in die direksie van 

Pamodzi Investment Holdings en Umphakathi 

Investments.

JA Louw (63)@+

BSc Hons B(B&A) Hons

Mnr JA Louw, ’n voormalige vise-voorsitter van 

Pepkor, het gedurende �99� as nie-uitvoerende 

direkteur by die direksie van Shoprite Holdings 

aangesluit. Hy dien ook in die vergoedingskomitee 

en nominasiekomitee van Shoprite Holdings. Hy 

dien tans in die direksies van verskeie maatskappye 

en is visevoorsitter van die Pioneer Food. 

# Lid van die Ouditkomitee
@ Lid van die Vergoedingskomitee
+ Lid van die Nominasiekomitee

JF Malherbe (78)
BCom LLB

Mnr JF Malherbe is ’n nie-uitvoerende direkteur en 

is in �999 in die direksie van Shoprite Holdings 

aangestel. Hy is die ere-voorsitter van die regsfirma 

Jan S de Villiers. 

JG Rademeyer (58)#

BCom STR GR(SA)

Mnr JG Rademeyer is sedert 2002 ’n nie-

uitvoerende direkteur en voorsitter van die oudit-en- 

risikokomitee van Shoprite Holdings. Hy was  

’n vennoot en sakekonsultant by ’n groot en ’n 

mediumgrootte rekenmeesters-en-ouditeursfirma, 

direkteur van ’n aantal genoteerde maatskappye, in 

hoofsaaklik die vervaardigingsektor, en ook ’n 

voltydse en deeltydse boer. Mnr Rademeyer is tans 

hoofsaaklik betrokke by private 

eiendomsontwikkeling.

NiE-UitVOERENdE ALtERNAtiEwE 
diREKtEUR

Jd wiese (26)
BA (Waarde- en Beleidstudies)

Mnr JD Wiese is in September 2005 as ’n 

alternatiewe direkteur in Shoprite Holdings se 

direksie aangestel. Hy is die bemarkingsbestuurder 

van Lourensford en Lanzerac se wynportefeulje en 

dien ook in die direksie van verskeie maatskappye.



ONS SUKSES OP BEdRyFSVLAK

Hoewel die hele kleinhandelsektor ’n baie suksesvolle jaar beleef het, 

kon die Groep die groei in verbruikersvraag só bestuur dat dit die volle 

voordeel daarvan in beduidend hoër winste kon realiseer. Dit was 

grootliks te danke aan ’n hoogs doeltreffende infrastruktuur wat die 

Groep opgebou het, beide wat tegniese gekunsteldheid en vaardighede 

betref. ’n Voorbeeld is dat die afname gedurende die jaar in die 

diensvlakke van plaaslike verskaffers ons resultate veel meer nadelig 

sou geraak het as dit nie was vir ons vermoë om plaasvervangende 

produkte enige plek ter wêreld teen die bes moontlik gelewerde pryse 

op te spoor nie. 

In hierdie verslag rapporteer ons vollediger oor die waardetoegevoegde 

dienste waarmee ons ons kernvoedselaanbod aanvul. Ons het hierdie 

dienste veral om twee redes ingestel: om die veranderinge in 

verbruikers se kooppatrone te akkommodeer en om ons takke in 

bestemmingswinkels te omskep wat in soveel moontlik van klante se 

daaglikse behoeftes voorsien. Hierdie veranderinge in kooppatrone is 

veral opvallend in die groeiende voorkeur vir bederfbare produkte en 

die gevolglik hoër getal winkelbesoeke. 

Hoewel van ons waardetoegevoegde dienste soos ons vleismarkte, 

bakkerye en groente- en vrugte-afdelings reeds jare lank deel van ons 

produkaanbod vorm, het hulle dramatiese verandering ondergaan. Die 

vleismarkte verkoop toenemend vooraf verpakte handelsmerkprodukte 

wat nie net ’n gesonder lewenstyl bevorder nie, maar ook die Groep se 

omgewingsbewustheid weerspieël. Die varsprodukte-afdeling, op sy 

beurt, voer vrugte in van lande in die noordelike halfrond sodat sekere 

somervariëteite feitlik deur die jaar beskikbaar is. Dit bied ook vir 

verbruikers met min tyd ’n groeiende reeks produkte wat 

mikrogolfgereed is. ’n Soortgelyke gekunsteldheid onderskei die reekse 

warm geregte wat in al ons supermarkte deur die delikatesse-afdelings 

gebied word. 

Die uitbreiding van ons dienste is egter meer onmiddellik sigbaar in die 

toenemende getal apteke binne winkels en drankwinkels by die ingange 

na supermarkte. Met die vertrek van so baie aptekers van veral die 

platteland speel hierdie apteke ’n toenemend belangrike rol in 

gemeenskappe waar hulle gesondheidsorg advies bied aan klante wat 

daarom vra. Die drankwinkels, wat die wynafdelings binne die 

supermarkte aanvul, word ontwerp om die beeld te verhoog van die 

produkte wat hulle verkoop. 

Die doelwit om supermarkte in bestemmingswinkels te omskep, word 

egter nêrens beter geïllustreer nie as in die Money Market-konsep. 

Hierdie dienste is grootliks uitgebrei met die verkryging van 

Computicket, die land se grootste besprekingsagentskap, wat 

verbruikers die geleentheid bied om kaartjies vir flieke, teaters en 

sportgebeurtenisse te bekom terwyl hulle kosinkopies by die Groep  

se Hypers en supermarkte doen. Ná die instelling van veilige, 

Die afgelope jaar was ’n gebeurtenisvolle tyd vir Shoprite Holdings. Op bedryfsvlak was dit 

een van die mees suksesvolle jare in ’n lang tyd. Op beleggingsvlak is dit oorskadu deur ’n 

voorstel wat van Brait Private Equity gekom het vir die herstrukturering van die besigheid en 

sy uiteindelike denotering van die JSE Beperk. 

voorsittersrede
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kostedoeltreffende geldoordragte tussen al ons takke in Suid-Afrika 

ontwikkel ons nou finansiële dienste aanvullend tot dié wat ons reeds 

bied. Dit is ’n area wat ons meen geweldige groeimoontlikhede vir die 

Groep en beduidende voordele vir verbruikers inhou en is die rede 

waarom ons op hierdie koers sal volhard. 

diE BRAit-VOORStEL

Met die aanvang van die verslagperiode het die Groep reeds vir bykans 

drie maande gefunksioneer ingevolge ’n omsigtigheidsaankondiging 

wat uitgereik is na ontvangs van ’n voorstel van Brait Private Equity 

wat tot die herstrukturering en uiteindelike denotering van u 

maatskappy sou kon lei.

Soos vereis deur die reëls van die JSE en die Paneel oor Sekuriteite-

regulering is Absa Bank aangestel om ’n onafhanklike evaluering van die 

voorstel te doen sou ’n formele aanbod van Brait ontvang word. Die bank 

het aangedui dat, gegrond op die aanname dat so ’n aanbod aan sekere 

vereistes voldoen en gesien in die lig van destyds heersende ekonomiese en 

finansiële marktoestande, hy so ’n aanbod as redelik en billik sou beskou. 

Die direksie het gevolglik besluit om by aandeelhouers aan te beveel dat, sou 

’n aanbod ontvang word wat aan die gestelde vereistes voldoen, hulle die 

aanbod aanvaar. ’n Kragtige rede vir die direksie se steun daarvoor was die 

feit dat alle bestaande aandeelhouers, indien hulle so sou verkies, in die 

voorgestelde nuwe, ongenoteerde entiteit kon herbelê. ’n Selfs belangriker 

oorweging, teen die agtergrond van die al sterker beweging na toenemende 

swart deelname aan die ekonomie, was dat die kapitaalstruktuur van die 

nuwe besigheid, die akkommodering van ’n breëbasis swart ekonomiese 

bemagtigingskonsortium grootliks sou vergemaklik. So ’n konsortium sou ’n 

trust insluit wat die Groep se werknemers verteenwoordig. 

Daarbenewens sou die nuwe struktuur dit vir meer lede van bestuur 

moontlik maak om aandele in die besigheid te hou. Dit was ’n 

belangrike oorweging in die lig van Suid-Afrika se voortgesette verlies 

aan vaardighede en die uitdaging om genoegsame getalle begaafde 

jong beroepslui te identifiseer en die dienste te behou van ervare senior 

bestuurders wat internasionale kleinhandelgroepe as aantreklike 

teikens beskou. 

In die lig van die veranderinge wat sedert die eerste omsigtigheidsaan-

kondiging in mark- en aandeelpryse plaasgevind het, het Brait Private 

Equity in Mei 2007 besluit om nie met sy planne voort te gaan om ’n 

finale aanbod te doen nie. Hoewel hierdie stap ’n einde gemaak het aan die 

onmiddellike vooruitsigte vir die herstrukturering van die Groep, het dit nie 

die uitdaging aan die direksie opgehef om alternatiewe metodes te vind vir 

die verhoging van breëbasis swart ekonomiese betrokkenheid in die 

eienaarskap van Shoprite Holdings of die verbreding van die basis vir 

bestuursdeelname aan die finansiële welsyn van die Groep nie. 

ERKENNiNG

Om die groei van die afgelope finansiële jaar só te bestuur dat ons die 

maksimum voordeel daaruit kon behaal, het aansienlike eise aan alle 

betrokkenes gestel. Dit het vernuwende denke, noukeurige beplanning 

en toegewyde spanwerk geverg om die produkvloei te handhaaf van die 

vervaardiger tot in ’n supermarkomgewing wat aan die verwagtinge 

van verbruikers voldoen. Die Groep is gelukkig dat hy oor mense beskik 

wat hierdie uitdagings die hoof kon bied tot die mate wat die resultate 

weerspieël. Ek wil daarom my innige dank betuig teenoor my 

mededirekteure vir hul leiding en ondersteuning, die lede van bestuur 

vir die wyse waarop hulle die talle uitdagings oorkom het, en elke lid 

van die personeel vir hul toewyding en volgehoue harde werk. 

CH Wiese
Voorsitter

3� Augustus 2007

Die Groep se wAARdE- 
tOEGEVOEGdE diENStE 
is dRAMAtiES VERANdER 
en supermarkte omskep in 
bestemmingswinkels
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verslag van die uitvoerende hoof

SAKEOMGEwiNG

Die oorsigtyd in Suid-Afrika is gekenmerk deur steeds hoë 

verbruikersbesteding, hoofsaaklik op krediet en veral aan duursame en 

halfduursame goedere. Die besteding is onder meer gestu deur die 

beskikbaarheid van geld wat deur lae rentekoerse asook die al groter 

besteebare inkomste van ’n groeiende swart middelklas geskep is. Dié 

word in die volksmond “swart diamante” genoem met as hul 

voedingsbron die staatsdiens en sakegemeenskap. In dié tyd is die mark 

oorspoel van krediet omdat uitleners in die maande voor die instelling 

van die Nasionale Kredietwet kredietgeriewe aan al wat leef beskikbaar 

gestel het. Dit het voorgekom asof verbruikers aanvanklik nie deur die 

herhaaldelike verhogings in rentekoerse van stryk gebring is nie, maar 

teen die einde van die tydperk was daar duidelike tekens dat 

verbruikersbesteding sy hoogtepunt bereik het. 

Die hoë plaaslike verbruikersbesteding wat op laer inkomstevlakke deur 

die regering se ruim maatskaplike toelaes in stand gehou word, het gelei 

tot wat kan blyk ’n oorinvestering in kleinhandelruimte te wees, veral in 

die sektore vir duursame en halfduursame goedere. Omdat die 

voedselkleinhandel nie tot dieselfde mate deur markskommelinge geraak 

word nie, behoort die huidige verlangsaming hom minder as die meeste 

kleinhandelterreine te raak.

Buite Suid-Afrika is handel in Afrika ingewikkeld. Rompslomp 

belemmer die beweging van goedere tussen lande en talle 

handelsgeleenthede gaan weens ’n gebrek aan samewerking tussen 

Afrika-lande verlore. Suid-Afrika se handelstrukture moet hersien word 

om tred te hou met die groei elders in Afrika.

Daar word heelwat oor ’n “Verenigde Nasies” van Afrika gepraat, maar 

dit sal nie verwesenlik word alvorens die vasteland wegdoen met sy baie 

handelsblokke, verskillende stelle heffings en regulasies en die eindelose 

handelsbeperkings nie. Nieteenstaande hierdie uitdagings is die Groep 

positief oor sy belegging in Afrika, veral in die lande ryk aan 

kommoditeite en is ons tevrede met die handelsresultate wat in die 

afgelope finansiële jaar behaal is.

Die meeste Afrika-lande is steeds in ’n stadium van hul ontwikkeling 

waar hulle die meeste verwerkte voedselprodukte steeds moet invoer. 

Omdat Suid-Afrika nie oplossings vir die talle uitvoerknelpunte kan vind 

nie, wend hierdie lande hulle toenemend tot Europa, die Verre Ooste en 

Suid-Amerika. Dit is jammer, want daar is baie sakepotensiaal in Afrika, 

waarvan die ontsaglike rykdom aan natuurlike hulpbronne nog skaars 

benut is.

In die loop van die jaar is die situasie vererger deur gedurige 

onderbrekings in die beskikbaarheid van produkreekse van plaaslike 

vervaardigers wat die groei in verbruikersvraag onderskat het. Dit het 

die bevoorrading van ons winkels in Afrika geraak en ons gedwing om 

plaasvervangerprodukte internasionaal te verkry. Die langtermyn-

implikasies van dié gedurige tekorte is dat Suid-Afrikaanse 

vervaardigers dit moeilik gaan vind om ruimte op winkelrakke terug te 

wen wanneer hul produksieprobleme uit die weg geruim is.

BEdRyFSOORSiG

Die afgelope finansiële jaar was ’n tyd van sterk groei in alle sektore van 

die onderneming. Ondanks stakings wat bedrywighede in Suid-Afrika in 

die eerste kwartaal van die finansiële jaar geknou het, het al drie 

voedselkettings goed gevaar, terwyl van ons ondernemings elders in 

Afrika ’n al belangriker afspringplek vir toekomstige groei bied. 

Gedurende die oorsigtyd het die Groep sy omset met �6,2% van 

R33,5 miljard na R39,0 miljard en sy handelswins met 27,6%  

van R�,3 miljard na R�,6 miljard verhoog. Die Groep se bedrywighede 

buite Suid-Afrika het sterk gegroei en omset het, in  

rand-terme, met 28,4% tot R4,3 miljard gestyg.
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Daar was in die afgelope jaar oortuigende bewyse van die mate waarin 

ons volgehoue belegging in infrastruktuur en tegnologie vrugte afwerp. 

Dit het ons in staat gestel om ’n situasie te omseil wat andersins ons 

bedrywighede grootliks kon ontwrig het. Ek verwys na die gedurige 

onderbrekings in die voorsiening van baie belangrike produkreekse 

waarna vroeër in die verslag reeds verwys is. Dit het tot ’n aansienlike 

verlaging in die diensvlakke van verskaffers gelei en die wisselvallige 

lewering van bestellings. Danksy ons netwerk van distribusiesentrums 

wat oor jare opgebou is, kon ons voorrade daar opberg en ’n egaliger 

vloei van handelsware na die winkels handhaaf. Die voorsienings-

probleme het egter steeds aansienlike verkoopsverliese meegebring en 

die hele voedselkleinhandelsektor onder druk geplaas wat 

verbruikersverwagtinge betref.

In die jaar het ons steeds in stelsels en infrastruktuur belê, maar veral in 

mense. Agt jaar gelede het ons begin om van die belowendste jong 

afgestudeerdes in die besigheid aan te stel en hulle omvattende opleiding 

te gee om die kompleksiteite daarvan te kan bestuur, want kleinhandel 

het ’n hoogs gespesialiseerde, hoogs gesofistikeerde dissipline geword. Die 

groter doeltreffendhede wat ons nou verkry, gerugsteun deur uitvoerige 

verkoopsinligting in reële tyd, word weerspieël in ons handelsmarge wat 

die afgelope drie jaar van 3,5% tot 4,�% toegeneem het.

SUPERMARKtE iN SUid-AFRiKA

Danksy die Groep se uitgebreide en gesofistikeerde infrastruktuur het hy 

geen probleme ondervind om die jaar se sterk toename in verbruikers-

vraag te bestuur nie ten spyte van die feit dat verskaffers se 

afleweringsdiensvlakke ’n rekord laagtepunt bereik het. Die demografiese 

verskuiwing, wat ’n immer groeiende swart middelklas meegebring het, 

baat steeds die kleinhandelsektor en die Shoprite-ketting in die besonder, 

met ’n invloed op sowel omset as winsgewendheid. Om dié sterker vraag 

te akkommodeer, het die Groep ’n omvattende program vir die 

opknapping van sy winkels voortgesit. Meer gesogte en leefstylprodukte 

word ook aangebied.

Die verbeterde produkaanbod is aangevul deur ’n uitbreiding van 

bestaande diensdepartemente en die toevoeging van nuwes soos 

drankwinkels en apteke in winkels. Die konsep van nuwegenerasie-

winkels wat groter produkreekse teen die mees mededingende pryse bied, 

is gerugsteun deur ’n robuuste bemarkingsprogram.

Die diensdepartemente weerspieël in hul produkaanbod die verskuiwing 

na vars en voorbereide voedsel in verbruikers se kooppatrone. Hulle 

voldoen ook aan die verwagtinge van kieskeuriger kopers wat gehalte, 

verskeidenheid en die beskikbaarheid van vars produkte buite seisoen op 

prys stel. Benewens die drankwinkels en apteke het al die 

diensdepartemente, wat bakkerye, vleismarkte, wyn- en delikatesse-

afdelings insluit, besonder goed gevaar. Die getal drankwinkels en apteke 

neem ook bestendig toe. ’n Tekort aan aptekers is ’n groot beperking wat 

toename in apteke betref. Die vleismarkte se bekendstelling van 

innoverende handelsnaamprodukte het omset en wins ’n aansienlike 

hupstoot gegee, terwyl die wynafdelings wynverkope in ’n andersins 

stagnante plaaslike wynmark met �6% verhoog het. In sy uitgawe van 

Junie 2007 berig ’n vooraanstaande Suid-Afrikaanse wyntydskrif dat  

’n peiling getoon het sy lesers meen die wynaanbod in Shoprite- en 

Checkers-winkels is op een na die beste van alle supermarkkettings  

in Suid-Afrika.

In die verslagdoeningsperiode het interne voedselprysstygings verhoog tot 

5,6%, in vergelyking met minder as 3,0% in die ooreenstemmende �2 

maande. Dit vergelyk met voedselinflasie van 8,5% soos deur Statistiek 

Suid-Afrika vermeld. In bepaalde voedselkategorieë soos vleis, suiwel  

en mielieprodukte was inflasie besonder hoog. Dit het kooppatrone in  

die onderkant van die mark verander waar verbruikers hulle na 

goedkoper alternatiewe moes wend.  

diE GROEP 
SE NEtwERK VAN 

VERSPREidiNGSENtRUMS  
stel hom in staat om ’n egalige 

vloei van voorraad na 
winkels te handhaaf
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Voedselinflasie gaan in die komende jaar ’n belangrike aangeleentheid 

word. Luidens koerantberigte het dit reeds verskeie stakings in die 

private en openbare sektor ontketen met werkers wat beweer hul 

lewenstandaard is aan die daal.

Shoprite

Hoewel Shoprite die hardste deur die stakings in die eerste kwartaal van 

die finansiële jaar getref is, het hy desondanks sy begroting vir die jaar 

oortref. Dit is steeds die Suid-Afrikaanse voedselketting wat die meeste 

besoek word en hy baat aansienlik by die regering se ruim maatskaplike 

toelaes. Terselfdertyd groei die steun van die swart middelklas wat tans 

2,6 miljoen verbruikers insluit. Daar bestaan dus steeds heelwat 

potensiaal om in die land se voorheen benadeelde gebiede nuwe winkels 

te open. Ontwikkelaars is nou gretiger as voorheen om hier in geboue te 

belê omdat hulle geleer het om die risiko te bestuur.

Shoprite is in Augustus 2006 as die voorste voedselkleinhandelaar in 

Suid-Afrika aangewys toe hy in die jaarlikse Tophandelsmerkpeiling wat 

Markinor in oorleg met die Sunday Times onderneem, die kategorie vir 

kruideniers- en geriefswinkels gewen het. In die lojaliteitsindeks soos 

deur AMPS gemeet, het Shoprite ook die hoogste telling van alle 

voedselkleinhandelaars gehad, want 39% van die verbruikers het gesê 

hulle koop nét by Shoprite, teenoor 32% vir sy naaste mededinger.

Checkers

Aanvaarding van Checkers in sy nuwe posisionering deur lede van die 

hoër LSM-verbruikersektor het toegeneem en steun van sy teikenmark 

– die LSM 8 tot �0-inkomstegroepe – het in die oorsigtyd steeds 

toegeneem. Danksy ’n reklameveldtog met hoë sigbaarheid het omset 

en wins vinniger as Shoprite s’n gegroei, hoewel van ’n laer basis. Die 

diensafdelings in die winkels het besonder goed gevaar. Die ketting het 

sy klem op varsheid versterk deur sy reeks bederfbare produkte en 

produkte met toegevoegde waarde uit te brei. Die langer winkelure wat 

baie van sy stedelike winkels bied, het ook baie gewild geblyk onder 

professionele lui met min tyd wat ná ure inkope doen.

In die verslagdoeningsperiode het sowel Checkers as Shoprite steeds 

hul individuele identiteite versterk. Hulle het hul posisionering en 

aanslag duideliker uitgespel en kannibalisering tussen die handelsmerke 

verminder. Onafhanklike navorsing dui op ’n toename van 25% wat 

verbruikers se begrip van hul onderskeie identiteite betref.

Usave

Die Usave-konsep van ’n beperkte produkreeks is ’n wesenlike deel van 

die Groep se geografiese teenwoordigheid binne en buite Suid-Afrika se 

grense. Dit vergroot ons verskeidenheid van formate en dien as 

waardevolle strategiese middel om sakegeleenthede om ons heen te 

benut. Terselfdertyd is dit ’n baie suksesvolle sakekonsep met 

verkopegroei van 35,2% in die afgelope jaar en opbrengs op kapitaal 

wat gereeld 30% oorskry. Ten grondslag van Usave se sukses lê die 

ontwikkeling van eie handelsmerke van goeie gehalte wat goeie marges 

verseker maar teen hoogs mededingende pryse verkoop. Hierdie 

aanpasbare laekosteformaat met die klem hoofsaaklik op droë goedere 

is in stedelike en landelike omgewings ewe tuis. Usave bedryf tans 

bykans �00 winkels en die doelwit is om in die nuwe finansiële jaar die 

tempo van winkelopenings te versnel.

SUPERMARKtE BUitE SUid-AFRiKA

Die Groep se bedrywighede buite Suid-Afrika het die hele jaar sterk 

gegroei en omset het met 29,4% toegeneem. Die grootste bydrae het 

gekom van Zambië, Mosambiek en Angola, en Nigerië gaan hom 

binnekort by hul geledere aansluit. Die verskuiwing van die Groep se 

fokus na die lande van Wes-Afrika met hul rykdom aan kommoditeite 

was ’n tydige besluit. Nigerië ontwikkel in een van die wêreld se voorste 

olieprodusente terwyl Angola reeds �,65 miljoen vate ruolie per dag 

lewer. Ons bedryf tans in Wes-Afrika besighede in Ghana, Nigerië en 

Angola en gaan binnekort ons eerste supermark in die Demokratiese 

Republiek van die Kongo (DRK) open. 

Daar is egter ook groot frustrasies verbonde aan die doen van sake in 

Afrika. Hieronder tel die fisieke probleme om bepaalde winkels in 

Afrika te bevoorraad. Veral die ryk kommoditeitslande werk hard 

daaraan om paaie, hawens en lugverbindings te verbeter ten einde hul 

groei te bestuur, maar hierdie infrastruktuur is steeds ver benede 

internasionaal aanvaarde standaarde. Leweringstye, veral deur die 

hawens, wissel van 60 tot �20 dae en ons moet jaarliks handelsware 

van miljoene rande vernietig omdat die vervaldatums verstryk het 

weens oponthoude.

Ons is vol vertroue oor ons toekoms in Indië, waar ons in Moembaai een 

hiperwinkel op ’n franchisebasis bedryf. Ons verwag dat die beperkings 

wat buitelanders verhinder om onafhanklik aan die kleinhandel deel te 

neem, verslap sal word. Intussen wag ons ons tyd af. Indië is natuurlik 

ook ’n groot vervaardiger en ons verkry talle produkte daar vir ons 

winkels in Afrika en op die eilande in die Indiese Oseaan. 

OK FRANCHiSE

Die franchisedivisie het ook ’n jaar van stewige omset- en 

handelswinsgroei beleef wat onderskeidelik met �4,�% en 2�,�% 

gestyg het. Hierdie divisie, met 260 lede in landelike en stedelike gebiede 

in Suid-Afrika en van sy buurlande, het die vertroude OK-naam as ’n 

sambreel-handelsmerk vir vier verskillende formate gevestig. Die 

intreevereistes vir die jongste hiervan, OK Value, is effens laer met die 

oog op potensiële franchisehouers met beperkte finansies. Dit bied hulle 

’n platform van waar hulle in ’n groter formaat kan ontwikkel, sou hulle 

so verkies. ’n Nuwe ontwikkeling is die skepping van ’n drankwinkel-

formaat met die handelsmerk Enjoy. Dit verteenwoordig ’n logiese 

uitbreiding van die Groep se franchisehandelsmerke gesien teen die 

agtergrond van die sterk groei in die getal van sy eie drankwinkels.

MEUBELS

Hoewel die meubeldivisie in ’n taai handelsomgewing sake gedoen het, 

het dit desondanks ’n bevredigende jaar beleef. Veral die House & Home-

ketting het veel sterker as die res van die sektor gegroei. Anders as die 

verslag van die uitvoerende hoof
vervolg
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voedselkleinhandel, wat vir die hele verslagdoeningsperiode stygende 

inflasie ervaar het, het die meubelsektor vir byna die hele duur daarvan 

gefunksioneer in ’n omgewing van feitlik geen inflasie, grootliks omdat 

nuwe tegnologie meer bekostigbaar word namate dit wyer aangewend 

word. Net soos sy mededingers moes die meubeldivisie steeds die klem 

laat val op volumesake met lae marges om sy teikens te haal. Dit is met 

die hoër opbrengste uit regstreekse invoere en verkope van meubels 

gebalanseer. Die divisie se bedrywighede buite die RSA is ook besig om 

toe te neem. Dit besit reeds winkels in Namibië, Botswana, Swaziland, 

Lesotho en Mosambiek en oorweeg dit nou om na Angola en Zambië  

uit te brei.

VOLHOUBAARHEid

Ons doen in hierdie dokument verslag oor hoe ons ons onderneming 

bestuur om te verseker dat hy bly voortbestaan. Ons kyk verder as die 

syfers na hoe ons aan die drievoudige verslagdoeningsvereistes vir die 

bevordering van ekonomiese groei, die welsyn van die gemeenskap en die 

behoud van die omgewing voldoen. Ons bespreek hoe ons diensbillikheid 

skep en ons byna 69 000 werknemers op alle vlakke ontwikkel sodat 

hulle die onderneming doeltreffend kan bestuur en bedryf; hoe ons met 

ons programme vir korporatiewe maatskaplike belegging ons by die 

welsyn van die gemeenskap betrek en probeer om die wanbalanse van die 

verlede met ons inisiatiewe vir breëbasis swart ekonomiese bemagtiging 

(BBSEB) reg te stel; hoe ons verbruikers deur ons gefokusde aandag op 

alle aspekte van produkveiligheid beskerm; en hoe ons die behoud van die 

omgewing verseker deur die verantwoordelike wyse waarop ons nuwe 

winkelsentrums ontwerp en bou, asook die nougesette manier waarop 

ons hulle bedryf om aan die hoogste veiligheids- en gesondheid-

standaarde te voldoen.

Met die bevordering van BBSEB lê ons die klem op twee uiteenlopende 

terreine – boerdery en die beeldende kunste. Ons het ’n landbou- 

gebaseerde projek ontwikkel wat werkskepping en ondernemerskap in 

die landelike gebiede bevorder. ’n Aantal agtergeblewe kleinboere teel 

lewende hawe wat in ons winkels se vleismarkte verkoop word. 

Die ander projek gemik op die ontwikkeling van ondernemerskap, lê aan 

die teenoorgestelde kant van die spektrum van menslike strewe. Dit word 

“Strokes of Genius” genoem en is ’n konsep gemik op die skepping van 

’n mark vir jong plaaslike kunstenaars wat ’n afset vir hul werk soek. 

ERKENNiNG

Dit was ’n goeie jaar vir kleinhandelaars en dit is met diepe bevrediging 

dat mens terugkyk op die deurbrake wat gemaak is, die suksesse wat 

behaal is en die wins wat verklaar is. ’n Mens weet egter ook dat dit nie 

maklik was nie en dat die resultate wat bereik is, talle opofferings, 

intense toewyding en lang ure van onverpoosde harde werk gekos het.  

Ek wil almal wat tot hierdie groot gesamentlike poging bygedra het –  

die direksielede, my kollegas in die bestuurspan, ons personeel, ons 

verskaffers en raadgewers – vir hul rol hierin bedank.

JW Basson

Uitvoerende hoof

3� Augustus 2007
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finansiële verslag

iNKOMStEStAAt

VERKOOP VAN HANdELSwARE

•  Totale omset het met �6,2% tot R38,950 miljard toegeneem. 
Gesamentlike verkope van die drie supermarkhandelsmerke – 
Shoprite, Checkers en Usave, met inbegrip van bedrywighede buite 
die RSA – het met �6,4% tot R34,9�9 miljard toegeneem, teenoor 
R29,997 miljard in 2006. Die oorsigtyd was steeds een met hoë 
verbruikersbesteding in Suid-Afrika ten opsigte van voedsel maar ook 
wat duursame en halfduursame goedere betref. 

•  Die totale getal klante wat bedien is, het met 7,8% gestyg en die 
transaksiewaarde vir die afgelope �2 maande was 8,�% hoër. In die 
verslagdoeningsperiode het voedselinflasie as deel van VPIX tot 
gemiddeld 8,5% gestyg. In bepaalde kategorieë soos vleis-, suiwel- 
en graanprodukte was dit egter heelwat hoër.

•  Die bydrae deur die Groep se supermarkbedrywighede buite Suid-
Afrika het positiewe groei van 29,4% tot R3,785 miljard getoon. 
Angola, Zambië en Mosambiek het goed gevaar en Nigerië het ná net 
�8 maande in bedryf ook ’n beduidende bydrae gemaak.

•  Die meubelafdeling vaar ook steeds goed en het sy omset met �4,�% 
tot R2,�39 miljard verhoog. Hierdie segment het in die laaste paar 
maande van die jaar al meer druk ervaar. Kontantverkope het 
rekordhoogtes bereik terwyl uitleners in die maande voor die 
inwerkingstelling van die Nasionale Kredietwet krediet aan al wat 
leef toegestaan het. Daarbenewens het verkope ook verlore gegaan 
weens die lang staatsdiensstaking. 

BRUtO wiNS

Bruto wins bestaan hoofsaaklik uit bruto marge ná prysverlagings en 
voorraadkrimping. Ooreenkomstig Internasionale Finansiële 
Verslagdoeningstandaarde (IFRS), Internasionale Rekeningkundige 
Standaard (IAS) 2: Voorraad en Internasionale Finansiële Rekening-
kundige Interpretasie Omsendbrief (IFRIC) 9/2006, het die Groep 
vereffeningsafslag en kortings ontvang van die voorraadkoste afgetrek.

Die Groep kon sy prysmededingendheid handhaaf in ’n lewendige mark 
wat deur aggressiewe voedselkortings gekenmerk is. Die bruto wins het 
met �7,7% tot R7,997 miljard toegeneem, hoofsaaklik danksy beter 
produkreekse, doeltreffende voorraadaanvulling en die volgehoue 
bydrae wat die bederfbareprodukte- en diensdepartemente gelewer het. 
Voorraadkrimping is steeds deeglik onder beheer.

ANdER BEdRyFSiNKOMStE

Ander bedryfsinkomste het met 4,3% tot R798 miljoen gestyg, 
hoofsaaklik danksy ’n toename in premies verdien (�2,4%) en 
kommissie ontvang (37,6%). Die toename in laasgenoemde was die 
gevolg van die volgehoue goeie prestasie van Computicket wat in 
November 2005 verkry is.

Die vermindering in bedryfshuurinkomste was grootliks die gevolg van 
hoofhuurkontrakte wat gekanselleer is en eiendomme wat verkoop is. 
Daar was ’n toename van net 4,5% in die finansieringsinkomste 
verdien weens ’n daling in die kredietdeelname van die meubelafdeling 
vir die redes wat hierbo genoem is.

UitGAwES

Die risiko bestaan altyd dat kostetoenames verkopegroei kan oorskry, 
veral in tye van lae inflasie wanneer kleinhandelaars vind dat hulle in 
langtermynkontrakte soos huurkontrakte vasgevang is. Kostebestuur is 
egter steeds vir die Groep ’n hoë prioriteit omdat handelsmarges, 
weens sterk mededinging in die voedselkleinhandel, altyd onder druk is. 
Uitgawes is in die verslagdoeningsperiode goed bestuur.

•  waardevermindering en amortisasie. Die Groep het sy belegging  
in inligtingstegnologie die laaste paar jaar verhoog. Hy open ook 
gedurig nuwe winkels en onderneem terselfdertyd ’n deurlopende 
opknappingsprogram vir ouer winkels. Winkels word gemiddeld elke 
sewe of agt jaar opgeknap. Saam het hierdie twee faktore tydelik 
meegebring dat die toename in waardevermindering- en 
amortisasiekoste hoër as die toename in verkope was.
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•  Bedryfshuurkontrakte. Toenames in huurgeld vir bestaande winkels 
strook meestal met dié vir die breë eiendomsmark. Verskeie nuwe 
winkels is in die jaar geopen en bepaalde huurkontrakte herbeding, 
wat ’n effens groter verhoging meegebring het. Huurbetalings het 
verminder omdat hoofhuurkontrakte óf nie hernu is nie óf in die loop 
van die jaar opnuut beding is.

•  werknemersvoordele. Die toename van �0,�% in personeelkoste 
was minder as die toename van �6,2% in omset. Werknemers-
voordele het met 6,6% vir bestaande winkels gegroei en die 
supermarkdivisie het sy produktiwiteit weereens verbeter.

•  Ander uitgawes. Hierdie uitgawes het met �6,5% toegeneem en dek 
kostes soos elektrisiteit en water, herstel- en instandhoudingswerk, 
sekuriteit, verpakking en netto reklamekoste. Die toename is 
marginaal hoër as die omsetgroei van �6,2% omdat die Groep 
plaaslik en elders weens onbestendige kragvoorsiening, opwekkers 
moes gebruik. Die Groep het ook sy voorsiening verhoog vir die 
herstel van huurgeboue waar ons verplig is om ook die buitekant van 
sulke geboue in stand te hou. Hierdie verhoging was hoofsaaklik 
weens die hoër koste van sulke herstelwerk. 

VALUtAVERSKiLLE

Soos in die rekeningkundige beleid gemeld, word die balansstate van 
buitelandse filiale teen sluitingskoerse na rand omgereken. Hierdie 
omrekeningsverskille word in ekwiteit in die buitelandse valuta-
omrekeningsreserwe (BVOR) erken. In wese is die meeste verskille in 
buitelandse valuta in die inkomstestaat die gevolg van 
korttermynlenings, gedenomineer in Amerikaanse dollar, van 
bedrywighede buite Suid-Afrika asook balanse in Amerikaanse dollar 
in buitelandse rekeninge.

In die finansiële jaar het die rand met 0,�% teenoor die Amerikaanse 
dollar verstewig, in vergelyking met ’n verswakking van 5,6% in 2006 
(teen ’n omrekeningskoers van R6,73 op 30 Junie 2005, R7,�� op  
30 Junie 2006 en R7,�0 op 30 Junie 2007 bereken). Die valutawins 

van R23,7 miljoen in 2007 was die gevolg van die doeltreffende 
benutting van valutatermynkontrakte (VTK’s) in die finansiële jaar, 
waartydens die rand beduidend teenoor die Amerikaanse dollar 
geskommel het, asook die beweging teenoor die Amerikaanse dollar 
van die belangrikste geldeenhede van die Afrika-lande waarin die 
Groep sake doen.

NEttO RENtE ONtVANG

Die Groep benut oornag-daggeldgeriewe vir sowel korttermynstortings 
as -lenings. Soos voorheen het die Groep alle kapitaalprojekte met 
korttermynlenings en kontantreserwes befonds. Die toename in netto 
rente ontvang was die gevolg van verbeterings in voorraadbestuur wat 
’n verbeterde positiewe kontantvloei meegebring het.

BELAStiNG

Benewens sekondêre belasting op maatskappye van R56,6 miljoen, sluit 
die belastinglas ’n bedrag van R3,8 miljoen se kapitaalwinsbelasting ten 
opsigte van die verkoop van eiendom en ’n genoteerde belegging in. Die 
effektiewe belastingkoers is hoër as die nominale belastingkoers weens 
bepaalde nie-aftrekbare uitgawes soos huurverbeterings, asook 
belastingverliese in sekere lande buite die RSA wat nie vir die Groep  
se doeleindes benut kan word nie

VERwAtERdE wESENSVERdiENStE PER AANdEEL

Verwaterde wesensverdienste per aandeel uit voortgesette 
bedrywighede het met 33,3% van �45,8 sent tot �94,3 sent 
toegeneem. Dit is hoofsaaklik omdat omset met �6,2% gegroei  
het en uitgawes met net �4,�%.

Die Groep kon sy 
PRySMEdEdiNGENdHEid 
HANdHAAF iN ’N LEwENdiGE 
MARK wat deur AGGRESSiEwE 
VOEdSELKORtiNGS gekenmerk is
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BALANSStAAt

NiE-BEdRyFSBAtES

Eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates

In die jaar het die Groep R�,264 miljard aan eiendom, aanleg en 
toerusting en sagteware bestee, in vergelyking met R�,340 miljard in 
2006. Die Groep koop ook steeds onbeboude grond vir strategiese 
doeleindes en bou winkels waar ontwikkelaars nie gevind kon word 
nie. Die Groep het in die jaar R308 miljoen aan grond en geboue 
bestee. Die belegging in opknappings was R463 miljoen, daar is 
R239 miljoen aan nuwe winkels bestee (uitgesluit grond en geboue), 
asook R�59 miljoen aan inligtingstegnologie en die res aan normale 
vervangings. Die Groep verbeter tans sy takadministrasiestelsels en is 
van plan om in die volgende twee finansiële jare nog R9� miljoen 
hieraan te bestee.

Ontasbare bates bestaan uit klandisiewaarde wat vir nuwe verkrygings 
betaal is, handelsmerke en sagteware. Klandisiewaarde is aan 
jaarlikse waardedalingstoetse onderworpe, terwyl handelsmerke oor 
20 jaar geamortiseer word. Die koste van sagteware word oor die 
geraamde nuttige leeftyd daarvan geamortiseer – gewoonlik van drie 
tot vyf jaar.

Lenings en ontvangbare bedrae

�3 500 000 aflosbare, omskepbare (albei onder bepaalde 
omstandighede, soos die bereiking van sekere vlakke van 
winsgewendheid) kumulatiewe voorkeuraandele in Pick & Buy Bpk,  
’n supermarkgroep in Mauritius, ter waarde van R30,8 miljoen. 
Hierdie aandele is verkry as deel van ’n wederkerige ooreenkoms  
met die eienaars van Pick & Buy Bpk, wat op sy beurt in die Groep  
se filiaal in Mauritius belê het.

Die restant verteenwoordig hoofsaaklik bedrae wat franchiselede vir 
konsessieregte skuld en los en vaste toebehore wat aan hulle verkoop 
is.

Uitgesteldebelasting-bates

Uitgestelde belasting word ingevolge die aanspreeklikheidsmetode 
voorsien vir berekende belastingverliese en tydelike verskille tussen die 
belastingbasisse vir bates en laste en hul drawaardes vir die doeleindes 
van finansiële verslagdoening. Hierdie bate spruit hoofsaaklik uit die 
voorsienings wat vir verskillende doeleindes geskep is, asook die 
opgelope vaste-eskalasiebedryfshure. 

BEdRyFSBAtES

Voorraad

Voorraad het R3,699 miljard bedra, ’n toename van �3,�% teenoor 
die vorige jaar. Die voorraadomset, op verkope van bedryfsvoorraad 
gegrond, was ��,2 keer (2006: �0,3 keer) en op grond van koste van 
verkope, 8,9 keer (2006: 8,9 keer). Die toename in voorraad was 
grootliks die gevolg van die bevoorrading van ’n netto 7� nuwe eie 
winkels wat in die jaar geopen is, lewenskragtige verkope, hoër voedsel- 
inflasie en veral die noodsaak om produkte in die Groep se 
distribusiesentrums op te berg om die verswakking in voorsieners se 
diensvlakke teen te werk.

Handels- en ander debiteure

Handels- en ander debiteure verteenwoordig hoofsaaklik 
afbetalingsverkoopsdebiteure, franchisedebiteure, koophulpverenigings 
en personeeldebiteure. Daar is voldoende voorsiening vir moontlike 
slegte skuld en die uitstaande debiteureboek word gereeld hersien. 

Die voorsiening vir waardedaling en onverdiende finansieringsinkomste 
ten opsigte van afbetalingsverkoopsdebiteure was �8,7% in 
vergelyking met �9,2% in die vorige jaar. Die gehalte van die boek het 
dié matige afname ná die toename in omset moontlik gemaak.

Bates gehou-vir-verkoop

Bepaalde grond en geboue word geklassifiseer as bates gehou-vir-
verkoop, aangesien die Groep aktief probeer kopers vir hierdie 
eiendomme kry. Dit strook met die Groep se beleid om net in vaste 
eiendom te belê as daar nie gepaste huurruimte beskikbaar is nie.

Kontant en kontantekwivalente en bankoortrekkings

Netto kontant en kontantekwivalente was teen die jaareinde  
R�,988 miljard, in vergelyking met R536,7 miljoen in 2006 en 
behoort saam gelees te word met die toename in handels- en ander 
krediteure.

Beleggings beskikbaar vir verkoop

�00 “S”-klas gewone aandele in RMB Global Solutions (Edms) Bpk 
ter waarde van R23,7 miljoen. Global Solutions is ’n verskaffer van 
internasionale tesourie-oplossings vir die Groep. Hierdie belegging is 
deel van die betalingstruktuur soos met RMB Global Solutions (Edms) 
Bpk ooreengekom.

BEdRyFSLAStE 

Voorsienings

Voldoende voorsiening is gemaak vir mediese voordele na aftrede, 
herinstelling van geboue, beswarende huurkontrakte, langdiens-
toekennings en alle uitstaande versekeringseise. 

KREdiEtVERKOPE

Die Groep bied steeds kredietgeriewe as inherente deel van sy 
meubelbedrywighede. Die bestuur en administrasie van hierdie 
debiteureboek word intern gedoen, omdat die toestaan van krediet as 
’n integrale deel van meubelverkope beskou word.

SHOPRitE VERSEKERiNG

Die Groep het in November 200� sy eie korttermynversekerings-
maatskappy as deel van die meubelbesigheid gestig. Voor dié datum het 
hy ’n selversekeringstruktuur by ’n ander korttermynversekeraar 
bedryf. In die oorsigjaar het premies verdien R�86,0 miljoen beloop, in 
vergelyking met R�65,5 miljoen in die vorige jaar.

Die volgende voorsienings word op ’n jaargrondslag gemaak:

•  Uitstaande eise betaalbaar = gemiddelde van werklike eise 
uitstaande vir toepaslike periodes

•  Gebeurlikheidsreserwe = �0% van netto premies, terwyl premies met 
die volgende formule verdien word:

   –  Premies verdien = Netto premie × verstreke tydperk
   –  Premies nie verdien nie = Netto premie × onverstreke tydperk

Die versekeringsmaatskappy het op jaareinde ’n solvensiemarge van 
58% gehad (2006: 66%), vergeleke met die minimumvereiste van �5% 
ingevolge die Versekeringswet. Hierdie vermindering was grootliks die 
gevolg van ’n dividend wat aan Shoprite Holdings Bpk betaal is.

M Bosman
Hoofbestuurder: Groepfinansies

3� Augustus 2007
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verkoop van BeDrYFSvoorraaD 38 949 845   33 5�� 287
BeleggingSinkoMSte  117 044    �07 47�
koSte van goeDere en DienSte  (33 427 320)   (28 722 �50)

WaarDe toegevoeg 5 639 569   100,0  4 896 608   �00,0 

aangeWenD SooS volg:

WerkneMerS
Salarisse, lone en diensvoordele 3 314 175   58,8  2 933 936   59,9 

voorSienerS van kapitaal  494 493   8,8   368 785   7,5 

Rente aan voorsieners van finansiering  83 570   1,5   89 736   �,8 
Dividende aan voorsieners van aandelekapitaal  410 923   7,3   279 049   5,7 

BelaSting
Betaling van belasting ten opsigte van wins gemaak  622 586   11,0   5�8 240   �0,6 

HerBelê
Herbelê in die Groep om toekomstige uitbreidings en groei te finansier 1 208 315   21,4  � 075 647   22,0 

Waardevermindering en amortisasie  543 167   9,6   464 564   9,5 
Behoue verdienste   665 148   11,8   6�� 083   �2,5 

aanWenDing van WaarDe toegevoeg 5 639 569   100,0  4 896 608   �00,0 

 30 Junie  30 Junie
 2007  2006
  R’000 % R’000 %

staat van toegevoegde waarde
SHOPRitE HOLdiNGS BEPERK EN Sy FiLiALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 2007  2006

Werknemers 58,8%

Verskaffers van 
kapitaal 8,8%

Belasting ��,0%

Herbelê 2�,4%

Werknemers  59,9%

Verskaffers  van 
kapitaal 7,5%

Belasting �0,6%

Herbelê 22,0%
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bedryfsoorsig SHOPRitE

Verkopegroei in RSA  �4,4%

Toename in waarde per transaksie in RSA 7,2%

Aantal winkels in RSA  297 (2006: 286)

Aantal personeellede in RSA  36 422 (2006: 36 739)

Die Shoprite-handelsmerk is een van die leiers in die Suid-Afrikaanse 
voedselkleinhandel en onafhanklike marknavorsing toon dit is die 
voorkeurhandelsmerk van die hoogste persentasie Suid-Afrikaanse 
verbruikers. Shoprite is in Augustus 2006 as die land se voorste 
voedselkleinhandelaar aangewys toe hy in die kategorie Kruideniers- en 
Geriefswinkels in die jaarlikse Sunday Times Markinor-tophandels-
merkpeiling gewen het. Hy was in 2004 derde en het in 2005 na die 
tweede plek gevorder.

Shoprite is steeds die steunpilaar van die Groep se bedrywighede en is 
nie net verreweg sy grootste onderneming in die RSA nie, maar is ook 
die naam waaronder hy byna uitsluitlik buite die land handel dryf. Die 
welsyn van die Shoprite-handelsmerk bepaal dus tot ’n groot mate die 
welsyn van die Groep.

Shoprite doen in 297 winkels in Suid-Afrika sake en in 69 buite  
die landsgrense. In die oorsigtyd het hy 20 afsetpunte geopen en  
twee gesluit. In die 2007-finansiële jaar het sy bedrywighede in die 
RSA 46,7% van die Groep se omset verteenwoordig en hy het meer as  
die helfte van die Groep se 68 987 werknemers in diens.

Met die steun van aggressiewe reklame- en direktebemarkings-
veldtogte en ’n lewendige ekonomie het Shoprite sy omset in Suid-
Afrika met �4,4% verhoog. Die getal klantetransaksies het met 6,5% 
toegeneem en die waarde per transaksie met 7,2%.

Om die maksimum steun van die ontluikende middelklas met sy al 
groter besteebare inkomste te verkry, behou hy steeds sy basiese 
reekse, maar brei sy aanbod boontoe uit om aansienlik meer gesogte 
produkte in te sluit. Met die opgradering van winkels is die uitleg 

verander om die spesialisdepartemente asook die waardetoegevoegde 
en bederfbare produkte in fokuspunte te omskep. Boonop is nie-
voedselreekse met hoër marges uitgebrei om ’n groter bydrae tot totale 
omset te lewer en handelswins te bevoordeel. 

Daarby het bakkerye, vleismarkte, wynafdelings en delikatesse- 
toonbanke gehelp om afsetpunte in bestemmingswinkels te verander. 
Die verbeterde en uitgebreide produkreekse is versterk deur 
opgegradeerde en nuwe winkels waar die uitleg en aanbieding die 
begeerlikheid van die aanbieding beklemtoon. Groot sorg is egter gedra 
om die handelsmerk se tradisionele ondersteuner laer af in die mark 
nie te vervreem nie.

Gedurende die eerste kwartaal van die finansiële jaar het landwye 
stakings die ketting se bedrywighede beïnvloed. Ondanks ’n aansienlike 
verlies aan verkope vir die duur van die staking het die handelsmerk 
gou verlore veld herwin en die verslagdoeningsperiode afgesluit met 
sowel omset as handelswins wat die begroting oorskry het.

Voorraadvlakke is steeds betreklik hoog, maar nogtans laer as verlede 
jaar. Dit is genoodsaak deur die pas waarteen nuwe winkels geopen is 
en veral deur wisselvallige aflewerings deur verskaffers. Handelsware 
moes dus op groot skaal opgeberg word om ’n gelykmatige vloei van 
handelsware na individuele winkels te verseker.

Hoewel Shoprite gedurende die jaar betreklik min winkels geopen het, 
glo hy daar is steeds potensiaal in die voorheen benadeelde gebiede in 
die land waar ontwikkelaars wat geleer het om die risiko te bestuur, 
nou meer gewillig is om in geboue te belê. Elders sal die opening van 
nuwe winkels in 2008 grootliks deur die ontwikkeling van nuwe 
handels- en woongebiede bepaal word.

COBUS ZwENNiS
diViSiEBEStUURdER:
SHOPRitE NOORdELiKE diViSiE

ANdREw GARdENER
diViSiEBEStUURdER:
SHOPRitE GAUtENG

MAURitZ ALBERtS
diViSiEBEStUURdER:
wES-KAAP 
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Verkopegroei in RSA �5,0%

Groei in waarde per transaksie in RSA 6,7%

Aantal winkels in RSA 24 Hypers (2006: 24)

 ��� supermarkte (2006: ��0)

Aantal personeellede in RSA �6 609 (2006: �5 605)

Die Checkers-handelsmerk groei steeds sterk in die RSA en het vir hom 

’n duidelik omskrewe nis aan die bokant van die verbruikers-

inkomsteprofiel geskep. Omset en handelswins toon die beste groei 

binne die Groep se bedrywighede in die RSA. Die getal klante-

transaksies het met 7,8% toegeneem en die waarde per transaksie het 

oor �35 afsetpunte heen met 6,7% gegroei. Sedert 2005 het sy 

klantebasis in die LSM 8 tot �0-kategorie toegeneem. Anders as 

Shoprite is Checkers nouliks in die eerste kwartaal van die finansiële 

jaar deur stakings geraak.

Die hoërmark-posisionering van Checkers is feitlik voltooi. Die meeste 

winkels is wat uitleg, voorkoms en produkuitstalling betref, 

opgegradeer. Reekse is uitgebrei en verbeter, ook wat nie-voedsel betref. 

Die grootste veranderings was egter ten opsigte van geriefs- en 

bederfbare produkte om tred te hou met veranderinge in die leefstyl 

van welgestelde verbruikers. Die produkaanbod in die 

diensdepartemente – veral die bakkery, vleismark, delikatesse-afdeling 

asook die wyn- en vrugte-en-groente-afdeling – is omvattend hersien en 

dan by die behoeftes van meer veeleisende klante aangepas. 

Departemente vir vars vis en ander seekos is geskep waar die vraag  

dit geregverdig het en blyk baie gewild te wees.

Langer winkelure in sekere Checkers-winkels het die handelsmerk ’n 

groter geriefswaarde gegee en spreek veral die behoeftes van 

verbruikers met min tyd aan, asook dié van mense wat verkies om vars 

produkte en ander bederfbare goedere min of meer daagliks te koop.

In die proses is ’n heel eie identiteit vir Checkers geskep wat so van 

Shoprite s’n verskil dat kannibalisering tussen die handelsmerke feitlik 

uitgeskakel is. Die verskil is grootliks op die gebied van lewenstyl, 

terwyl baie aandag ook aan beter klanteverhoudinge en dienslewering 

gegee word. Die opgradering van die beeld word gedurig gesteun deur 

hoogs suksesvolle bemarkings- en reklameveldtogte wat veral op die 

diensdepartemente en hul spesialisprodukte gefokus het.

Verbruikers het met al groter steun gereageer, veral die ontluikende 

middelklaskopers, en die handelsmerk wen steeds meer markaandeel. 

In die noordelike dele van die land ervaar Checkers veral sterk groei in 

omset in sy supermarkte en Hypers, waarvan hy die meeste in die 

Groep het. Hoewel die omsetgroei in die Hypers stadiger as in die 

supermarkte is, bly dié formaat met sy baie hoë verkoopsvolumes per 

winkel ’n belangrike genereerder van inkomste.

bedryfsoorsig CHECKERS EN CHECKERS HyPER

HENNiE VAN ROOyEN
diViSiEBEStUURdER:
CHECKERS & CHECKERS HyPER  
GAUtENG 

JACO dE SwARdt
diViSiEBEStUURdER:
NOORd-KAAP & VRyStAAt 

JOHANN FOURiE
diViSiEBEStUURdER:
OOS-KAAP 
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bedryfsoorsig USAVE

Usave se vermoë om in ’n laeprys-omgewing winsgewend te bly, is te 

danke aan ’n fokus op kostebeheer, die streng handhawing van sy 

prysbeleid en minder, maar beter opgeleide personeel wat deur die 

range bevorder word. Boonop het die in-voorraadsituasie met die 

instelling van outomatiese aanvulling beduidend verbeter. 

Daar was ’n netto toename van sewe winkels in die oorsigtyd. Dit is 

weens die sluiting van verskeie winkels naby Foodworld-afsetpunte in 

die Wes-Kaap nadat die Groep hierdie ketting verkry het. ’n Aantal 

nuwe persele word binne en buite Suid-Afrika ondersoek en dit sal die 

openingstempo van winkels in die nuwe finansiële jaar versnel.

Benewens die feit dat Usave tot groepwins bydra, vervul hy ook  

’n strategiese rol deurdat hy die Groep ’n teenwoordigheid in al  

meer gebiede gee. Buite Suid-Afrika funksioneer hy dikwels op  

’n satellietgrondslag vir groter supermarkeenhede.

Verkopegroei in RSA  2�,0% (winkels �2 maande in bedryf)

Aantal winkels in RSA 77 (2006: 68)

Aantal winkels buite RSA 22 (2006: 24)

Aantal personeellede � 30� (2006: 920)

Die Usave-handelsmerk met sy filosofie van ’n beperkte produkreeks 

verhoog steeds sy aanvaarding deur klante. In die verslagdoenings-

periode het hy sy markaandeel in Suid-Afrika aansienlik vergroot en 

sodoende die aantal klantetransaksies met �6,9% verhoog. Hy bied die 

Groep steeds ’n opbrengs van meer as 30% per jaar op sy belegging.

Die beginsel van ’n beperkte produkreeks waarop Usave gegrond is, is 

sedert die opening van die eerste afsetpunt vier jaar gelede verder 

verfyn. Die getal produkte wat aangebied word, is aanvanklik heelwat 

besnoei, maar sluit steeds ook ’n klein getal nie-voedselitems in. 

Terselfdertyd het die ketting sy teikenmark na die middelmark 

uitgebrei en spreek dit nou ’n groter teikenmark aan.

Die toevoeging van eie handelsname van goeie gehalte het baie tot 

Usave se welslae bygedra en kan die ketting dus sy belofte van “Jy 

betaal elke dag minder” gestand doen. 

GUStAVE MöLLER
diViSiEBEStUURdER:
USAVE
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bedryfsoorsig OK FRANCHiSE

Net soos die res van die Groep het die Franchise-divisie ’n jaar van 

stewige groei beleef met totale omset �4,�% en handelswins 2�,�% 

hoër. OK Franchise het die verslagdoeningsperiode met ’n netto wins 

van sewe nuwe lede afgesluit, wat die totaal op 260 te staan gebring 

het. In dié tyd het 34 lede hulle by die divisie aangesluit en 27 nie-

lewensvatbare rekeninge is gesluit omdat die vereiste vlak van aankope 

nie gehandhaaf is nie.

OK Franchise het gegroei uit die strategiese verkryging van die Sentra-

organisasie etlike jare gelede. Die Groep se doelwit was drieledig: om 

’n sterk teenwoordigheid in die plaaslike voedselfranchisemark op te 

bou; om geriefsinkope na verbruikers oral in die land en in Suid-Afrika 

se buurlande uit te brei; en om klein handelaars op ’n 

vennootskapsgrondslag te help om hul ondernemings uit te bou deur 

hulle die voordele van onder meer grootmaataankope, gereelde 

aflewerings en personeelopleiding te bied. Die Groep onderneem op ’n 

deurlopende grondslag sambreel-reklameprogramme om die 

sigbaarheid van die OK-handelsmerk in die franchise-omgewing te 

verhoog en verkope in ledewinkels te bevorder.

Personeel word ’n reeks opleidingsgeleenthede gebied om franchise-

houers te help om die vereiste standaarde te bereik en te handhaaf. 

Personeel kan enige van die Groep se spesialisopleidingskole bywoon, 

indiensopleiding by ’n nabygeleë Shoprite- of Checkers-supermark 

ontvang en by groot verskaffers se produksie-aanlegte opleiding kry.

Toe Sentra oorgeneem is, het dit oor ’n uiteenlopende lidmaatskap 

beskik wat nog in die huidige samestelling weerspieël word. Hoewel 

talle steeds onder hul eie handelsmerke sake doen, is daar ’n veldtog 

aan die gang om lede na die OK-handelsmerk oor te skakel. Daar  

is vier handelsformate – OK Foods, OK Grocer, OK MiniMark en  

OK Value, elk met sy eie vereistes wat standaarde, grootte en 

produkreekse betref.

Aan die einde van die verslagdoeningsperiode was daar 26 lede wat 

onder die vaandel van OK Foods, die grootste van die vier formate, sake 

gedoen het, 6� onder OK Grocer en 29 onder OK MiniMark. 

Daarbenewens was daar 79 Sentras en aankoopvennote en 56 

Megasaves, die groothandelformaat wat die Groep op ’n franchisebasis 

bedryf. 

OK Value, ’n nuwe formaat wat in die vorige finansiële jaar ontwikkel 

is, verg effens laer intreestandaarde wat afwerking en dienste betref. 

Dit het ’n nuttige opsie geblyk vir franchiselede met beperkte finansies 

en in die verslagdoeningsperiode is nege sulke afsetpunte geopen. 

Franchiselede kan hierdie platform gebruik om hul ondernemings tot 

enige van die ander formate te laat groei as hulle so verkies.

Nog ’n innovasie in die verslagdoeningsperiode was die skepping van ’n 

franchise-drankwinkel onder die handelsmerk Enjoy. Die eerste van die 

afsetpunte is in Desember 2006 geopen en verskeie ander lede met 

drankwinkels sonder handelsmerke is in die proses om na die Enjoy-

handelsmerk oor te skakel. Die Enjoy-formaat was ’n logiese 

uitbreiding van die Groep se franchisehandelsmerke gegewe sy vermoë 

tot grootmaataankope vir sy groeiende getal eie drankwinkels.

OK Franchise het om historiese redes altyd ’n sterk landelike inslag 

gehad en die meeste van sy lede doen sake op kleiner dorpe in die land. 

Dit bedien ook lede in buurlande soos Namibië, waar daar 42 lede is, 

Botswana met ses, Lesotho met een en Swaziland met twee.

Daar was die laaste paar jaar ’n volgehoue poging om die 

teenwoordigheid van die OK-handelsmerk in die groter dorpe en 

stedelike gebiede uit te brei. Die poging word egter aan bande gelê 

deur die beperkte getal handelsmoontlikhede wat in geskikte geleë 

winkelsentrums beskikbaar is.

GERHARd KRiEL
HOOFBEStUURdER:
OK FRANCHiSE

tOM VOGES
BEMARKiNGSBEStUURdER:
OK FRANCHiSE
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bedryfsoorsig SUPERMARKtE BUitE SUid-AFRiKA

ANGOLA

Angola is vir die Groep een van die Afrika-lande wat die beste presteer. 

In die verslagdoeningsperiode het dit weereens stewige groei in omset 

en handelswins getoon, wat sterk verhoog is deur die opening van twee 

nuwe supermarkte, die een in Lobito, suid van die hoofstad, Luanda, in 

September 2006, en die ander in Luanda in Desember van daardie jaar. 

Laasgenoemde is die Groep se tweede supermark in die hoofstad met 

sy nagenoeg ses miljoen inwoners en die moontlikheid van ’n derde 

word ondersoek. Die ekonomie gedy veral danksy ryk oliebronne. 

Ondanks die regering se grootskaalse belegging in paaie en ander 

geriewe is die infrastruktuur onvoldoende om die groei te hanteer.  

Veral die hawe kan die vragvolume nie behartig nie en daar is 

eindelose vertragings. Shoprite het gevolglik aansienlik meer gebruik 

gemaak van die duurder maar veel vinniger padvervoer deur Namibië 

terwyl vars produkte per lug versend word. Die Groep beplan om in die 

nuwe finansiële jaar in die noorde ’n winkelsentrum in Cabinda, met sy 

rykdom aan kommoditeite, in gebruik te neem terwyl verdere 

ontwikkelinge daar oorweeg word. 

BOtSwANA

Soos baie ander lande in Afrika het Botswana se ekonomie ook by sterk 

stygings in pryse van kommoditeite op wêreldmarkte gebaat. Dit volg ná 

drie jaar van lae groei wat die kleinhandelbedryf nadelig geraak het. In 

die verslagdoeningsperiode het die Groep se vier bestaande supermarkte 

hul omset en marges aansienlik verbeter namate verbruikers se 

besteebare inkomste toegeneem het. ’n Vyfde winkel wat in April in 

Molopolole geopen is, was te kort in bedryf om die resultate vir die jaar 

wesenlik te beïnvloed. Omdat die bestuur glo dat die huidige ekonomiese 

groei volhoubaar is, word ses Usaves beplan vir kleiner dorpe wat nie ’n 

volledige supermark kan onderhou nie.

GHANA

Toenemende goudmynbedrywighede en rekordpryse vir kommoditeite 

stimuleer nie net ekonomiese aktiwiteit nie, maar genereer ook 

omvattende beleggings in infrastruktuur en eiendom. Met Ghana reg 

langs Nigerië, is dit moontlik om in verskeie areas kostedoeltreffend sake 

te doen. Die Groep was in Maart op die punt om sy intrek in sy eerste 

supermark in ’n nuwe sentrum in Accra te neem toe die gebou ernstig 

deur brand beskadig is. Die winkel sal in November open. Intussen 

ondersoek die Groep twee verdere persele in Accra vir moontlike 

ontwikkeling. Soos elders in Afrika gaan die verkryging van grond weens 

die kompleksiteite van grondbesit met vele probleme gepaard.

iNdië

Die algemene siening is dat Indië op die vooraand van ’n kleinhandel-

ontploffing staan en die Groep glo sy sterk gevestigde teenwoordigheid 

in die land se handelshoofstad kan net in sy guns tel wanneer dit wel 

gebeur. Te oordeel na die sterk toename in die getal klantetransaksies  

in sy franchisehiperwinkel in Moembaai se eerste mega-winkelsentrum 

ontdek al meer plaaslike verbruikers die voordele daarvan om hul 

aankope in ’n supermark te doen. Die waarde per transaksie is egter 

steeds laag en minder items word per transaksie gekoop én teen 

aansienlik laer pryse as in Suid-Afrika. Die Groep se bedrywighede in 

Indië, wat ook ’n groothandelafdeling insluit, beweeg nader aan 

winsgewendheid. Net voor jaareinde het Shoprite ’n wyn-en-bierlisensie 

ontvang en hy gaan vroeg in die nuwe finansiële jaar met dié produkte 

begin handel dryf.

LESOtHO

Die Groep bedryf nou vier supermarkte in die Bergkoninkryk – twee in die 

hoofstad, Maseru, een in Leribe in die noorde naby die massiewe Katsedam 

en een in die suide in Mafeteng. Laasgenoemde is in die verslagdoenings-

periode geopen. Al vier word in ’n stabiele ekonomiese omgewing 

GERHARd FRitZ 
HOOFBEStUURdER:
AFRiKA

RAM HARiSUNKER
HOOFBEStUURdER:
MOSAMBiEK, iNdiESE  
OSEAAN-EiLANdE EN iNdië

PAUL MALAN
HOOFBEStUURdER:
NAMiBië EN ANGOLA
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winsgewend bedryf. Die bestuur doen tans ondersoek na ’n moontlike derde 

supermark in Maseru. In die nuwe finansiële jaar sal die klem egter 

allereers val op die opening van Usave-takke in kleiner dorpe om die Groep 

se penetrasie van die plaaslike voedselkleinhandelmark te vergroot.

MAdAGASKAR

Uiters onstabiele en buitensporig duur kragvoorsiening, wat dikwels 

net vier of vyf uur per dag beskikbaar is, het die eiland se ekonomie in 

die vroeë deel van die verslagdoeningsperiode erg ontwrig. Die situasie 

het in die tweede helfte ietwat gestabiliseer, inflasie het gedaal en 

besteebare inkomste het gestyg. Die Groep het in dié tyd ’n agtste 

winkel – in die hoofstad, Antananarivo – geopen. Dit is die derde sedert 

vyf klein supermarkte in 2003 verkry is. Hoewel betreklik goeie 

verkoopsgroei behaal is, is nog twee winkels nodig om kritieke massa 

en dus winsgewendheid te verkry. 

MALAwi

Malawi se ekonomie is hoofsaaklik op kleinskaalse landbou en 

toerisme gegrond en het in die jaar min groei getoon, terwyl die 

plaaslike geldeenheid verder verswak het. Die Groep se twee 

supermarkte (in Blantyre en Lilongwe) en drie Usaves het goed gevaar 

en die verslagdoeningsperiode met ’n wins afgesluit. Die winkel in 

Lilongwe, waarheen die parlement drie jaar gelede verhuis het, het by 

die volgehoue kapitaalbelegging in infrastruktuur en boubedrywighede 

gebaat. Die vergroting van die winkel, wat vroeg in die finansiële jaar 

voltooi is, het dit moontlik gemaak om meer uitgebreide nie-

voedselreekse met hoër marges aan te bied. Die winkel in Blantyre, 

geleë in ’n onlangs opgeknapte sentrum, het meer verbruikers gelok.

MAURitiUS 

Die enkele Hyper-winkel, wat vier jaar gelede geopen is, het die hele 

jaar sterk gegroei en het nie net self ’n formidabele teenwoordigheid op 

die eiland gevestig nie, maar ook winsgewendheid bereik. Die Groep 

ondersoek tans moontlike verkrygings. Die eiland se belastingvrye hawe 

het ’n belangrike deurgang vir handelsware van ander lande na 

Mosambiek en Madagaskar geword en het die Groep in staat gestel 

om sy bruto wins in daardie markte te verbeter.

MOSAMBiEK

Die land se BBP-groei tel onder die hoogste in Afrika, hoewel dit van  

’n lae basis af is. Die Groep dryf hier met welslae handel en sowel omset 

as handelswins groei sterk. Alle winkels het goed gevaar. Die land se 

geldeenheid het gestabiliseer en die waarde van die rand is nie meer  

soos in die vorige finansiële jaar ’n belemmering vir die invoer van 

handelsware uit Suid-Afrika nie. In November gaan die Groep sy  

vyfde supermark in Matola, ’n voorstad van Maputo, open en die 

handelspotensiaal van kleiner dorpe word ondersoek met die oog daarop 

om Usaves in hulle te vestig. Bestuur is tevrede met die vordering in 

Mosambiek, waar ’n stabiele besigheid tot stand gebring is. Die huidige 

winkels bied reeds kritieke massa, daar is ’n doeltreffende infrastruktuur 

en die besigheid as geheel is op pad na volwassenheid.

NAMiBië

Die besigheid in Namibië is ’n goed gevestigde onderneming met  

�� Shoprite- en drie Checkers-supermarkte asook nege Usaves. Ondanks 

laer reënval in die seisoen het die landbougebaseerde ekonomie goed 

gegroei en die besteebare inkomste van verbruikers verhoog. Omset het 

danksy ’n aggressiewe bemarkingsveldtog ’n hupstoot gekry. Die drie 

Checkers-supermarkte is almal in Windhoek waar die verbruikersprofiel 

baie dieselfde as die teikenmark is en het besonder goed gevaar. ’n Usave 

is gedurende die jaar in Oshikuku geopen. Twee nuwe supermarkte word 

vir die nuwe finansiële jaar in nuwe winkelsentrums in die noordelike 

dorpe Tsumeb en Rundu beplan. 
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bedryfsoorsig SUPERMARKtE BUitE SUid-AFRiKA
vervolg

NiGERië

Ondanks hoë bokoste vaar Shoprite se enkele winkel in Nigerië goed na 

sleg �8 maande in bedryf. Dit bied oortuigende bewys van die 

kleinhandelpotensiaal van die digste bevolkte land in Afrika. Shoprite 

se supermark is in die grootste en modernste winkelsentrum in Lagos 

geleë en is uit die staanspoor aanvaar as die maatstaf vir 

voedselkleinhandel in die stad met sy nege miljoen inwoners. Daar is 

reeds planne om die sentrum se grootte feitlik te verdubbel en nog 2 

000 m2 by die supermark te voeg.

Onderhandelinge is ver gevorder om ’n tweede supermark in Lagos, 

sowat 20 km van die eerste, te open. Die Groep doen ook ondersoek na 

die moontlikheid van ’n supermark in die hoofstad, Abuja, asook die 

oopmaak van nog drie nuwe winkels.

Nigerië is ’n duur land om in sake te doen en geskikte grond is baie 

duur en moeilik bekombaar. Die kragtoevoer is meestal wisselvallig en 

dra by tot die hoë koste waarteen daar in hierdie land handel gedryf 

word. Daar is ook heelwat invoerbeperkings om die gebrekkige 

plaaslike vervaardigingsektor te beskerm. Die regering is egter 

terselfdertyd gretig om buitelandse beleggers te help. Daar is ’n goeie 

begrip van besigheid, die land het �49,8 miljoen inwoners en die 

ekonomie floreer danksy die hoë oliepryse. Al dié faktore saam bied 

aansienlike potensiaal vir kleinhandelontwikkeling.

SwAZiLANd

Die Groep bedryf twee Shoprite-supermarkte in Manzini en een elk in 

Mbabane en Siteki, asook Usaves in Piggs Peak en Matsapa. Hy  

het in November 2006 drie supermarkte verkry, waarvan twee na  

die Shoprite-handelsmerk omskep is terwyl die derde ’n Usave- en  

OK Furniture-tak sal huisves. Danksy die verkrying het die Groep sy 

omset in Swaziland die laaste ses maande van die jaar verdubbel en is 

hy nou daardie land se dominante voedselkleinhandelaar.

tANZANië

Die toename in mynboubedrywighede in die binneland wat gesorg het 

dat mynwese toerisme as die belangrikste dryfkrag van die ekonomie 

vervang, skep nuwe geleenthede vir kleinhandelaars. Dit sal egter nog  

’n ruk duur voor die nodige infrastruktuur bestaan wat nuwe winkels  

in die ontwikkelende gebiede lewensvatbaar sal maak. In die loop van 

die jaar het Shoprite ’n nuwe winkel in die deftige Mlimani City in  

Dar es Salaam geopen. Die sentrum is tans net 70% voltooi en 

toegangspaaie word nog gebou, dus doen die winkel minder sake as wat 

begroot is. Twee van die drie winkels wat verkry is toe die Groep hom in 

die land gevestig het, is gesluit omdat dit nie gepas het by die profiel 

wat die Groep wil skep nie. Hoewel omset bevredigend gegroei het, het 

die bedrywighede in Tanzanië nog nie die gelykbreekpunt bereik nie.

UGANdA

Hoewel die Groep reeds winsgewend in Uganda sake doen, het die 

toekomsvooruitsigte danksy die ontdekking van groot aardgas- en 

oliereserwes in die land aansienlik rooskleuriger geword. Die Groep besit, 

geheel of ten dele, twee groot, ten volle verhuurde winkelsentrums in die 

hoofstad, Kampala. Dié sentrums huisves ook sy twee Shoprite-

supermarkte. Hy het dus ’n stewige grondslag met gevestigde 

voorsieningslyne van waar hy kan groei. Die verslagdoeningsperiode was 

egter moeilik weens die chroniese tekort aan krag oral in Oos-Afrika. Die 

sporadiese kragonderbrekings het ’n verwoestende invloed op Uganda se 

vervaardigingsektor gehad en die Groep se eie kragopwekkers het 

noodsaaklike dienste in sy winkels aan die gang gehou.

ZAMBië

Die hoogste kommoditeitspryse nóg het die plaaslike ekonomie laat 

blom, maar die groei is so vinnig dat vrese van oorverhitting nou 

ontstaan. Mynboubedrywighede groei geweldig om met die vraag na 

veral koper tred te hou. Namate die ekonomie egter voortsnel, is daar 

ook al meer mededinging van veral ander Suid-Afrikaanse 

kleinhandelaars. Die kern van sy �7 supermarkte en een Megasave is 

van die regering verkry toe die Groep sy bedrywighede na Zambië 

uitgebrei het. Die meeste hiervan is in sakekerns geleë. Benewens die 

opgradering van bestaande winkels word nuwes al meer na die 

buitewyke verskuif waar hulle doeltreffender kan meeding. In Zambië 

is Shoprite nou ’n volwasse besigheid en die Groep baat by sy 

aansienlike beleggings oor jare heen.

ZiMBABwE

Die Groep bedryf net een winkel in Bulawayo en ondanks hiperinflasie 

is dié op bedryfsvlak winsgewend. Daar is egter kontantvloeiprobleme, 

want een winkel kan nie genoeg goedere vooruit koop om hom teen 

stygende pryse te beskerm nie. Verreweg die meeste Zimbabwiërs word 

elke dag armer en dit bring ’n verandering in kooppatrone na meer 

basiese goedere mee.
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bedryfsoorsig MEUBELS

AUBREy KARP
HOOFBEStUURdER:
OK MEUBELS

Verkope R2,�39 miljard (2006: R�,875 miljard)

Handelswins R204,8 miljoen (2006: R200,5 miljoen)

Aantal winkels: House & Home 3� (2006: 27)

Aantal winkels: OK Furniture �70 (2006: �58)

Aantal winkels: OK Power Express �5 (2006: �3)

Aantal personeellede 3 59� (2006: 3 023)

Die meubelkleinhandel doen steeds sake in ’n omgewing met baie lae 
inflasie. Veral die pryse van tuisvermaakprodukte bly daal deurdat nuwe 
tegnologie soos plasma- en VKV-skerms meer bekostigbaar word. Die 
huidige devaluering van die Chinese geldeenheid kan opwaartse druk op 
pryse plaas wanneer vir nuwe besendings handelsware betaal moet word.

Deflasionêre toestande dwing alle kleinhandelaars en afslagkettings 
om volumes na te jaag om omset te verhoog en die meubelafdeling was 
geen uitsondering nie. In ’n uiters mededingende omgewing het hy op 
volumebesigheid bly konsentreer. Die hoër opbrengste op regstreekse 
invoere en meubelverkope het vir die lae marges hierop vergoed.

Om winsvlakke te handhaaf konsentreer die bestuur op ’n toename in 
regstreekse invoere as persentasie van die produksamestelling. Meubels 
word grootliks uit Maleisië, China en Viëtnam ingevoer. Wit en bruin 
goedere kom meestal van China en word plaaslik onder die Bauer-
handelsmerk verkoop wat deur aggressiewe bemarkingsveldtogte 
gesteun word.

Die sterk mededinging het plaasgevind in ’n lewendige mark waarin 
verbruikersvertroue vir die grootste gedeelte van die jaar hoog gebly het. 
In dié omgewing het die meubelafdeling ’n bevredigende jaar ervaar. 
Sowel omset as bruto wins was aansienlik hoër as in 2006.

Die stakings in die eerste kwartaal van die verslagdoeningsperiode het 
bedrywighede in bepaalde gebiede ontwrig en ’n verlies aan verkope 
meegebring. Dit het die meubelafdeling egter nie so erg geraak as ander 
bedrywighede in die Groep nie. Nogtans was die uitwerking daarvan aan 
die einde van ’n reeds stillerige verkoopstyd aansienlik.

Van November 2006 was daar egter ’n goeie toename in verkope en 
die afdeling het die finansiële jaar veel sterker as die vorige jaar afgesluit.

Verkope van House & Home, wat op ’n hoër inkomstegroep gerig is, het 
met bykans 20% toegeneem. Dit was aansienlik meer as die ander twee 
kettings en feitlik dubbel die koers vir die hele sektor. Dit is waarskynlik 
daaraan te danke dat klante in hoër LSM-kategorieë en veral die 
ontluikende middelklas, die dryfkrag agter die ekonomie is.

Hoewel nuwe House & Home-winkels steeds naby Checkers Hypers 
geopen word, word al meer alleenstaande afsetpunte in nuwe 
winkelsentrums geplaas. Dit beklemtoon die al sterker onafhanklikheid 
van die House & Home-handelsmerk.

Die meubelafdeling se ondernemings buite die landsgrense het ook goed 
gevaar. Die uitsondering was Lesotho, wat nie teen dieselfde tempo 
as ander lande gegroei het nie. Die Groep bedryf nou �� meubelwinkels 
in Namibië, vyf in Botswana, een in Swaziland, vier in Lesotho en een 
in Mosambiek, en wil ook na Angola en Zambië uitbrei.

Baie tyd en moeite is daaraan bestee om alle stelsels en dokumentasie 
in ooreenstemming met die vereistes van die nuwe Nasionale Kredietwet 
te bring en personeel vir die inwerkingstelling daarvan op te lei. Die 
afdeling was op die inwerkingstellingsdatum van � Junie gereed om met 
die implementering van die vereistes van die wet te begin. Personeellede 
was, soos te verwagte, versigtig met hul hantering van kredietaansoeke 
in die lig van die swaar strawwe indien die korrekte prosedures nie 
gevolg word nie. Hoewel dit sake in Junie 2007 geraak het, het die 
staatsdiensstaking ook ’n invloed gehad, maar dit is nog onseker in 
watter mate die wet die meubelbedryf gaan beïnvloed. Ons weet net dat 
die uitwerking daarvan wel gevoel sal word en dat gevolge daarvan nie 
deur hoër heffings geneutraliseer sal word nie.

Na aan die einde van die verslagdoeningsperiode was daar ook 
aanduidings van ’n geleidelike verlangsaming in die ekonomie. Dit is die 
gevolg van hoër rentekoerse saam met die gemiddelde implikasies van 
die streng inwerkingstelling van verskeie bepalings van die nuwe 
kredietwetgewing. Na verwagting sal omset dus in die nuwe finansiële 
jaar nie dieselfde sterk groei as in vorige jare toon nie. Die klem op nuwe 
winkelopenings kan die status quo egter in ’n mate verlig. 
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Gedurende die verslagdoeningsperiode is die dienste van Computicket, 

Suid-Afrika se voorste kaartjiebesprekingsagentskap wat in die vorige 

finansiële jaar verkry is, na elke Shoprite- en Checkers-supermark 

uitgebrei terwyl die meeste van sy alleenstaande besprekingskiosks 

behou is. Daar is meer as 500 Computicket-afsetpunte in die land. Die 

uitgebreide diens bied verbruikers landwyd ’n gelyke kans om kaartjies 

vir feitlik enige tipe vermaak te bespreek en te koop, of dit nou teater 

of bioskoop, sportgeleenthede of konserte is. Besprekings kan ook 

aanlyn gedoen word en kaartjies kan by enige Shoprite- of Checkers-

supermark of Computicket afgehaal word.

Deur ’n kostedoeltreffende nasionale besprekingsdiens te verskaf, help 

die Groep ook kleiner promotors en teaterbesture om hul produksies 

onder die publiek se aandag te bring en word ’n lewensvatbare, 

breëbasis vermaaklikheidsbedryf bevorder met beduidende voordele vir 

die verbruiker.

Die uitbreiding van die Groep se Money Market-dienste word 

gerugsteun deur nuwe en hoogs gesofistikeerde sagteware wat ook 

totale versoenbaarheid tussen die terminale in die Money Market-

kiosks en betaalpunte in die winkel bewerkstellig. Dit sal winkelbestuur 

in staat stel om betaalpunte na kaartjiebesprekingsterminale oor te 

skakel om samedromming uit te skakel.

MONEy MARKEt

Money Market vorm deel van die Groep se waardetoegevoegde 

strategie vir bedrywighede wat nie tot sy kernbesigheid behoort nie, 

maar daarop gemik is om die getal klante in sy winkels te verhoog. Die 

hoofdoel met hierdie dienste is om waarde by te voeg tot klante se 

inkopie-ervaring deur die gerief wat hulle geniet en die tyd wat hulle 

spaar en daardeur afsetpunte in bestemmingswinkels omskep. 

Navorsing toon dat 52% van alle winkelbesoekers gebruik maak van 

die dienste wat Money Market bied. Dit sluit in betalings vir 

nutsdienste, versekeringsmaatskappye en ander diensverskaffers, terwyl 

verbruikers ook lugtyd en buskaartjies na enige bestemming in die land 

kan koop.

’n Laekoste-geldoorplasingsdiens wat in April 2006 bekend gestel is, is 

onmiddellik deur verbruikers aanvaar as ’n volkome veilige en maklike 

manier om geld in reële tyd na enige van die groep se 432 Shoprite- en 

Checkers-winkels in Suid-Afrika oor te plaas. Tot R5 000 kan op ’n 

slag oorgeplaas word teen ’n aansienlik laer fooi as wat enige ander 

finansiële instelling hef. Ondersteuning van die diens het eksponensieel 

gegroei en bevestig die enorme vraag wat in die Groep se teikenmark 

na so ’n gerief teen ’n bekostigbare prys bestaan. Uiteindelik is die 

doel om geldoorplasings na die Groep se supermarkte buite Suid-

Afrika uit te brei. Die diens voorsien die Groep van ’n omvattende 

databasis wat hom in staat sal stel om sy reeks dienste uit te brei.

waardetoegevoegde dienste MONEy MARKEt

GERHARd HAyES
PROJEKBEStUURdER:
MONEy MARKEt EN MEdiRitE
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waardetoegevoegde dienste MEdiRitE EN LiqUORSHOP

LiqUORSHOP

Een van die jongste kleinhandelgebiede wat die Groep betree het, is 

drankwinkels. Die Groep het tans �8 winkels nadat �� gedurende die 

oorsigtyd oopgemaak is. LiquorShops word so na as moontlik aan die 

ingang tot die supermarkte geplaas en dié wat geleë is in kleiner 

winkelsentrums wat sowel die Shoprite- as Checkers-handelsmerk 

huisves, is goed deur verbruikers aanvaar.

Die LiquorShops vervang nie die wynafdelings in supermarkte nie, 

maar brei die aanbod vir verbruikers uit deur benewens wyn ook ’n 

keur van bier en ’n wye verskeidenheid van hoofsaaklik premium-

spiritualieë aan te bied. Komplementerende produkte soos glasware en 

geskenkpakke word ook aangebied. Sedert die eerste LiquorShop sy 

deure twee jaar gelede geopen het, is die formaat voortdurend verfyn 

en bied dit vandag ’n nie-intimiderende inkopie-ervaring.

Die LiquorShops is winsgewend en het bewys gelewer dat hulle 

bykomende verbruikers na die supermark lok. Danksy die Groep se 

koopkrag is hierdie winkels hoogs prysmededingend en is hulle ook 

goed geleë om die opkomende middelklas te bedien.

Die opening van nuwe winkels hang af van waar en wanneer 

nuwe dranklisensies toegestaan word, met die gevolg dat geen 

spesifieke openingsprogram gevolg word nie. Nietemin is die doelwit 

om die getal winkels in die nuwe finansiële jaar te verdubbel.

 

MEdiRitE

Nog �2 apteke binne supermarkte is gedurende die verslagdoenings-

periode geopen om die totaal op 44 te staan te bring. MediRite-

afsetpunte, wat gewoonlik naby winkelingange geleë is, vervul ’n 

toenemend belangrike rol deur toegang tot medisyne te verleen aan 

sowel die opkomende mark as diegene wat gerief vooropstel in hul 

besluit waar om hul inkopies te doen.

Die plasing van apteke binne winkels – die Groep was eerste wat 

voordeel getrek het uit die verandering in wetgewing in 2004 wat  

nie-aptekers toegelaat het om apteke te besit – is in ooreenstemming 

met sy beleid om die getal spesialisafdelings uit te brei ten einde  

in die wydste spektrum van verbruikersbehoeftes te voorsien. Die 

teenwoordigheid van ’n resepteerfasiliteit binne winkels se gesondheids- 

en skoonheidsafdelings bevoordeel ook die verkoop van ander produkte 

in hierdie kategorie.

Nieteenstaande onsekerheid in die farmaseutiese industrie bly die 

Groep optimisties oor gesondheidsorg in Suid-Afrika en sal hy 

voortgaan om nuwe apteke in sy supermarkte oop te maak. Die 

opening van nuwe apteke berus op die toekenning van nuwe lisensies en 

die beskikbaarheid van geskikte aptekers. Suid-Afrika ondervind tans 

’n kritieke tekort aan aptekers, wat die uitbreiding van nuwe MediRites 

aan bande lê. Die Groep het ’n onmiddellike teiken van 93 apteke.

JOSEPH BRONN
PROJEKBEStUURdER:
LiqUORSHOP
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waardetoegevoegde dienste FRESHMARK

Freshmark, die Groep se afdeling vir die groothandelverkryging en  

-verspreiding van vrugte en groente, het uitstekende resultate 

gerapporteer vir ’n jaar wat deur die geredelike beskikbaarheid van 

vars produkte van die hoogste gehalte gekenmerk is. Dié resultate is 

behaal al het sommige belangrike produklyne halfpad deur die jaar 

sterk deflasiedruk ondervind. Winsmarges is hierdeur onder druk 

geplaas, maar die probleem is oorkom deur verkoopsvolumes deur 

groot landwye en streekpromosies aggressief na te jaag. Die afdeling 

kon die verslagdoeningsperiode aansienlik beter as die begroting 

afsluit.

Winsgewendheid is verbeter deur die vloot van meer as �20 koeltrokke 

meer doeltreffend te benut en so verspreidingskoste te verminder. Die 

afdeling is ook winsgewend in al die Afrika-lande waar hy sake doen.

Freshmark bedryf ses verspreidingsentrums in die RSA en vyf buite die 

landsgrense en voorsien vars produkte aan 604 winkels in �6 lande. Hy 

bedien Afrika-lande deur plaaslike verkryging en voorsiening of deur 

produkte in Suid-Afrika of elders ter wêreld op te spoor.

In Suid-Afrika het aankope van sowat 800 produsente van vrugte en 

groente in die afgelope jaar toegeneem. Dié bron het in 2006 sowat 

90% van totale aankope verteenwoordig, maar het sedertdien tot 93% 

gestyg. Meer as 80% van die produsente voldoen reeds aan EurepGAP-

vereistes, terwyl die ander daarvan werk maak om sodanige 

akkreditasie te verwerf.

Om die seisoen vir plaaslike verbruikers te verleng, voer Freshmark 

somervrugte uit Europa in en in ons wintermaande ook produkte soos 

nektariens, perskes, pruime, druiwe en kiwivrugte.

Voorts word produkte óf op produsente se plase óf in Freshmark se 

verkoelde verspreidingsentrums verwerk en verpak. Gereelde 

marknavorsing en klanteprofilering verseker dat die produkreekse in 

die Groep se drie voedselkettings aan verbruikers se behoeftes voldoen. 

Die betrokkenheid van Freshmark-personeel by die reeksbepaling, 

bestel, hanteer en uitstal van vrugte en groente in die winkels is 

uitgebrei en streekbestuurders hou met groot welslae toesig oor dié 

bedrywighede.

Die jongste ontwikkelinge in verpakking word deurlopend gemoniteer 

en produkontwikkeling vorm ’n kerndeel van die uitbreiding van die 

besigheid. In ooreenstemming met internasionale tendense het die klem 

van die verkoop van bestanddele na die aanbieding van 

maaltydoplossings verskuif. Die reeks bekostigbare produkte wat 

mikrogolfgereed is, is tot bykans 30 uitgebrei en vind groot byval by 

geriefsbewuste klante.

Freshmark se aankope vanaf groot plaaslike verskaffers voldoen aan 

spesifikasies ten opsigte van kultivars, grootte, verpakking, kwaliteit en 

leweringstye. Die afdeling brei ook die getal kleiner produsente met ’n 

voorheen benadeelde agtergrond uit. Hy koop op ’n voorkeurgrondslag 

van hulle nadat hulle hulp gekry het om aan die vereiste 

gehaltestandaarde te voldoen.

Dié hulp word op meer uitgebreide skaal gebied in Afrika-lande buite 

die RSA waar dit Freshmark se beleid is om so veel moontlik plaaslik 

aan te koop. Die meestal kleinskaalboere kry tegniese bystand en ook 

saad om te plant, asook die ondersteuning van groot saadmaatskappye. 

In Zambië, wat die verste op hierdie gebied gevorder het van die lande 

buite die RSA waar Freshmark sake doen, lewer plaaslike boere reeds 

al sy behoeftes aan vars groente. Freshmark glo dat hy ’n wenresep  

vir die varsproduktebedryf het en sien uit na ’n suksesvolle nuwe 

finansiële jaar.

JOHAN VAN dEVENtER
HOOFBEStUURdER:
FRESHMARK

dAVid HALLALE
KLEiNHANdELBEStUURdER:
FRESHMARK
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waardetoegevoegde dienste VLEiSMARK
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steeds aan die voorskrifte vir omgewingsvolhoubaarheid voldoen. 

Al die lammers kan van die vleismark tot by die plaas van herkoms 

teruggespoor word. Die vleismarkte word ook onafhanklik geouditeer 

om seker te maak dat net gesertifiseerde vleis met die “Certified 

Natural Lamb”-etiket verkoop word. Die reeks is nou landwyd 

beskikbaar in Checkers-winkels en verkoop reeds beter as sommige 

ander gewilde vleishandelsname. As ’n uitbreiding van die “Certified 

Natural”-konsep doen vleismarkte ondersoek na die toekomstige 

geleenthede wat op ’n soortgelyke grondslag vir beesvleis kan bestaan.

Die afdeling het in die loop van die jaar ook weer bokvleis, wat onder 

die handelsmerk “Chevon” verkoop word, op ’n loodsgrondslag in 

bepaalde Checkers-afsetpunte aangebied. Dit is deel van ’n groter 

breëbasis swart ekonomiese bemagtigingsprojek wat die Groep met 

staatsteun op nasionale en provinsiale vlak onderneem.

Ondanks veeleisende handelstoestande in die eerste ses maande kon 

die vleismark-afdeling sy bydrae tot die Groep se handelswins en omset 

in die finansiële jaar steeds verhoog. Die stakings het met baie hoë 

inflasie van rooi vleis, veral bees, saamgeval. Dit het druk op marges 

en volumeverkope geplaas omdat klante voorkeur gegee het aan 

pluimveeprodukte en ander, goedkoper vleissnitte. Die beesvleis-inflasie 

het in die tweede helfte van die jaar gestabiliseer en dit het tot ’n veel 

sterker handelstyd bygedra.

Klante wat deur die Groep bedien word, raak al meer gesofistikeerd 

en verander so die aard van die Suid-Afrikaanse vleiskleinhandel. 

Vyf jaar gelede het die afdeling oorwegend heel karkasse aangekoop, 

maar tans bestaan ’n beduidende en toenemende deel van aankope 

uit prima en toegevoegdewaarde-snitte. In die verslagdoeningsperiode 

het die afdeling baie sterk klem bly plaas op vernuwing en die 

ontwikkeling van handelsnaamprodukte wat ook ’n gesonder leefwyse 

in die hand werk. 

Die Groep se omgewingsbewustheid spreek ook uit ’n reeks unieke 

lamsvleissnitte wat onder die handelsnaam “Certified Natural Lamb” 

verpak word. Die lamsvleis kom van gesertifiseerde plase in die Noord-

Kaap waar die boere hulle tot bepaalde produksiestandaarde en goeie, 

omgewingsvolhoubare landboupraktyke verbind het. Die plase word 

periodiek aan ekologiese oudits onderwerp. Dié is gegrond op navorsing 

van die Universiteit van Pretoria om onafhanklik te bevestig dat hulle 
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groepsdienste iNLiGtiNGStEGNOLOGiE

Gedurende die verslagdoeningsperiode het die departement baie tyd 
daaraan bestee om die bestaande tak-administrasiestelsel met ’n veel 
meer gesofistikeerde stelsel te vervang. Die stelsel, wat intern as 
Operation Better Store bekend staan, behels aspekte wat wissel van 
elektroniese personeelskedulering tot die bestuur van 
voedseldiensdepartemente.  
’n Loodsprojek is in die 2006-boekjaar in een winkel van stapel laat 
loop en daarna na nog sewe winkels uitgebrei – een in elk van die 
divisies. Ná intensiewe toetse van die stelsel vroeg vanjaar is ’n 
verfynde weergawe ontwikkel. Sowat 50 winkels was teen die einde van 
die boekjaar suksesvol met die nuwe stelsel in bedryf. Spesiaal 
opgeleide spanne wat in die verskillende divisies gesetel is, brei die 
stelsel geleidelik na die oorblywende winkels uit.

Nog ’n groot bedrywigheid was die verfyning van die stelsels wat die 
omvattende Money Market-dienste ná die verkryging van Computicket 
steun. Dié dienste wissel van verkope van versekeringspolisse tot bus- 
en vlugkaartjies, sportgebeure en teaterbesprekings. Ná Nu Metro se 
besluit om sy landwye stelsel vir kaartjiebesprekings te vervang, het die 
inligtingstegnologie-departement die Groep se stelsel met dié van  
Nu Metro geïntegreer sodat winkels nou ook fliekkaartjies verkoop.  
’n Soortgelyke interaktiewe gerief om sitplekke in lopende tyd te kies, 
is vir die Computicket-webwerf geskep.

Om die verwerking van die veel groter volume sake by Money  
Market se toonbanke in winkels te behartig, is die Groep se  
9 000 betaalpuntterminale opgegradeer en met die Money Market-
stelsel geïntegreer, wat hulle meer veelsydig maak. In die toekoms sal 
terminale na behoefte van kruideniersbetaalpunte na kaartjieterminale 
omgeskakel kan word.

As deel van die oorkoepelende betaalpuntopgradering is raakskerm-
tegnologie ingestel en die betaalpunte self is herontwerp om aan die 
stelsel se veranderde vereistes te voldoen. Die nuwe tegnologie verseker 
’n veilige gekodeerde omgewing, vereenvoudig betaalpuntprosedures, 
verminder foute, verbeter voorraadbeheer en versnel personeelopleiding.

Die inligtingstegnologie-departement dra die verantwoordelikheid om die 
mees doeltreffende elektroniese infrastruktuur vir die Groep se snel 
groeiende en gedurig veranderende onderneming te voorsien. Sy werk 
raak dus elke aspek van die waardeketting, van die inhoud en skedulering 
van reklame tot die ontwerp van betaalpunte in winkels.

Om sy doelwitte te bereik en te sorg dat die Groep aan die spits van 
tegnologiese vordering bly, word bestaande sakeprosesse en -behoeftes 
deurlopend ontleed, word alternatiewe metodes ondersoek en nuwe 
stelsels ingestel om aan die Groep se behoeftes te voldoen, ook wat 
toekomstige groei betref.

Die uiteenlopende aard van die projekte wat die inligtingstegnologie-
departement in die loop van die jaar aangepak het, spreek uit die 
volgende voorbeelde:

Die ontwikkeling van ’n toewysingsprogram wat kopers help om 
optimale hoeveelhede produkte aan takke toe te wys

Die verfyning van die tussenbesighedestelsel (B2B) wat gemiddeld 
meer as 400 000 bestellings ter waarde van meer as R2 miljard per 
maand verwerk

Die instelling van ’n verspreidingskettingprogram vir die 
sigbaarmaking en opsporing van promosie-artikels om te sorg dat 
winkels sulke artikels betyds in voorraad het

Die toerusting van alle winkels met die vermoë om transaksies deur 
middel van die nuwe en veel meer gevorderde skyfkaarte (EMV-
kaarte) te verwerk

Die instelling van die geïntegreerde stelsels wat nodig is om veilige 
geldoordragte na die Groep se winkels oral in Suid-Afrika te 
bewerkstellig

Die outomatisering van die stelsel om werknemers se verwysigings 

na te gaan, wat behels dat dié wat die 30 000 aansoekers per jaar 

indien, bevestig word en die tyd wat aan hierdie bedrywigheid bestee 

word, sodoende met 75% verminder word

•

•

•

•

•

•
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bereik. Namate aflewerings van hierdie verskaffers al meer wisselvallig 
geraak het, het die Groep se distribusiesentrums en voorraad-
bestuurspan die vloei van handelsware na individuele winkels 
konsekwent bo 92% gehou. Die doelwit is om die volume produkte wat 
deur die distribusie-sentrums vloei, te verhoog. Hierin verkry die Groep 
die steun van ’n toenemende getal verskaffers wat voorheen regstreeks 
by die Groep se winkels gelewer het. Voorraadomset in die 
distribusiesentrums vir kruideniersware en nie-voedselprodukte het tot 
onderskeidelik 2� keer en sewe keer gestyg, wat kontantvloei verder 
verbeter.

Binne Suid-Afrika vervoer ’n vloot van 534 konvensionele en verkoelde 
voertuie handelsware van die distribusiesentrums na die winkels. 
Produkte van meer as 440 verskaffers kan nou met ’n enkele 
aflewering aan ’n winkel besorg word. Dit het die samedromming van 
voertuie by winkels se ontvangsareas beduidend verminder en ook 
gehelp om die Groep se impak op verkeersvloei op die land se paaie te 
verlaag. Roetebeplanning en die skedulering van aflewerings het 
belangrike prioriteite geword weens die voortgesette styging in 
vervoerkoste en die noodsaak om die afleweringsdiens aan winkels te 
verbeter. Ten einde die benutting van die vloot en die bestuur van 
vragmotorbestuurders te verhoog, is die bestaande statiese 
programmatuur vervang met ’n dinamiese bestepraktyk-
vervoerbestuursoplossing. Dit is in ooreenstemming met die Groep se 
doelstelling om brandstof te bespaar terwyl sowel opeenhoping as 
besoedeling verminder word.

Winkelvoorraad, wat op ’n rekenaar-ondersteunde bestelbasis bestuur 
word, word drie keer per week afgelewer en stel winkels in staat om 
hul vlak van produkbeskikbaarheid te verhoog. Hierdie werksmetode 
maak dit moontlik om winkelvoorraad tot die minimum te beperk wat 
dit weer vir winkelbestuur moontlik maak om hul stoorruimte in 
produktiewe verkoopsareas te omskep wat ’n meer uitgebreide 
produkverskeidenheid kan dra. Op hierdie wyse word omset en 
winsgewendheid verhoog en kontantvloei verbeter.

Die divisie vir verspreidingskettingbestuur streef daarna dat die Groep 
se verbruikers ononderbroke toegang het tot die produkte van hul 
keuse, teen die laagste pryse. Om dit te vermag, verg deskundige 
verkryging wêreldwyd; konstante interaksie tussen die Groep en sy 
verskaffers; en ’n hoogs doeltreffende en koste-effektiewe verspreidings-
netwerk wat van die verskaffer via die distribusiesentrums na die 
onderskeie winkels strek.

Die Groep het ’n sakeverhouding met meer as 5 000 verskaffers wat 
meer as 200 000 produkitems aan sy 604 supermarkte lewer. Die 
Groep het die benydenswaardige reputasie verwerf as Suid-Afrika se 
grootste en tegnologies mees gevorderde verspreider in die bedryf vir 
snel bewegende verbruikersgoedere. Die Groep se distribusiesentrums 
dien as kanaal wat die versending van handelsware, insluitende 
verkoelde produkte, van verskaffer na winkel konsolideer.

Die Groep se intemasionale aankoopafdeling spoor ’n omvattende 
reeks produkte op vir versending na Suid-Afrika en die ander sestien 
lande waarin die Groep sake doen. Die afdeling het omvattende kennis 
en vaardighede versamel van handel dryf in Afrika en daarbuite. Om in 
Afrika suid van die Sahara sake te doen, is hoogs gekompliseerd en 
dikwels onvoorspelbaar, aangesien elke land sy eie invoerregulasies, 
handelsreëlings en institusionele rompslomp het.

Die Groep se internasionale handelsbedrywighede het die laaste paar 
jaar beduidend toegeneem. Die divisie ontwikkel deurlopend sy vermoë 
met die versending en klaring van produkte. In die 
verslagdoeningsperiode het die getal besendings met meer as 28% 
toegeneem. Uitvoere het met 33% gestyg danksy die opening van nuwe 
winkels en die verstewiging teen die rand van die geldeenhede van 
sekere lande in Afrika.

Die waarde van ’n netwerk van distribusiesentrums is gedurende die 
verslagdoeningsperiode onteenseglik bewys toe baie verskaffers gevind 
het dat hulle te min in produksiekapasiteit belê het en gevolglik nie in 
die verbruikersvraag kon voorsien nie. Produkbeskikbaarheid van 
sommige groot en gerekende verskaffers het laagtepunte van 44% 
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kleinhandelpersele, asook die bestuur en administrasie van al die Groep 
se eie geboue en hoofhuurkontrakte. Aan die einde van die 2007 
finansiële jaar was die totale markwaarde van die portefeulje onder die 
eiendomsafdeling se bestuur R3,5 miljard waarvan eiendomsbates ter 
waarde van sowat R� miljard aan die Groep behoort.

Eiendomsontwikkeling op sigself word nie as ’n alternatiewe 
beleggingsgeleentheid vir die Groep beskou nie, hoewel die 
eiendomsafdeling oor ’n mandaat beskik om ontwikkelingsgrond te 
bekom en winkelsentrums te bou ten einde handelsruimte op 
strategiese plekke vir die Groep se supermarkte te kry. Dit is egter 
steeds beleid om kommersiële eiendomme te verkoop wanneer hulle ten 
volle verhuur is en ’n volhoubare inkomstestroom lewer. Sulke 
transaksies help die eiendomsafdeling om verdere kapitaal vir 
toekomstige kleinhandelontwikkelings te genereer.

Buite die RSA is die Groep steeds verplig om in die ontwikkeling van sy 
eie kleinhandelgeriewe te belê weens die skaarste aan alternatiewe 
huurgeleenthede. In die verslagdoeningsperiode het die eiendoms-
afdeling teen ’n gesamentlike koste van R�30 miljoen twee nuwe 
winkelsentrums in Angola ontwikkel, die een in Lobito ten suide van 
die hoofstad, Luanda, die ander in Luanda self.

Die eiendomsafdeling sal in die 2008 finansiële jaar na verwagting 
sowat R600 miljoen aan die oprigting van ’n aantal winkelsentrums 
binne Suid-Afrika en daarbuite bestee.

Die kernfokus van die eiendomsafdeling is daarop ingestel om die 
Groep se kleinhandelbedrywighede van ’n volhoubare en groeiende 
basis van handelspersele te voorsien ten einde die Groep se verskillende 
handelsmerke van ’n teenwoordigheid in toepaslike markomgewings te 
verseker. 

Om sy kerndoelwitte te bereik, werk die eiendomsafdeling proaktief om 
op die voorpunt van nuwe marktendense te bly, groeipunte in die 
markplek te identifiseer en die kleinhandelpotensiaal van sulke 
geleenthede te bepaal. In sy soeke na nuwe handelgeleenthede pleeg 
die afdeling oorleg met professionele marknavorsingsagentskappe ten 
einde die vereiste demografiese profiel wat vir sy teikenmark geld, te 
bekom. In die uitleg en konfigurasie van nuwe persele pas die 
eiendomsafdeling ook die jongste navorsing oor plaaslike en 
buitelandse verbruikerstendense toe en pleeg ten nouste met sy 
winkelbestuurspan oorleg om te verseker dat die gehalte van die 
kleinhandelervaring ten opsigte van produkreeks en ambience aan  
al kieskeuriger markverwagtinge voldoen.

Winkeluitleg moet ook aan logistiese vereistes voldoen om groot 
volumes handelsware doeltreffend deur sy afsetpunte te laat beweeg.  
Die hedendaagse verbruiker se toenemende voorkeur vir ’n gesonder 
leefstyl, met die klem op vars produkte en geriefsaanbiedings, het die 
toewysing van handelsruimte binne winkels wesenlik verander, asook 
die konfigurasie van voedselverwerkings- en ondersteuningsgeriewe  
en winkeluitlegte in die algemeen.

Die eiendomsafdeling onderneem ook alle onderhandelinge met 
verhuurders oor huurkontrakte vir bestaande en nuwe 

groepsdienste EiENdOM
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korporatiewe verantwoordelikheidsverslag  VOLHOUBAARHEid

iNLEidiNG

Shoprite Holdings beskou dit as sy allereerste doelwit om sy onderneming 
só te bedryf dat dit in die lang termyn nie net tot voordeel van die Groep 
sal wees nie, maar ook van die gemeenskappe waarin hy sake doen en vir 
die individuele verbruikers van wie se daaglikse lewe hy so ’n hegte deel 
geword het. Uiteraard is die onderneming winsgedrewe, maar die 
winsmotief kry nie voorkeur bo die behoeftes van die gemeenskap of die 
omgewing nie. Shoprite hou hom aan die drievoudige winsbeginsel, 
waarvolgens die breë ekonomie, die gemeenskap en die omgewing by sy 
bedrywighede moet baat.

Sy bedrywighede stimuleer groei; skep werk en loopbaangeleenthede in sy 
eie besigheid én in dié van sy voorsieners; help klein ondernemers om aan 
die ekonomie deel te neem; en streef daarna om die maatskaplike 
wanbalanse van die verlede reg te stel deur in die gemeenskap se strewes 
en ontwikkeling te belê. Hy is ’n Suid-Afrikaanse maatskappy en daarom 
is dié benadering veral op sy bedrywighede tuis van toepassing, maar waar 
hy ook in Afrika en elders handel dryf, pas hy dieselfde sakefilosofie toe.

As ’n groot voedselkleinhandelaar bied hy ’n Eerstewêreldse inkopie-
ervaring aan benadeelde gemeenskappe én ’n afslagfilosofie wat sorg dat 
’n omvattende reeks produkte van goeie gehalte binne almal se bereik is. 
Hy verkry handelsware van oral ter wêreld teen die beste pryse en 
verseker dat sulke produkte altyd aan die hoogste standaarde vir 
veiligheid voldoen. Hy gee voorkeur aan voorsieners wat omgewings-
vriendelik optree en bemagtig gemeenskappe en plaaslike ekonomieë deur 
klein produsente in hul midde te steun.

Shoprite gee werk aan meer as 69 000 mense in die groot geografiese 
gebied waarin hy sake doen. Met intensiewe opleiding en bevordering uit 
eie geledere skep hy loopbaangeleenthede oor die hele vaardigheid-
spektrum heen. Met sy werwing gee hy voorkeur aan plaaslike mense, 
veral mense uit benadeelde gemeenskappe.

diENSBiLLiKHEid

Diensbillikheid is ’n hegte deel van die Groep se breë sakefilosofie en 
word deurlopend nagevolg. Dit is egter ’n groot uitdaging om billikheid 
te skep in ’n samelewing waarin ongelykheid histories ingewortel is. 
Terselfdertyd het die Groep besef dat sy eie toekoms bepaal sal word 
deur die mate waarin hy daarin slaag om billikheid vir al sy werknemers 
te skep. Die uitdaging is dus met groot vasberadenheid aanvaar en tot 
op hede het die bestuur die strawwe teikens wat hy self bepaal, elke jaar 
oorskry. Die program vir diensbillikheid behels nie net die bevordering 
van mense van kleur nie, maar ook van vroue, veral in bestuursposte. 
Die Departement van Arbeid se statistiek toon dat die Groep in elke 
kategorie van billikheid teenoor vroue en swart mans altyd ver bo die 
res van die groot- en kleinhandelsektor uittroon.

In Suid-Afrika se sakeomgewing is dit steeds ’n groot probleem om 
genoeg kandidate met voldoende opleiding te werf om die toenemende 
getal poste in middel- en senior bestuur te vul. Daarby, veral gesien die 
groeiende vaardigheidstekort in die land, het die afrokkeling van goed 
opgeleide personeel ’n groot probleem geword. Ten einde hierdie 
uitdagings te bowe te kom werf die Groep selde potensiële kandidate in 
die kleinhandelmark, maar lê die klem eerder op ’n beleid waarvolgens 
sy eie personeel opgelei word om sulke poste te vul. Teen die jaareinde 
het die Groep 770 leerderbestuurders gehad, waarvan 78% swart is. 
Daarbenewens is 67% van die assistentbestuurders en 49% van die 
takbestuurders ook swart.

wERKNEMERONtwiKKELiNG EN -OPLEidiNG

Die Groep beskik oor die grootste opleidingsprogram in die Suid-
Afrikaanse groot- en kleinhandelsektor en werk hierin ten nouste saam 
met die SETA vir die groot- en kleinhandel (W&RSETA) saam. Hy 
handhaaf ook noue bande met die meeste van die land se voorste 
instellings vir tersiêre onderrig. Die omvattende reeks goedgekeurde 
programme betrek personeel op alle vlakke en in baie gevalle dien dié as 
grondslag vir nasionaal erkende kwalifikasies wat deur die W&RSETA 
toegeken word. Hierdie programme word as beste praktyk in die bedryf 
beskou en dek die hele spektrum van kleinhandeldissiplines asook 
lewensvaardighede.

Die Groep se eie spesialiste in menslike hulpbronne bied die kursusse 
met die steun van vooraanstaande onafhanklike adviseurs aan. In die 
verslagdoeningsperiode was daar 62 208 opleidingsituasies. Die gehalte 
van die opleiding word beskou as een van die hoofredes waarom 
personeel-produktiwiteit bestendig styg. Personeel van elders in Afrika 
ondergaan dieselfde opleiding en in die oorsigtyd is werknemers uit 
Nigerië, Ghana, Uganda, Malawi en Mosambiek vir dié doel na Suid-
Afrika gebring. Opleiding word in Engels, Portugees en Frans aangebied.

Ná die welslae met ’n nuwe takadministrasiestelsel wat in die 2006 
finansiële jaar op ’n proefgrondslag geloods is, is dit teen die einde van 
die verslagdoeningsperiode met welslae na 50 winkels uitgebrei. ’n Baie 
belangrike deel van die nuwe stelsel is ’n gerekenariseerde program vir 
personeelskedulering wat bepaal hoeveel personeel te eniger tyd benodig 
word om ’n winkel met maksimumdoeltreffendheid te bedryf. Dit meet 
ook produktiwiteit en bepaal wie die beste toegerus is om bepaalde take 
te onderneem. Wanneer die program oral in werking is, sal dit 
winkeldoeltreffendheid na verwagting aansienlik verbeter en winkel-
bestuurders meer tyd gee om na klante se behoeftes om te sien.

In die jaar het die Groep se groot motiveringsprogram, Big Branch 
Brother (BBB), die welslae van vorige jare gehandhaaf. Die hoofdoel 
met BBB is om diensuitnemendheid oral in die Groep deur opleiding, 
motivering en belonings te bevorder. Om te kan deelneem aan die 
program, wat as mikpunt die verbetering van dienslewering en algemene 
doeltreffendheid het, besluit personeellede saam hoe om ’n 
doeltreffender en meer klantgeoriënteerde inkopie-omgewing te skep. 
Die mate waarin hulle dit regkry, word bepaal deur “verbruikers” wat 
die winkels onaangekondig besoek en die toppresteerders aanwys.

Opvolgbeplanning en leierskapontwikkeling 

Opvolgbeplanning is kernbelangrik om die groei en momentum van ’n 
groep so groot soos Shoprite Holdings te handhaaf. Prestasie-
georiënteerde, paslik gekwalifiseerde kandidate is geïdentifiseer om, waar 
nodig, sleutelposte in die onderneming oor te neem. Hulle ondergaan 
deurlopend verdere opleiding om hulle beter vir hierdie taak toe te rus. 
Om ’n sterk talent-pyplyn te verseker, word potensiële toekomstige 
uitvoerende personeel met gebruik van verskillende platforms meestal 
aan tersiêre instellings gewerf. Die Groep het reeds meer as � 5�8 
afgestudeerdes in diens van wie ’n toenemende getal uit voorheen 
benadeelde gemeenskappe kom.

Boonop word die vaardighede van dié reeds in bestuursposte gedurig 
geslyp en uitgebrei sodat hulle die al groter eise om die onderneming die 
toekoms in te lei, die hoof kan bied. Hiervoor word ’n omvattende reeks 
gevorderde opleidingsprogramme wat elke faset van die onderneming dek, 
benut. Dit wissel van die voorste internasionale leiersontwikkelings-
programme vir senior bestuur tot intreeprogramme vir leerling-
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bestuurders. Meer as � 697 personeellede het in die oorsigtyd een of 
meer van hierdie kursusse bygewoon.

Om winkelpersoneel bykomende loopbaangeleenthede te bied, moet 
minstens 55% van dié wat programme vir winkelbestuur op intreevlak 
bywoon, uit hul geledere gekies word. Die ander 45% word grootliks 
onder afgestudeerdes van tersiêre instellings gewerf. In die 2007 
finansiële jaar het 25� leerlingbestuurders die kursus voltooi.

Leerderskappe

Die Groep tree as opleidingsfasiliteit binne die raamwerk van die regering 
se Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie op en bied leerderskappe 
en vaardigheidsontwikkelingsprogramme in kleinhandelbestuur en 
verwante beroepe op vlak 2, 3, 4 en 7. Hierin werk hy nou met verskeie 
SETA’s saam om vaardighede in die kleinhandelsektor te ontwikkel. In 
die afgelope finansiële jaar het 6�6 kandidate leerderskappe voltooi.

Die Groep help universiteite en kolleges deur praktiese werkervaring vir 
studente in bepaalde dissiplines te bied. In die verslagdoeningsperiode 
het 4� hul praktiese leerdervereistes voltooi. Shoprite is ook die eerste 
voedselklein-handelaar wat van die Suid-Afrikaanse Instituut van 
Geoktrooieerde Rekenmeesters erkenning as ’n goedgekeurde 
opleidingsinstelling vir opleiding buite openbare praktyk geniet. Tans 
word opleiding vir �4 ingeskrewe klerke gebied, van wie vyf hul opleiding 
in die kalenderjaar 2007 sal voltooi.

Personeelopleiding

Om die herposisionering van Checkers vir ’n hoër marksegment te 
versterk en die maksimum-voordeel uit die uitgebreide produkreekse in 
die Shoprite Groep te haal, is die opleiding van winkelpersoneel, veral in 
die diensdepartemente, uitgebrei om produkkennis en dienslewering 
deurlopend te verbeter. Die Groep word op ’n divisionele grondslag 
bedryf, met opleidingskole vir spesialisdepartemente soos die bakkerye, 
slaghuise en delikatesse-afdelings. In die jaar het die Groep se �5 skole 
taak-spesifieke opleiding aan � �74 personeellede in dié departemente 
gebied. Hoewel die meeste van die algemene opleiding sentraal geskied, 
bied sommige spesialisdivisies soos Meubels, Freshmark en die 
distribusie-sentrums hul eie opleidingsprogramme aan.

ONdERwySByStANd

Daar is ’n onderwysbystandprogram vir personeellede en hul afhanklikes 
en toelaes vir skoolgeld word aan werknemers met ’n lae inkomste toe-
gestaan. Personeellede kan ook vir rentevrye onderriglenings en -beurse 
aansoek doen. Boonop word geldelike bystand gegee aan mense wat nie 
by die Groep in diens is nie as hulle heeltyds vir kleinhandelverwante 
kursusse wil studeer.

MiV/ViGS

Ná ’n aktuariële ontleding in 2005 van die uitwerking van MIV+/vigs is 
’n omvattende program ontwikkel, met die klem op voorkoming deur 
voorligting, asook steun vir dié wat daardeur geraak word. Die program 
is gegrond op die aanbevelings van ’n nasionale interne vigskomitee wat 
verteenwoordigers van die betrokke vakbonde en personeel sonder 
vakbondverband insluit en word gedurig uitgebrei en verfyn. Die rol van 
portuuropvoeders wat in elke winkel geïdentifiseer en deur onafhanklike 
spesialiste opgelei word om hul medewerkers raad te gee, is van die 
grootste belang. Alle takbestuurders ondergaan dieselfde opleiding en 
werk ten nouste met portuuropvoeders saam.

In die 2007 finansiële jaar is nog 472 portuuropvoeders opgelei, wat die 
totaal op � 200 te staan bring. Hulle vervul ’n uiters belangrike rol om 
vigsbewustheid onder personeellede te verhoog. Duisende personeellede 
is tot dusver in MIV+/vigs-voorkoming deur portuuropvoeders opgelei. 
Die opvoeders se werk word deur opleidingspakkette, brosjures en DVD’s 
wat onder alle takke versprei word, gesteun. ’n Vertroulike hulplyn met 
ervare beraders is te alle tye beskikbaar.

Op grond van hoofsaaklik demografiese, lewenstyl- en ouderdomsfaktore 
word statisties bereken dat sowat 9 690, of �7,78%, van Shoprite se 
byna 69 000 personeellede MIV+ kan wees. Dit is effens minder as die 
geraamde nasionale gemiddelde van �9,4% vir die ouderdomsgroep  
20 tot 66. Buiten die menslike ramp wat hierdie pandemie skep, is dit vir 
Shoprite Holdings krities belangrik om die impak daarvan op 
vaardighede en produktiwiteit binne perke te hou. Daar is egter geen 
tekens dat die pandemie in Suid-Afrika of elders in Afrika afneem nie en 
die uitdaging om die impak van MIV/vigs op die besigheid doeltreffend 
te bestuur, bly enorm. Behandeling van MIV+-pasiënte kan die aanvang 
van vigs net uitstel, maar kan dit nie genees nie. ’n Werkgewer kan nie 
veel meer doen nie as om personeel ten opsigte van die voorkoming van 
die siekte op te voed en om ’n simpatieke werkomgewing te skep waar 
daar nie teen dié met MIV+/vigs gediskrimineer word nie, maar hulle 
alle moontlike steun en begrip gebied word.

iNtERNE KOMMUNiKASiE

’n Wye verskeidenheid meganismes vir doeltreffende tweerigting-
kommunikasie sorg dat alle werknemers gedurig oor ontwikkelings en 
veranderinge in die Groep ingelig word. Personeel se prestasies kry 
erkenning en dit bied die bestuur danksy gereelde terugvoering ’n 
betroubare barometer van die personeel se persepsies en die klimaat in 
die werkplek. ’n Interne koerant word deur kennisgewingborde, ’n interne 
radiodiens en ’n intranetwebwerf aangevul. Besprekingsgroepe op 
verskeie bestuursvlakke verbeter tweerigtingkommunikasie verder. 

EtiESE OPtREdE

Shoprite Holdings vereis dat sy bestuur en personeel die hoogste vlak 
van integriteit en eerlikheid in hul skakeling met klante, voorsieners, 
diensverskaffers en kollegas handhaaf. Die beginsels wat sulke gedrag 
onderlê, verskyn in die Maatskappy se Reëls en in die dokument A Guide 

to the Code of Conduct for Shoprite Holdings Employees. ’n Eksemplaar van 
dié dokument word aan elke bestuurslid oorhandig wanneer dié by die 
maatskappy aansluit. Nog eksemplare is van die menslikehulpbron-
departemente in die verskillende streke te kry.

Voldoening aan die Groep se gedragskode is die eindverantwoordelikheid 
van die maatskappysekretaris en die uitvoerende direkteure. Die 
daaglikse monitering word op die lynbestuur met die bystand van 
personeelbeamptes afgewentel. Die kode word aangevul deur die Groep 
se verantwoordelikheidsfilosofie asook sy indiensnemingspraktyke, 
beheermiddels vir beroepsgesondheid en -veiligheid en die gehalte- en 
higiënestandaarde van die produkte wat hy verkoop.

BEROEPSGESONdHEid EN -VEiLiGHEid

Die direksie het die eindverantwoordelikheid teenoor al Shoprite 
Holdings se werknemers en klante vir voldoening aan beroepsgesondheid- 
en -veiligheidstandaarde. Dit word op divisionele vlak gemoniteer en die 
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resultate van gereelde inspeksies van alle persele word aan senior 
bestuur gerapporteer en deur hulle hersien.

PROdUKVEiLiGHEid EN EtiKEttERiNG

Veral met die verskuiwing na bederfbare produkte en waarde-
toegevoegde produkte soos bereide geregte, het voedselveiligheid ’n 
kritieke brandpunt vir die Groep geword. Shoprite het ’n onontwykbare 
verantwoordelikheid teenoor sy klante nie alleen om produkte teen die 
mees mededingende pryse aan te koop nie, maar ook om te verseker dat 
wat aangebied word, nie skadelik vir hul gesondheid sal wees nie. Dit is 
’n taak wat voortdurende waaksaamheid en noulettende aandag aan 
detail verg deur elke stadium van die verspreidingsketting wat van die 
plaas of fabrieksvloer tot ons winkelrakke strek en wat net met die 
nouste samewerking met produsente, vervaardigers en die 
gesondheidsowerhede suksesvol onderneem kan word.

Alle personeellede wat toegewys is aan voedselvoorbereidingsfunksies is 
opgelei in die prosedure soos vervat in die Groep se omvattende 
Voedselveiligheidshandleiding wat elke aspek van veilige voedselhantering 
tot in die fynste besonderhede dek, van personeel se persoonlike higiëne 
tot skoonmaakreëls, van die opberg van voedsel tot die instandhouding 
van verkoelingstelsels. Die handleiding en die voorskrifte daarin word 
streng deur winkelbestuur toegepas. Hierdie benadering geld in al die 
lande waarin die Groep sake doen. 

Die Groep het meer as 5 000 verskaffers, maar doen hoofsaaklik 
besigheid met ’n kerngroep van � 200. Voorkeur word verleen aan 
diegene met HACCP (Kritiekebeheerpunt-gevaarontleding)- 
akkreditasie. Sowat 50% van die produkreeks word gelewer deur Suid-
Afrika se grootste voedselvervaardigers met wie die Groep oor jare ’n 
noue werksverhouding handhaaf. Hulle voldoen almal aan die wêreld se 
mees veeleisende voedselveiligheidstandaarde. Die balans word van 
kleiner verskaffers aangekoop waarvan al meer SEB-vennote of SEB-
eienaars het. ’n Groot uitdaging is om groepbeleid van ondersteuning van 
SEB-verskaffers te balanseer met die strengste vereistes vir 
verbruikersveiligheid en beskikbaarheid. Dit word verder gekompliseer 
deur die Groep se verspreide werksaamhede in Afrika waar hy dikwels 
verplig word om van plaaslike verskaffers te koop wat nie noodwendig 
aan dieselfde streng gesondheidsbeheermaatreëls soos dié in Suid-Afrika 
onderhewig is nie. 

Daar word besondere aandag gegee aan produkveiligheid in die geval 
van die Groep se eie handelsmerke. ’n Stel spesifikasies word vir elkeen 
van dié produkte opgestel en vervaardigers word aan GVP (goeie 
vervaardigingspraktyk)-oudits onderwerp om seker te maak dat hulle 
volgens die vereiste standaard produseer. Lukrake steekproewe word 
uitgevoer en monsters elke drie maande in onafhanklike laboratoriums 
getoets om te verseker dat aan spesifikasies voldoen word terwyl 
sensoriese evaluerings ten opsigte van smaak en voorkoms op ’n 
maandelikse basis onderneem word. Verbruikerspanele proe op ’n 
gereelde basis die Groep se produkte teen dié van sy mededingers.

Alle nuwe verskaffers moet aan die Groep se standaarde voldoen. 
Onafhanklike instansies wat akkreditasie-oudits onderneem, reik 
nakomingsertifikate uit. Hierdie oudits moet ook aan die vereistes van 
die Suid-Afrikaanse Raad vir Verbruikersgoedere voldoen. Al die groot 
voedselkleinhandelaars is lede van hierdie raad wat aansienlike status 
verwerf het vanweë die manier waarop hy voedselveiligheid vir 
verbruikers bevorder. Dit bied ook ’n waardevolle platform vir die vrye 
uitruiling van nie-mededingende inligting onder sy lede.

Tuisgemaakte produkte wat individue of klein besighede, dikwels in SEB-
besit, aan individuele winkels lewer, skep soms ’n probleem binne die 
breër voedselveiligheidsraamwerk. Terwyl winkels graag klein plaaslike 
ondernemings wil ondersteun deur ’n mark vir hulle te skep, is dit ook 
nie moontlik of realisties om hul werksaamhede te probeer oudit deur 
dieselfde standaarde te stel as dié wat vir groot verskaffers geld nie.

Die streng toepassing van gesondheidstandaarde word van kritieke 
belang in die geval van bederfbare produkte wat ’n al groter deel van die 
verbruikersmandjie uitmaak namate die swaai na vars en geriefsvoedsel 
toeneem. Freshmark, die Groep se vrugte-en-groentedivisie, koop 90% 
van sy produkte regstreeks van sowat 800 verskaffers in Suid-Afrika 
waarvan die meeste reeds aan sy vereiste voldoen dat hulle teen 2008 
EurepGap-sertifisering moet hê. Gereelde plaasinspeksies verseker dat 
aan produksie-, hanterings- en verpakkingsvereistes voldoen en die 
koelketting tussen plaas en distribusiesentrum gehandhaaf word. 
Gedurende die verslagdoeningsperiode was daar nie ’n enkele negatiewe 
bevinding in die meer as � 000 toetse wat deur onafhanklike SABS- en 
SWIFT-laboratoriums uitgevoer is nie.

Plaaslik word net vleis aangekoop wat goedgekeur is deur die Suid-
Afrikaanse Vleisbedryfmaatskappy wat deur die Regering gevestig is om 
die belange van verbruikers te beskerm. Enkeldoel-afleweringspunte by alle 
winkels verseker dat die koelketting nooit gekompromitteer word wanneer 
aflewerings plaasvind nie. Koelketting-bestuur en korrekte opberging is 
sleutelkomponente in ’n proses wat verseker dat produkte verbruikers in  
’n puik toestand bereik ondanks die groot afstande wat dikwels afgelê 
moet word.

Die hoogste vlak van higiëne word in alle winkels gehandhaaf. Dit is ’n 
divisionele verantwoordelikheid en die divisies besluit self hoe om aan die 
voorgeskrewe standaarde te voldoen. In sommige divisies onderneem 
winkelpersoneel self die daaglikse skoonmaakwerk; in ander, soos in die 
Gauteng-divisie, word daardie verantwoordelikheid aan ’n onafhanklike 
organisasie toevertrou wat aan HACCP-vereistes voldoen. Personeel wat 
in diensdepartemente werk waar waardetoegevoegde produkte op die 
perseel voorberei word, ontvang bykomende opleiding in higiëne en 
reinigingsprosedures. Streekbestuurders inspekteer winkels gereeld om te 
verseker dat voorskrifte nagekom word. Deppertoetse word gereeld 
uitgevoer deur onafhanklike laboratoriums wat bestuur onmiddellik in 
kennis stel van die nodige optrede sou afwykings van die vereiste 
standaarde voorkom.

Verkoopsperdatums word sorgvuldig gemoniteer. Wanneer dié datums 
verstryk het, word die betrokke produkte van die rakke verwyder en aan 
die plaaslike gesondheidsdepartement oorhandig wat ’n sertifikaat aan 
die winkel uitreik wat bevestig dat die betrokke items kragtens 
munisipale regulasies vernietig is. Plaag- en knaagdierprogramme word 
in al die winkels toegepas en uitskot word verwerk en teen ’n hoë 
frekwensie van winkelpersele verwyder.

Die Groep glo in die reg van verbruikers om ingeligte besluite te kan 
neem op grond van korrekte en volledige produkinligting wat op die 
verpakking verskyn. Groot vervaardigers volg reeds internasionale 
voorskrifte ten opsigte van die inligting wat op hul produkte verskyn. 
Aankopers van die Groep werk nou saam met kleiner vervaardigers om 
te verseker dat wanneer hul produkte op winkelrakke verskyn, hulle 
voldoende en maklik toeganklike inligting bied wat die Departement van 
Gesondheid se etiketteringsvereistes oorskry. Die Groep is veral bewus 
van sy verantwoordelikheid in die geval van produkte wat onder sy 
private handelsmerke verkoop word.  
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mense reeds uit die projek voordeel getrek. Die veldtog sal in die nuwe 
finansiële jaar met die ingebruikneming van nog �2 sopvragmotors 
uitgebrei word.

Die Groep het ook voortgegaan met opheffingsprogramme waardeur die 
gemeenskap landwyd op voetsoolvlak ondersteun word. Dit staan bekend 
as die Shoprite Gemeenskapsnetwerk. Luisteraars word deur �3 Afrika-
taal-radiostasies genooi om verdienstelike sake of ontwikkelingsprojekte in 
hul kontrei te nomineer. Elke maand ontvang die topprojek wat deur elk 
van die radiostasies voorgelê word, R�0 000 se hulp van Shoprite. Sedert 
die stigting hiervan in 2005, is R2,4 miljoen aan sulke projekte uitbetaal 
en R�,5 miljoen daarvan is gedurende die verslagdoeningsperiode geskenk. 
Die sukses van die projek is van so ’n omvang dat die Groep dit in 
ooreenstemming bring met KMB-vereistes. 

Vir die negende agtereenvolgende jaar het die Groep R� miljoen bygedra 
om netbal, Suid-Afrika se gewildste vrouesport, onder die miljoene 
meisies by die land se 20 000 laerskole te bevorder. Die inisiatief het 
deel uitgemaak van die Groep se borgskap van R�2,5 miljoen van die 
Shoprite Checkers/USSASA Nasionale Onder-�3 Netbal-uitdaging 
waarby onderwysers asook die hele gemeenskap selfs in sommige van die 
mees verafgeleë plattelandse gebiede in Suid-Afrika betrek word.

Aangesien hy in hierdie gevalle volle beheer het oor wat op die 
verpakking verskyn, word stappe gedoen om te verseker dat die inligting 
wat verskaf word, volledig is en, in die geval van produkte vir uitvoer, ook 
in die taal is wat vir die meeste mense in ’n bepaalde mark toeganklik is.

KORPORAtiEwE MAAtSKAPLiKE BELEGGiNG (KMB)

In die verslagdoeningsperiode het die Groep al sy bestaande 
maatskaplike verantwoordelikheidsprojekte hersien ten einde hul 
volhoubaarheid te bepaal en vas te stel of hulle ’n wesenlike verskil 
maak aan die maatskaplike en ekonomiese groei van die land. Daar word 
hieronder na die belangrikste van hierdie projekte verwys. 

Die Shoprite Checkers / SABC2 Vrou van die Jaar Toekenning bly  
die Groep se belangrikste maatskaplike beleggingsprojek. Hierdie 
toekennings, waarmee in sewe kategorieë die land se mees inspirerende 
en uitsonderlike vroue uit alle kringe bekroon word, is in Julie vanjaar 
vir die twaalfde agtereenvolgende jaar toegeken. Die algehele wenner 
was me Linda Olga Nghatsane, ’n openbaregesondheid-praktisyn van 
Mpumalanga wat drie jaar gelede begin boer het in reaksie op ’n 
uitdaging van finansieel desperate vroue. Sy het sonder enige bystand  
�0 ha grond in Mpumalanga naby Nelspruit gekoop en die toegegroeide 
grond skoongemaak. Dit is tans ’n florerende boerdery-onderneming  
met ’n omset van R2 miljoen uit die produksie van braaikuikens, 
oestersampioene, aarbeie en groente. Terselfdertyd is sy ten nouste 
betrokke by gemeenskapsontwikkeling, lig mense van haar kontrei voor 
omtrent kleinskaalboerdery en skep werkgeleenthede vir wesies en ander 
kwesbare kinders.

In Februarie het die Groep ’n veldtog van stapel gestuur wat een van sy 
mees suksesvolle korporatiewe maatskaplike beleggingsprojekte kan word. 
Dit staan bekend as die Shoprite Sopvragmotor-inisiatief en word tans in 
die groot noordelike en Gautengse divisies op die proef gestel. Daar is tans 
twee ten volle toegeruste vragmotors, beman deur voltydse personeel, wat 
sop en brood aan behoeftige kinders en senior burgers voorsien. Teen die 
einde van die verslagdoeningsperiode het sowat 200 000 behoeftige 

whitey Basson, Uitvoerende Hoof van die Shoprite Groep, en Bessie tugwana, 
Hoofbestuurder van SABC2 (voor), geniet die oomblik saam met die 
kategoriewenners (lnr) dr Angela Mathee, Esther Carmickle-Ramusi,  
dr Carol Hofmeyr, Linda Olga Nghatsane, adv Molly Malete, Allyson Lawless en 
Anne Siroky. Me Ngatshane was die wenner van  woman of the year 2007.

Skoolkinders voor die Shoprite sopwa wat daagliks sop en brood verskaf aan 
baie afgeleë en minderbevoorregte gebiede in Gauteng.

Hennops Park Primêr (links) het in die Merietefinaal gewen met ’n 
oorwinning van 27–15 teen Middelburg Primêr. in die finale wedstryd van die 
Ontwikkelingsrondte het inxweni Primary (regs) geseëvier met 22–12 teen  
Golden Park Primary.
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Aansienlike vordering is desondanks gemaak in die verkryging van  
vrugte en groente waar, vergeleke met 2006, daar ’n toename van meer 
as �0% was in die volume van produkte wat van BBSEB-verskaffers 
aangekoop is.

Kode 600: Ondernemingsontwikkeling
Die strategie vir ondernemingsontwikkeling wat deur die direksie van 
Shoprite Holdings goedgekeur is, is van ’n langtermynaard en is bedoel 
as betekenisvolle bydrae tot volhoubare transformasie in hierdie land. 
Die twee hoofprojekte wat hieronder bespreek word is Projek Nyama-
Nyama en “Strokes of Genius”.

Projek Nyama-Nyama

Die doel met hierdie onderneming is om ’n lewensvatbare en 
volhoubare bron van hoëgehaltevleis vir die Groep se vernaamste 
kleinhandelgroepe te skep. Alle soorte vleis is hierby betrokke – bees-, 
lams-, bok-, vark- en hoendervleis. In die proses is die oogmerk om in 
die besonder “boerbok” (welke vleis onder die naam Chevon bemark 
word) se verkope te bevorder. 

Nyama-Nyama is ’n landwye onderneming en diere, veral beeste en 
skape, word elke week ingevolge die projek geslag en aan die Groep 
gelewer. Vergaderings word op gereelde grondslag met opkomende boere 
gehou, waarby die National Emerging Red Meat Producers (NERPO) 
betrokke is. Intussen ondersoek die onderskeie departemente van 
landbou maniere waarop deelnemers aan die skema gehelp kan word om 
teel- en produksiemetodes te verbeter. ’n Aantal kommersiële boere help 
met die proses om nuwe produsente in die ekonomiese hoofstroom in te 
bring. Etlike abattoirs is al vir deelname aan die projek geïdentifiseer 
terwyl onderhandelings aan die gang is met die Universiteit van 
Stellenbosch om ’n naspeurbaarheidstelsel vir die vleis wat geproduseer 
word, te ontwikkel.

Strokes of Genius

Strokes of Genius is ’n nasionale beeldendekunste-projek wat daarop 
gemik is om plaaslike kunstenaars te help om ’n mark te vind en 
erkenning te verwerf vir hul werk terwyl ’n gesonde kunsbedryf in Suid-
Afrika aangemoedig word. 

Alle plaaslike kunstenaars word genooi om werk op streekgrondslag 
voor te lê waarna dit deur panele deskundiges uit die oogpunt van 
geskiktheid en gehalte beoordeel word. Werke wat uitgekies word, word 
op die Strokes of Genius-webblad te koop aangebied. 

Die RSG/KKNK Boekeversameling, nog ’n puik jaarlikse gemeenskaps-
poging wat deur die Groep gesteun word, het in Maart 2007 meer as  
40 000 boeke versamel – bykans �8 ton leesmateriaal – vir biblioteke 
regdeur Suid-Afrika ten einde geletterdheid in die land te help bevorder.

BREëBASiS SwARt EKONOMiESE BEMAGtiGiNG 
(BBSEB)

Die Groep implementeer ’n duidelik omskrewe program ten opsigte van 
elk van die sewe kodes van die Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese 
Bemagtiging, Wet 53 van 2003. Die program word hier aan die hand van 
hierdie kodes bespreek.

Kode �00 en 200: Swart eienaarskap en besluitneming
Hierdie kode, wat die vereistes stel vir swart eienaarskap en besluit-
nemingsinvloed, is die regstreekse verantwoordelikheid van die direksie 
van Shoprite Holdings. ’n Verslag oor moontlike werknemersdeelname-
trukture is tans onder oorweging.

Kode 300: Diensbillikheid
Ingevolge die regulasies van die Wet op Diensbillikheid bevestig 
Shoprite Holdings dat hy nie alleen voldoen aan die vereistes van die 
wet nie, maar ook in baie opsigte sy eie mikpunte oortref. 

Kode 400: Vaardigheidsontwikkeling
Die Groep se opleidings- en vaardigheidsoordragprogram oortref in 
aansienlike mate die vereistes wat in die arbeidsregulasies uiteengesit 
word (Werknemersontwikkeling en Opleiding). Kode 400 lig egter die 
dwarslat aansienlik bokant die wetsvereistes. ’n Voorbeeld van hoe die 
Groep te werk gaan om te voldoen aan die gesindheid wat uit Kode 400 
spreek, is die “� 000 Leerders”-program wat in 2006 van stapel laat 
loop is met die bystand van die W&RSETA. Ingevolge daardie program 
is � 000 werkloses landwyd gewerf en in ’n opleidingsprogram van �2 
maande opgeneem waartydens hulle aan elke aspek van die besigheid op 
winkelvlak blootgestel is. Tydens werwing is geslagsgelykheid ook 
aangespreek met ’n verhouding van 3:� ten gunste van vroue. Die 
program, wat aan die voorpunt was van interaksie tussen sakewêreld en 
regering, het alle verwagtinge oortref. Aan die einde van die �2 maande 
is aan elke lid van die opleidingsgroep werk verskaf. Tot op hede is �26 in 
die opleidingsprogramme vir leerlingbestuurders en  
60 in dié vir toesighouers opgeneem. 

Kode 500: Voorkeurverkryging
Ooreenkomstig die Groep se BBSEB-strategie, is ’n ondersoek na die 
BBSEB-status van alle verskaffers aan die gang. Die voorlopige 
resultate toon dat sowat 30% van verskaffers reeds aan die vereistes 
voldoen terwyl ’n verdere 30% as vrygestelde entiteite kwalifiseer.

Ingevolge die Groep se braakland-ontwikkelingsprogram, word met 
aankope voorkeur gegee aan klein besighede waarvan die eienaars lede 
van voorheen benadeelde gemeenskappe is, indien hulle aan die 
voorgeskrewe gehaltestandaarde voldoen. ’n Struikelblok wat vordering 
met hierdie program aan bande lê, is die probleme van klein 
sakeondernemings met die verkryging van ontwikkelingskapitaal. 
Bestuur het die Departement Handel en Nywerheid genader om bystand 
en werk met die departement saam om ’n meganisme te vind wat 
kleinsake-eienaars toegang sal gee tot die fondse wat hulle benodig vir 
groter deelname aan die Groep se aankoopprogram.   
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begeertes van belanghebbendes en ander partye wat daardeur geraak word. 
Hoewel die omgewings- en erfenisvereistes in naburige lande veel minder 
beperkend is as in Suid-Afrika, pas ons dieselfde beginsels toe waar ons 
ookal ontwikkelings aanpak. 

Verskaffers word aangemoedig om herbruikbare verpakking te gebruik en 
in ’n toenemende aantal gevalle word dit as vereiste gestel. Winkels word só 
bestuur dat dit ’n minimale impak op die omgewing het en ons probeer 
verseker dat geen skadelike stowwe in die omgewing van winkels beland nie. 
Uitskotverwydering word op ’n divisionele basis bestuur. Alle uitskot by 
winkels word in droë en nat afval geskei. Eersgenoemde, bestaande uit 
hoofsaaklik karton en plastiek, word verwyder en in ooreenstemming met 
die vereistes van die Groep deur kontrakteurs weggedoen. In die meeste 
divisies word die nat afval by winkels in saampersmasjiene verwerk tot die 
punt waar dit aan al die munisipale vereistes vir vrystelling in die riool-
stelsel voldoen. Voedsel wat die verkoopsperdatum oorskry, word nooit aan 
liefdadighede of individue geskenk nie, maar word deur die gesondheids-
owerhede verwyder wat in iedere geval ’n sertifikaat uitreik wat bevestig 
dat daardie items kragtens die toepaslike gesondheidsregulasies vernietig is.

Alle programme wat in die Groep se distribusiesentrums geïmplementeer 
word, word op ’n omgewingsvriendelike grondslag beplan en ontplooi en 
almal voldoen aan internasionale standaarde. Ons let veral daarop dat 
werksaamhede op generlei wyse waterbronne of enige ander aspek van die 
omgewing affekteer of besoedel nie. Die Groep se beleid om handelsware by 
strategies geplaasde sentrums vir die aanvulling van winkelvoorrade te 
versamel, is ook daarop gemik om sy koolstofspoor tot die minimum te 
beperk. Pleks van vragmotors van honderde verskaffers wat alle ure van die 
dag verkeer óm winkels laat ophoop, word die bestellings van die onderskeie 
winkels by die distribusiesentrums saamgevoeg en dan deur ’n enkele 
vragmotor by die winkels afgelewer (nooit in spitstye nie) waardeur 
brandstof bespaar en besoedeling verminder word.

Gedurende die oorsigtyd het die Groep ’n omvattende energiebestuurs-
program van stapel laat loop wat, wanneer dit ten volle geïmplementeer is, 
per jaar meer as �� 000 ton steenkool en 28 000 kiloliter water sal 
bespaar terwyl dit die opwekking van koolstofdioksied met meer as 20 000 
ton sal verminder. Dit behels onder andere die installering van sentraal 
gekoppelde elektrisiteitsmoniteringsmeters in alle winkels. Dié verklik 
onmiddellik kragtoerusting wat onklaar raak of waar die winkel nie die 
regte afsluitprosedure vir die nag gevolg het nie. 

Elektroniese beheertoerusting en nuwe fluoorbuise word ingesit om 
energieverbruik met meer as 20% te verminder. Spanningsreguleerders wat 
stygspitse en dalings filtreer, word vir winkels met ’n wisselvallige krag-
toevoer oorweeg terwyl motorbeheerapparaat getoets word wat elektrisiteit 
wat deur verkoelings- en lugversorging verbruik word, met tot 30% sal 
verminder. Terselfdertyd word die gebruik van warm lug uit die verkoelings-
aanleg om winkels gedurende die winter te verhit, ondersoek. Dit geld ook 
sonkrag-waterverwarmers vir gebruik in bakkery- en delikatesse-areas. 

REGERiNGSBEtREKKiNGE

Aangesien die begrip en steun van die regering op sentrale, provinsiale en 
plaaslike vlak van wesenlike belang is ongeag in watter land of area ons 
sake doen, is ’n kerndoelstelling van bestuur om die beste moontlike 
betrekkinge met die owerhede te handhaaf, en hul ook op die hoogte te 
hou aangaande die Groep se planne en oogmerke. Sulke verhoudinge 
word op ’n streng professionele grondslag bedryf. Onafhanklike adviseurs 
wat vertroud is met plaaslike toestande word, waar nodig, aangewend 
om die Groep toegang tot regeringsinstansies te help verkry en om 
verhoudinge op die regte vlak te vestig. Die staat is nog altyd beskou as 
’n vennoot in die Groep se pogings om tot plaaslike ekonomieë by te dra, 
om ’n Eerstewêreld-inkoopervaring te verskaf en ’n beter lewensgehalte 
te help skep vir die mense onder wie ons sake doen.

BELEGGERSVERHOUdiNGS

Die Groep handhaaf relevante, deursigtige kommunikasie met sy 
aandeelhouers en die breë beleggingsgemeenskap. Van die maniere waarop 
dit bereik word, sluit in die aankondiging in die media van tussentydse en 
jaareindresultate, die publikasie van handelsverklarings en jaarverslag en 
die verspreiding van inligting oor belangrike korporatiewe ontwikkelings.  
’n Interaktiewe webtuiste wat op ’n roetinegrondslag bygewerk word, dien 
as bewaarplek vir alle toepaslike beleggersinligting. Gereelde vergaderings 
met institusionele beleggers op ’n groeps- of individuele basis word gehou 
terwyl voorleggings deur topbestuur aan finansiële ontleders gedoen word. 
Lede van topbestuur stel hulle ook op ’n gereelde grondslag aan ontleders 
en die media beskikbaar.

OMGEwiNGSiMPAK

Die onskendbaarheid van die fisieke omgewing is een van die hoekstene van 
die Groep se sakefilosofie. Sy vermoë om enigsins druk uit te oefen waar hy 
ruimte in bestaande winkelsentrums huur, word beperk tot hul omgewings-
verantwoordelike bestuur. Waar die Groep onderneem om ruimte te huur in 
sentrums wat nog opgerig moet word, bevind hy hom in ’n sterker posisie 
om ’n invloed uit te oefen wat betref die sorg waarmee sulke ontwikkelings 
binne die betrokke omgewing geplaas word, ook uit ’n estetiese en kulturele 
oogpunt. 

Waar ons die ontwikkeling self onderneem, sal ons as beginselsaak nie  
’n perseel ontwikkel wat uit omgewingsoogpunt sensitief is nie. Ons sal ook 
nie ’n ontwikkeling onderneem wat tot nadeel is van die biofisiese of 
beboude omgewing nie. Hierin onderskryf ons ten volle die regering se 
hoogs progressiewe omgewings- en erfeniswetgewing. Waar ons 
ontwikkelings aanpak, word ’n volledige omgewingsimpakstudie onder 
leiding van ’n onafhanklike omgewingsadviseur onderneem. Dit is ons erns 
dat belangrike ontwikkelings op ’n raadgewende basis beplan word en, 
waar moontlik, inkorporeer ons in ons planne die redelike behoeftes en 
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NiE-VOEdSELPROdUKtE

ARCH CHEMiCALS (Pty) Ltd

Arch Incorporated is ’n toonaangewende, globale biosiede-maatskappy 

met jaarlikse verkope van meer as $�,4 miljard en ondernemings in vyf 

vastelande wêreldwyd.

Die kernbesigheidsafdelings waarin Arch meeding is Behandelings- en 

Prestasieprodukte. Die maatskappy, tesame met sy filiale, het ongeveer 

3 000 werknemers in diens en hanteer vervaardigings- en 

klantondersteuningsfasiliteite regoor die wêreld. 

Arch se biosiede-portefeulje van vier besighede is gegrond op sy 

bewese doeltreffende beheer van die groei van skadelike mikrobes.

Waterprodukte: Arch se ontsmettingsmiddels en verwante 

behandelingschemikalieë vernietig skadelike, en selfs lewensgevaarlike 

mikrobes in swembad- en spawater, drinkwater, asook water wat 

kommersieel en industrieel aangewend word. 

Houtbeskerming: Die Maatskappy se gevorderde 

bederfwerende middels beskerm hout teen onder meer 

swamagtige verrotting en insekskade.

Industriële biosiede: Dit kom wêreldwyd voor in 

industriële, kommersiële, en verbruikersprodukte om 

beskermimg teen swamme, bakterieë, alge en ander 

skadelike mikrobes te bied. 

Persoonlikesorg-produkte: Arch se biotegnologies 

aktiewe bestanddele, plantkundige elemente, 

preserveermiddels en ander kosmetiese bestanddele bied 

gesondheidsvoordele in vel- en haarprodukte. 

Die ondersteuningskantoor is in Woodmead en die 

vervaardingingsfabriek in Chloorkop, beide in Johannesburg. 

Streeksverkoopskantore is in elkeen van die grootstede Durban, 

Kaapstad, Bloemfontein en Port Elizabeth geleë.

Arch Chemicals Suid-Afrika lewer ’n belangrike 

bydrae tot die waterprodukte-segment. Die Arch-

handelmerk se swembadprodukte sien al vir meer as 

�00 jaar na swembaddens om. Dit suiwer boonop 

drinkwater vir miljoene verbruikers, bleik jeans, was 

en ontsmet voedselprodukte en het ook vele meer 

gebruike ten opsigte van veiligheid en sindelikheid. 

MEUBELS

tHE HOUSE OF MOtANi

The House of Motani het ’n trotse rekord van sukses en dinamiese 

groei. Ons het binne slegs 25 jaar vinnig uitgebrei tot die grootste 

onafhanklike meubelvervaardiger in die suidelike halfrond. Vandag 

bestaan ons groep uit Motani Lounge, Gerald Yosh, Bress Design, 

Motani Motion, Linc Designs en International Collection.

Ons is ’n familiebesigheid, gestig in �992, deur voorsitter Omar 

Motani. Sy drie seuns, Zahir, Farid en Reshard, het kort daarna by hom 

aangesluit om die maatskappy te bestuur. Ons is so trots op die 

produkte wat ons vervaardig dat ons bereid is om ons familienaam op 

elke item te plaas.  

Motani se fabrieke en invoerafdeling 

spesialiseer in sitkamermeubels van egte 

leer en eksklusiewe materiaal. Ons 

doelwit is om ’n hoë standaard van 

kwaliteit en voortreflike gemak in pas 

met die nuutste internasionale neigings 

in meubelontwerp te bereik. Ons teiken 

verskillende markte met ons vele 

produksie-eenhede en invoerafdeling 

wat ons in staat stel om ’n 

ongelooflike verskeidenheid van die 

nuutste ontwerpe te bied wat oor ’n 

breë prysspektrum in ieder en elk se 

smaak sal val.

Ons beskou die Shoprite Groep as ons klante en ook ons 

vennote in besigheid. Ons werk nou saam met House  

& Home- en OK Furniture-bevoorraders en bestuur en win 

belangrike terugvoer oor ons klante se behoeftes en 

lewenstylnoodsaaklikhede in. 

Ons is besonder trots op ons Verskaffer van die Jaar-

toekenning. Sedert ons met die Shoprite Groep begin besigheid 

doen het, het ons noue verbintenis en die Groep se ondersteuning 

van krag tot krag gegroei. Ons sal steeds bly streef na die 

voortreflike diens, kwaliteit, styl en waarde waarvoor ons hierdie 

gesaghebbende en kosbare toekenning ontvang het. 

verskaffer van die jaar
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BEdERFBARE PROdUKtE EN diENSAFdELiNGS

COUNty FAiR

County Fair, ’n divisie van Astral Operations Bpk, is ’n ten volle 
geïntegreerde hoendervervaardiger wat bestaan uit fasiliteite vir die 
grootmaak van hoenders, broeierye, hoenderplase, primêre verwerking 
en vars verwerking, asook verspreiding en logistiek. 

County Fair het tans meer as 2 000 mense in diens en ’n omset van  
R�,2 miljard per jaar. County Fair se hoenderprodukte bestaan uit vars 
en gevriesde hoenderporsies, individuele vinnig gevriesde produkte 
(IQF) en ’n omvattende, waardetoegevoegde gevriesde reeks. 

County Fair is die vernaamste en oorheersende 
verskaffer van vars hoender in die Wes-Kaap, met 
IQF en waardetoevoegende produkte wat 
nasionaal en internasionaal versprei word. 

Die laekostekultuur van die Maatskappy beteken 
voortdurende doeltreffendheid en 
verwerkingsverbeteringe. Dit is ’n eer vir County 
Fair om die eerste ontvanger van die Shoprite 
Groep Verskaffer van die Jaar Toekenning 
2006 binne die Suid-Afrikaanse pluimveebedryf 
te wees.

VOEdSELPROdUKtE

tiGER BRANdS CULiNARy

Culinary, ’n divisie van Tiger Consumer Brands is die toonaangewer in 
die markkategorieë vir geblikte groente, konfyte, geblikte vrugte, pasta 
en smaakmiddels en -bestanddele.

Die handelsmerke in hierdie besigheid het ’n erfenis wat ’n honderd 
jaar terugdateer en sluit All Gold tamatiesous, Black Cat 
grondboontjiebotter, Fatti’s & Moni’s pasta en KOO in. 

Die noue werksverhouding met die Shoprite Groep van maatskappye 
maak dit moontlik om hierdie handelsmerke sterk in die mark te vestig 
deur die ontwikkeling van doeltreffende verbruikerspraktyke binne die 
voorraadketting. 

Kliëntebestuur is die hoeksteen van die 
Culinary-besigheid. Die organisasie bestaan 
uit ’n span wat jeug met ondervinding 
kombineer, almal gerig op dieselfde doelwit, 
naamlik om uitstekende diens aan die 

Shoprite Groep te lewer. Ons is dus trots op die toekenning wat ons 
ontvang het deur die Nasionale Rekeningebestuurder,  

Raj Ramnath, en sy span. 

Tiger Brands is trots om geassosieer te word 
met die Shoprite Groep en sy pogings om 
volhoubare groei binne die deelnemende 
kategorieë te ontwikkel. 

LEKKERGOEd

tiGER BRANdS SNACKS & tREAtS

Tiger Brands Snacks & Treats is die trotse verskaffer van Beacon se 
verskeidenheid lekkergoed wat geliefde handelsname soos Sparkles,  
TV Bar en Beacon Allsorts insluit. Ons het ook gedurende die afgelope 
twee jaar die Jungle-handelsnaam baie suksesvol na ’n reeks gesonder 
versnaperinge uitgebrei. 

Ons hoofdoelwit gedurende die afgelope jaar was nie net om ons kern 
handelsnaamwaardes te herkonseptualiseer 
nie, maar ook om hard daaraan te werk om 
ons klantwaarde-proposisie te verbeter. 

Die erkenning as die Shoprite Groep se 
Verskaffer van die Jaar, gepaard met rekord 
markaandeelsyfers is ’n beslissende maatstaf 
van ons verbetering, ’n prestasie waarop 
almal by Snacks & Treats baie trots is. 

Die maatskappy heg waarde aan opregtheid, deursigtigheid, vertroue 
en lojaliteit, en County Fair is baie trots om met die Shoprite Groep 
geassosieer te word. Die supermarkgroep se voortdurende ywer en 
passie was ’n uitdaging en is hoog op prys gestel. Dit het gelei tot 

kwaliteitprodukte en uitmuntende diens tot uiteindelike voordeel 
van die verbruiker.  

County Fair wil graag vir Shoprite bedank vir sy opregte 
toewyding en volgehoue ondersteuning, wat ons as die 
hoofrede vir die suksesvolle verhouding tussen die twee 
maatskappye ag en wat ons glo vir nog baie jare sal 
voortduur. 

Ons bly steeds toegewyd tot die groei van die Shoprite Groep se 
lekkergoedbesigheid deur toepaslike innovering en die voortdurende 
verbetering van klantediens. 

Baie dankie, Shoprite, vir jou reusebydrae tot ons groei oor die afgelope 
paar jaar. 

verskaffer van die jaar
vervolg
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VLEiSMARK

FREy’S FOOd BRANdS 

Ons was aangenaam verras en aangespoor om deur ’n reus in die 
kleinhandelbedryf as Verskaffer van die Jaar in die Vleismark-afdeling 
erken te word. Baie dankie aan die Shoprite Groep vir die vertroue in 
ons maatskappy en ons span van toegewyde bestuurslede en 
werknemers. 

Frey’s Food Brands is die verskaffer van ’n reeks hoëgehalte verwerkte 
vleisprodukte, hoofsaaklik aan die voedselbedryf in Suid-Afrika. Ons 
ontwikkel en vervaardig ook produkte vir nasionale kitskos-
handelsname. Hierdie kundigheid en kapasiteit stel ons in staat om ’n 
reeks van gerookte ham en ander produkte oor die Kerstydperk 
beskikbaar te stel.

Die kern van ons handelsnaam is om ons klante van 
innoverende, betroubare produkte te voorsien wat nie net 
koste-effektief is nie, maar ook gelykstaande is aan die 
beste internasionale standaarde en praktyke. Deur die 
voortdurende ontleding van ons klante se behoeftes en 
ons belegging in wêreldklastegnologie, vervaardig ons 
produkte met ’n smaak waarop ons ons reputasie bou.

Ons verbintenis tot stiptelike aflewerings, elke keer, teen 

die afgespreekte prys, nieteenstaande 
markbewegings, was ’n hoeksteen tot Frey’s se groei 
in ons reeks vleisprodukte vir Kersfees vanaf  
�00 ton tot 700 ton gedurende die afgelope vier 
jaar. 

Ons sien uit daarna om in die jare wat voorlê nog ’n 
beter sakeverhouding te ontwikkel. 

tOiLEtwARE

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson is die wêreld se grootste en mees gediversifiseerde 
gesondheidsorganisasie. Die maatskappy het ’n suksesvolle 
verwysingsrekord in voortdurende produkinnovering en is toegewyd 
aan die kernwaardes van uitstaande kwaliteit, uitnemendheid en etiese 
besigheidsbeginsels soos uiteengesit in die maatskappy se credo. 

Johnson & Johnson se credo vorm die grondslag vir die maatskappy 
se etiese en sosiaal verantwoordelike besigheidspraktyke. Dit 
beklemtoon elke aspek van die organisasie se handelinge en 
verduidelik sy verantwoordelikhede teenoor werknemers, klante en die 
gemeenskappe waarin ons lewe en werk. Die maatskappy berei die 
weg vir innoverende vennootskappe en sosiale beleggings wat bydra 
tot die opheffing van gemeenskappe. Dit doen ons deur die vele sosio-
ekonomiese, gesondheids- en 
opleidingsuitdagings wat Suid-Afrika tans in 
die gesig staar die hoof te bied. 

Johnson & Johnson Suid-Afrika is 
gedurende die afgelope sewe jaar omskep in 
’n dinamiese organisasie wat sensitief is vir 
die veranderende behoeftes van die 

besigheidsomgewing in Afrika suid van die Sahara. Die hoofkantoor 
en vervaardigingsfasiliteite is in Oos-London en dit is ook die 

streeksentrum vir die ontwikkeling van nuwe markte 
met die kapasiteit om in die besigheidsbehoeftes 
van die groeiende uitvoermarkte te voorsien. Die 
maatskappy het sterk besighede in verskeie groot 
produkkategorieë en probeer voortdurend om 
innoverende produkte te bied wat aan die 
behoeftes van die verbruikers in Afrika suid van 
die Sahara voldoen. 
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 BEHEER

 22 Aug 9 Nov 19 Feb 28 Mei
Naam van direkteur 2006 2006  2007 2007
Uitvoerende direkteure
JW Basson  
(uitvoerende hoof) T T T T
CG Goosen T T T T
BR Weyers T T T T
AN van Zyl T T T T
B Harisunker T T T T
E Nel T T T T
AE Karp T T T T
nie-uitvoerende direkteure
CH Wiese (voorsitter) T T T T
JJ Fouché* T T T T
JA Louw* A T T T
JF Malherbe* T T T A
JG Rademeyer* T T T T
TRP Hlongwane* T T T T
* Onafhanklik
A = Afwesig met verskoning T = Teenwoordig

Die Direksie delegeer die daaglikse bestuur van die besigheid aan 
die uitvoerende hoof, bygestaan deur senior bestuur. Senior bestuur 
word genooi om direksievergaderings by te woon en fasiliteer die 
doeltreffende beheer van al die Groep se operasionele 
bedrywighede en tree op as ’n medium vir kommunikasie en 
koördinasie tussen al die verskillende besigheidseenhede en filiale.

Direkteure tree minstens een keer elke drie jaar op ’n rotasie-
grondslag uit, maar kan hulself beskikbaar stel vir herverkiesing 
deur aandeelhouers. Ingevolge die statute tree mnre Basson, 
Goosen, Rademeyer, Hlongwane en Harisunker by die algemene 
jaar-vergadering uit. Synde verkiesbaar, stel hulle hulself vir 
herverkiesing beskikbaar.

Die maatskappysekretaris word deur die Direksie aangestel. As 
deel van sy verantwoordelikhede staan die maatskappysekretaris 
die voorsitter by met die koördinering en administrasie van die 
Direksie se aktiwiteite en die induksie van nuwe nie-uitvoerende 
direkteure, en verseker hy dat die Groep aan alle statutêre 
vereistes voldoen. Alle direkteure het toegang tot die maat-
skappysekretaris en sy dienste en kan, indien nodig, onafhanklike 
professionele advies inwin. 

Dit is die Groep se filosofie om sy besigheid op ’n 
gedesentraliseerde grondslag te bestuur en te beheer. Senior 
bestuur vergader elke maand met die bestuur van die 
gedesentraliseerde bedrywe om die resultate van elke 
bedryfsdivisie in oënskou te neem. Senior bestuur vergader ook 
weekliks om bedrywighede, finansiële sleutelaanwysers en die 
reklamestrategie te bespreek. Direksievergaderings word 
kwartaalliks gehou om die resultate van die Groep se bedryfs-
maatskappye te bespreek en goed te keur.

Die direksiehandves verhoog korporatiewe toerekenbaarheid en 
help die Direksie om sy bestaansdoel te verwesenlik. Dit behels die 
beginsels van gesonde korporatiewe bestuur soos dissipline, 
deursigtigheid, onafhanklikheid, toerekenbaarheid, verantwoorde-
likheid, billikheid en maatskaplike verantwoordelikheid.

KORPORAtiEwE BEHEER

Shoprite Holdings Bpk en sy filiale vir die jaar geëindig  
30 Junie 2007.

KOdE VAN KORPORAtiEwE PRAKtyK EN GEdRAG 

Shoprite Holdings Bpk is verbind tot die beginsels van 
doeltreffende korporatiewe bestuur soos uiteengesit in die Kode 
van Korporatiewe Praktyk en Gedrag in die King-verslag 2002 
(“die Kode”).

Die Direksie is van mening dat die Groep tans voldoen aan die 
belangrikste vereistes beliggaam in die Kode en die Noterings-
vereistes van die JSE Bpk.

GROEPStRUKtUUR

Shoprite Holdings Bpk is ’n beleggingshouermaatskappy met 
beleggings in verskeie plaaslike en internasionale handelsfiliale, 
waarvan die volgende die belangrikste is:

• Shoprite Checkers (Edms) Bpk
• Shoprite International Bpk
• Shoprite Insurance Company Bpk

Alle filiale van Shoprite Holdings Bpk is verbind tot die beginsels 
van doeltreffende korporatiewe bestuur soos in die Kode vervat.

diE diREKSiE EN diREKSiEKOMitEES 

diE diREKSiE 

Aan die einde van die verslagdoeningsperiode het die Direksie van 
Shoprite Holdings Bpk bestaan uit dertien direkteure van wie sewe 
uitvoerende posisies in die Groep beklee. Die Direksie aanvaar 
algehele verantwoordelikheid vir die Groep, met inbegrip van die 
verantwoordelikheid vir die identifisering van sleutel risiko-areas, 
die oorweging en monitering van beleggingsbesluite, die oorweging 
van betekenisvolle finansiële aangeleenthede, en die beoordeling 
van die prestasie van bestuur gemeet aan begrotings en 
besigheidsplanne. Die Direksie is ook daarvoor verantwoordelik 
om te verseker dat ’n omvattende stelsel van interne 
beheermaatreëls en prosedures in werking is en dat aan die 
beginsels van gesonde korporatiewe bestuur voldoen word.

Die Direksie staan onder die voorsitterskap van ’n nie-uitvoerende 
direkteur, dr CH Wiese, wat geen uitvoerende funksies vervul nie. 
Die rolle van voorsitter en uitvoerende hoof is geskei en elkeen het 
bepaalde verantwoordelikhede.

Die Direksie is daarvan oortuig dat sy lede die kundigheid, talent 
en ervaring het om ’n genoteerde maatskappy te lei. Die nie-
uitvoerende direkteure staan onafhanklik van die bestuur en oefen 
hul onafhanklike oordeel uit. Met hul wye ervaring voeg hulle 
waarde toe tot die Direksie se beraadslagings.

Die Direksie vergader minstens vier keer per jaar. Besonderhede 
van direkteure se bywoning van die geskeduleerde kwartaallikse 
direksievergaderings gedurende die verslagdoeningsperiode word 
hieronder uiteengesit:
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ondernemingswye risikobestuursplan (OWRB), wat in alle 
besigheidseenhede in werking gestel is. Die OWRB word gereeld 
hersien en die Risikoforum rapporteer gereeld aan die komitee. Ten 
opsigte van die jaar onder oorsig is geen beduidende verlies, 
blootstelling of wanvoorstelling voortspruitend uit ’n wesenlike 
wanfunksionering in stelsels aan die direkteure gerapporteer nie.

Groepbates word teen verlies verseker met toepaslike dekking wat 
bo voorafbepaalde selfversekeringsvlakke uitgeneem word.

Die oudit-en-risikokomitee het gedurende die jaar onder oorsig sy 
verantwoordelikhede ingevolge sy handves nagekom.

Besonderhede van die bywoning van vergaderings van die Komitee 
gedurende die verslagdoeningsperiode word hieronder uiteengesit:

 18 Aug 8 Nov 12 Feb 25 Mei
Naam van direkteure 2006 2006 2007  2007
nie-uitvoerende direkteure
JG Rademeyer  
(voorsitter) T T T  T
JJ Fouché T T T T
Uitvoerende direkteur
CG Goosen T A T  T
A = Afwesig met verskoning T = Teenwoordig

RiSiKOBEStUUR EN iNtERNE BEHEER

Die Direksie aanvaar finale verantwoordelikheid vir die 
risikobestuur en interne beheerstelsels van die Groep. Dit is 
bestuur se taak om te verseker dat toereikende interne finansiële 
en bedryfsbeheerstelsels op ’n deurlopende grondslag ontwikkel en 
in stand gehou word ten einde redelike sekerheid te bied 
aangaande:

• die doeltreffendheid van bedrywighede;
•  die beveiliging van die Groep se bates (met inbegrip van 

inligting);
• nakoming van die toepaslike wette, regulasies en toesigvereistes;
• die betroubaarheid van die rekeningkundige rekords;
•  die volhoubaarheid van besigheid onder sowel normale as 

ongunstige toestande; en
• verantwoordelike optrede teenoor alle belanghebbendes.

Die doeltreffendheid van enige interne beheerstelsel hang af van 
die nakoming van neergelegde maatreëls. Daar bestaan altyd ’n 
risiko dat dié maatreëls nie deur personeel nagekom word nie. 
Gevolglik kan selfs ’n streng en doeltreffende interne beheerstelsel 
slegs redelike gerusstelling bied ten opsigte van bogenoemde 
oogmerke. Interne ouditeure moniteer die bedryf van die interne 
beheer- en risikobestuurstelsels en doen verslag aan bestuur en die 
oudit-en-risikokomitee oor hul bevindinge en aanbevelings. 
Daarbenewens bestaan ’n self-evalueringsproses, ter aanvulling van 
die bestaande strukture, vir die evaluering van die interne 
beheerstelsels. Dit sluit in die ondertekening van ’n verklaringsbrief 
deur die hoof van elke departement en bedryfsdivisie wat betref 
die handhawing van interne beheer. ’n Formele risikoforum is 
gestig waar kritiese risiko’s aangespreek word.

Alle kritieke inligtingstegnologiestelsels en data word gerugsteun. 
Die plan vir rampherstel is gedokumenteer en ’n geoutomatiseerde 
rampherstelterrein, wat op die kritieke inligtingstegnologiestelsels 
konsentreer, is op ’n ander perseel opgerig en in werking gestel.

Die Direksie het die interne beheerstelsels gedurende die volle 
finansiële jaar geëindig 30 Junie 2007 beoordeel en is van mening 
dat hulle aan aanvaarbare maatstawwe voldoen het.

VERGOEdiNGSKOMitEE 

Ten einde uitvoerende amptenare van die gehalte wat die besigheid 
van die Groep vereis, te lok, te behou en te motiveer, word 
voldoende vergoeding vir die doel voorsien. 

Die Vergoedingskomitee is ’n subkomitee van die Direksie en 
bestaan uit:
CH Wiese, voorsittter (nie-uitvoerend)
JA Louw (nie-uitvoerend)
JJ Fouché (nie-uitvoerend)
JW Basson (uitvoerend)
CG Goosen (uitvoerend)

Besonderhede van die vergoeding van direkteure word uiteengesit 
in aantekening 26 op bladsy 89 van hierdie jaarverslag.

Die Groep neem jaarliks deel aan markopnames, sowel plaaslikes 
as dié wat op die res van Afrika fokus, om te verseker dat 
markverwante salarisse betaal en markverwante tendense gevolg 
word wat betref veranderinge in voordele. Terselfdertyd word die 
intrinsieke waarde van individuele bydraes in ag geneem.  
’n Beduidende deel van die vergoeding van alle bestuurspersoneel, 
senior bestuur in die besonder, is gekoppel aan die prestasie van 
hul onderskeie besigheidseenhede en van die Groep as geheel.

NOMiNASiEKOMitEE

Die nominasiekomitee nomineer geskikte kandidate en doen 
aanbevelings aangaande die samestelling van die Direksie.

Die volgende direkteure dien in die nominasiekomitee, wat  
’n subkomitee van die Direksie is:
CH Wiese, voorsitter (nie-uitvoerend)
JA Louw (nie-uitvoerend)
JJ Fouché (nie-uitvoerend)

OUdit-EN-RiSiKOKOMitEE

Die oudit-en-risikokomitee staan onder die voorsitterskap van ’n 
onafhanklike nie-uitvoerende direkteur en bestaan uit twee nie-
uitvoerende en een uitvoerende direkteur. Die komitee vergader 
minstens vier keer per jaar ten einde onder meer rekeningkundige 
praktyke, interne beheerstelsels, ouditering en finansiële verslag-
doening te evalueer. Sy taak behels ook die evaluering van kritieke 
risiko-areas wat met behulp van bestuur geïdentifiseer word en 
verslagdoening hieroor aan die Direksie.

Die komitee werk ingevolge ’n formele handves deur die Direksie 
goedgekeur. Komiteelede het onbeperkte toegang tot inligting.

Sekere bestuurslede word genooi om komiteevergaderings by te 
woon en terugvoering te gee. Die eksterne ouditeure, die hoof van 
die interne ouditdepartement en die maatskappysekretaris woon 
dié vergaderings by en het onbeperkte toegang tot die komitee en 
sy voorsitter. Die voorsitter van die komitee vergader ook 
afsonderlik met die hoof van die interne-ouditdepartement en die 
eksterne ouditeure wanneer nodig, ten einde te verseker dat 
aangeleenthede sonder onbehoorlike beïnvloeding oorweeg word.

Deur die komitee hou die Direksie toesig oor die finansiële 
verslagdoeningsproses. Dit is ook die taak van die Direksie om te 
verseker dat toereikende deurlopende prosedures en prosesse 
bestaan om belangrike besigheidsrisiko’s te identifiseer, te evalueer, 
te bestuur en te moniteer. Dit word bestuur deur ’n formele 
risikoforum bestaande uit senior uitvoerende bestuur en sluit in ’n 
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Konsultasie vind plaas tussen die eksterne en interne ouditeure om 
’n doeltreffende ouditproses te bewerkstellig. Die eksterne 
ouditeure word voorsien van en oorweeg ook alle verslae wat die 
interne ouditafdeling uitreik.

Besonderhede van nie-ouditdienste wat deur die eksterne ouditeure 
aan die Groep voorsien is, word in aantekening 25 op bladsy 88 
van hierdie jaarverslag uiteengesit.

iNtERNE OUdit

Interne oudit is ’n onafhanklike, objektiewe, konsulterende 
versekeringsfunksie wat daarop gerig is om waarde toe te voeg vir 
die Groep en bedrywighede te verbeter. Dit help die Groep om sy 
doelwitte te bereik deur ’n sistematiese, gedissiplineerde 
benadering te gebruik om risikobestuur, beheer- en 
bestuursprosesse te evalueer en te verbeter.

Interne ouditplanne dek sake geïdentifiseer in die evaluering van 
risikobestuur asook sake wat deur die Direksie, die oudit-en-
risikokomitee, uitvoerende direkteure en senior bestuur uitgelig is.

Die interne ouditdepartement rapporteer aan die hoofbestuurder: 
finansies ten opsigte van daaglikse kwessies, maar doen ook 
kwartaalliks regstreeks aan die oudit-en-risikokomitee verslag.

Die interne ouditdepartement bestaan uit gekwalifiseerde 
personeel met toepaslike opleiding en ervaring. Die doel, gesag en 
verantwoordelikheid van die onafhanklike interne ouditfunksie 
word formeel omskryf in ’n interne oudithandves, wat gereeld 
bygewerk en deur die oudit-en-risikokomitee goedgekeur word.

Betekenisvolle ouditbevindings word aan die oudit-en-
risikokomitee gerapporteer. Stappe word gedoen om, wanneer 
hulle geïdentifiseer word, tekortkominge in beheer aan te spreek 
asook om ander geleenthede te benut om die stelsel te verbeter.

Alle wesenlike besigheidseenhede is onderhewig aan interne oudit.

Sekere hoëvlak interne ouditfunksies is gedurende die jaar aan die 
eksterne ouditeure uitgekontrakteer met die goedkeuring van die 
oudit-en-risikokomitee. Sodanige projekte het gewoonlik 
betrekking op geïsoleerde gevalle waarvoor die interne 
ouditdepartement nie oor die nodige kapasiteit, vaardighede of 
ervaring beskik nie.

LOPENdE SAAK

Aangesien die direkteure van mening is dat die Groep oor 
genoegsame bronne beskik om die onderneming in die afsienbare 
toekoms te bedryf, is die finansiële state op die grondslag van ’n 
lopende saak opgestel.

Die direkteursverslag, finansiële jaarstate en finansiële groep-
jaarstate, soos uiteengesit op bladsy 50 tot �06, is deur die 
Direksie goedgekeur.

Geteken namens die Direksie.

CH Wiese JW Basson
Voorsitter Uitvoerende Hoof

3� Augustus 2007

SAKE-EtiEK EN ORGANiSAtORiESE iNtEGRitEit

Die Groep se Gedragskode verbind hom tot die hoogste standaarde 
van integriteit, gedrag en etiek in sy betrekkinge met alle betrokke 
partye, met inbegrip van sy direkteure, bestuurders, werknemers, 
klante, verskaffers, mededingers, beleggers, aandeelhouers en die 
breë publiek. Daar word van die direkteure en personeel verwag 
om hul etiese verpligtinge op so ’n wyse na te kom dat die 
besigheid streng volgens billike, mededingende handelspraktyke 
bedryf word.

’n Kennisgewing van die “geslote tydperk” vir die verhandeling van 
die effekte van die Groep word in Junie en Desember elke jaar aan 
alle direkteure en senior bestuurders van die Groep en sy filiale 
gestuur. Die geslote tydperke is soos volg:

 tussentydse resultate Jaarresultate
Verhandeling van  25 Desember tot 25 Junie tot 
effekte winsaankondiging winsaankondiging 
 op SENS op SENS
Samesprekings met  � Desember tot � Junie tot 
analiste winsaankondiging winsaankondiging
 op SENS op SENS

Daar word binne 48 uur op die JSE Nuusdiens (SENS) verslag 
gedoen oor alle verhandelinge in aandele in Shoprite Holdings Bpk 
deur direkteure van die maatskappy en van sy filiale. Alle sodanige 
transaksies moet vooraf deur ’n gemagtigde direkteur van die 
houermaatskappy goedgekeur word.

FiNANSiëLE VERSLAGdOENiNG EN OUditERiNG

FiNANSiëLE VERSLAGdOENiNG

Die direkteure aanvaar finale verantwoordelikheid vir die voor-
bereiding van die finansiële jaarstate wat die volgende op redelike 
wyse uiteensit: 
•  die finansiële stand van die Maatskappy en die Groep aan die 

einde van die finansiële jaar onder oorsig;
• die finansiële resultate van bedrywighede; asook
• die kontantvloei vir dié tydperk.

Die verantwoordelikheid vir die opstel van die finansiële jaarstate 
is aan bestuur gedelegeer. Die eksterne ouditeure rapporteer of die 
finansiële jaarstate redelik weergegee word.

Die direkteure is tevrede dat gedurende die verslagdoenings-
periode:
• toereikende rekeningkundige rekords gehandhaaf is;
•  ’n doeltreffende stelsel van interne beheermaatreëls en risiko-

bestuur, deur bestuur gemoniteer, volgehou is;
•  toepaslike rekeningkundige beleid, gerugsteun deur redelike en 

verstandige oordele en ramings, konsekwent toegepas is; en
•  die finansiële state opgestel is ooreenkomstig die Internasionale 

Finansiële Verslagdoeningstandaarde en op die wyse soos deur 
die Maatskappywet in Suid-Afrika vereis.

Die direkteure is ook tevrede dat geen wesenlike gebeurtenis 
plaasgevind het tussen die finansiële jaareinde en die datum van 
hierdie verslag nie.

EKStERNE OUdit

Die eksterne ouditeure is daarvoor verantwoordelik om verslag te 
doen of die finansiële state op redelike wyse aangebied word 
ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoening-
standaarde en op die wyse soos deur die Maatskappywet in Suid-
Afrika vereis. Die eksterne ouditeure bied ’n redelike, maar nie ’n 
absolute, versekering van die korrektheid van finansiële 
openbaarmaking.

korporatiewe verantwoordelikheidsverslag KORPORAtiEwE 
vervolg

 BEHEER
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In my hoedanigheid as die maatskappysekretaris bevestig ek hiermee 

dat, kragtens die Suid-Afrikaanse Maatskappywet van 1973 vir die 

jaar geëindig 30 Junie 2007, Shoprite Holdings Bpk al die opgawes 

wat ingevolge die Wet van ’n publieke maatskappy vereis word, by die 

Registrateur van Maatskappye ingedien het en dat al sodanige 

opgawes waar, korrek en op datum is.

AN van Zyl
31 Augustus 2007

sertifikaat van die maatskappysekretaris
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE

Die finansiële jaarstate word in Suid-Afrikaanse rand weergegee. Die 

benaderde randkoste van ’n eenheid van die volgende geldeenhede op 

jaareinde was: 

 2007 2006

VSA dollar  7,0996  7,1100 
Pond sterling  14,2248  13,0469 
Euro  9,5529  9,0475 
Zambiese kwacha  0,0019  0,0021 
Mosambiekse metical  0,2731  0,0003 
Botswana pula  1,1388  1,1732 
Ugandese sjieling  0,0045  0,0038 
Malawiese kwacha  0,0517  0,0523 
Mauritiaanse roepee  0,2283  0,2319 
Angolese kwanza  0,0949  0,0887 
Indiese roepee  0,1742  0,1543 
Ghanadese cedi  0,0008  0,0008
Malgassiese ariarie  0,0038  0,0033 

Nigeriese naira  0,0559  0,0556 

Tanzaniese sjieling  0,0057  0,0057 

Zimbabwiese dollar  0,00005  0,0001

valuta van die finansiële jaarstate
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
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Ons het die finansiële jaarstate en groeps finansiële jaarstate van 

Shoprite Holdings Bpk geoudit. Hierdie finansiële state bestaan uit 

die direkteursverslag, die balansstaat en gekonsolideerde balansstaat 

soos op 30 Junie 2007, die inkomstestaat en gekonsolideerde 

inkomstestaat, die staat van veranderings in ekwiteit en 

gekonsolideerde staat van veranderings in ekwiteit, en die 

kontantvloeistaat en gekonsolideerde kontantvloeistaat vir die jaar 

wat op daardie datum geëindig het, en ’n opsomming van beduidende 

rekeningkundige beleid en ander verduidelikende aantekeninge, soos 

uiteengesit op bladsy 50 tot 106.

Direkteure se VerANtwoorDelikheiD Vir Die 
FiNANsiële stAte
Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik vir die opstel en 

redelike voorstelling van hierdie finansiële state ooreenkomstig 

‘International Financial Reporting Standards’ en op die wyse wat 

deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word. Hierdie 

verantwoordelikheid sluit in: die ontwerp, implementering en 

instandhouding van interne beheer wat betrekking het op die opstel 

en redelike voorstelling van finansiële state wat vry is van wesenlike 

wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute; die selektering en 

toepassing van toepaslike rekeningkundige beleid; en die maak van 

rekeningkundige ramings wat in die omstandighede redelik is.

ouDiteur se VerANtwoorDelikheiD
Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit ’n mening 

oor hierdie finansiële state uit te spreek. Ons het ons oudit 

ooreenkomstig ‘International Standards on Auditing’ uitgevoer.  

Daardie standaarde vereis dat ons voldoen aan etiese vereistes en die 

oudit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry of die 

finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstelling.

’n Oudit behels die uitvoer van prosedures om ouditbewyse te verkry 

oor die bedrae en openbaarmaking in die finansiële state. Die 

prosedures wat geselekteer word hang af van die ouditeur se oordeel, 

insluitende die beoordeling van die risiko’s van wesenlike 

wanvoorstelling van die finansiële state, hetsy weens bedrog of foute. 

verslag van die onafhanklike ouditeur  
aan die lede van Shoprite Holdings Beperk

Tydens daardie risikobeoordeling oorweeg die ouditeur interne beheer 

wat betrekking het op die entiteit se opstel en redelike voorstelling 

van die finansiële state, ten einde ouditprosedures te ontwerp wat in 

die omstandighede toepaslik is, maar nie met die doel om ’n mening 

uit te spreek oor die effektiwiteit van die entiteit se interne beheer 

nie. 

’n Oudit sluit ook ’n evaluering van die toepaslikheid van 

rekeningkundige beleid wat gebruik is en die redelikheid van 

rekeningkundige ramings wat deur bestuur gemaak is in, asook  

’n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.

Ons glo dat die ouditbewyse wat ons verkry het, toereikend en 

toepaslik is om ’n grondslag vir ons ouditmening te bied.

MeNiNG
Na ons mening is die finansiële state, in alle wesenlike opsigte, ’n 

redelike voorstelling van die finansiële stand van die maatskappy  

en van die groep soos op 30 Junie 2007, en van hulle finansiële 

prestasie en hulle kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum 

geëindig het, ooreenkomstig ‘International Financial Reporting 

Standards’ en op die wyse wat deur die Maatskappywet van  

Suid-Afrika vereis word. 

PricewaterhouseCoopers ing. 
Direkteur: NH Döman

Geregistreerde ouditeur 

Kaapstad

31 Augustus 2007
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Gewone dividende

Tussentydse dividend (nr. 116) van 35,0 sent per aandeel is op 

18 Maart 2007 betaal. Daar word beoog om ’n finale dividend van 

66,0 sent per aandeel gedurende Oktober 2007 te verklaar, wat die 

totale dividend vir die jaar op 101,0 sent (2006 : 73,0 sent) te staan 

sal bring.

AANDelekAPitAAl
Die gemagtigde aandelekapitaal het onveranderd gebly teen 

650 000 000 gewone aandele van 113,4 sent elk.

Gedurende die afgelope jaar het die aantal uitgereikte gewone aandele 

onveranderd gebly op 543 479 460 aandele teen 113,4 sent elk.

Die uitgestelde aandelekapitaal het onveranderd gebly. Besonderhede 

verskyn in aantekening 14 in die finansiële jaarstate.

loPeNDe sAAk
Die finansië jaarstate is op die grondslag van ’n lopende saak opgestel.

Die direksie het ’n formele oorsig gedoen van die Groep se vermoë om 

die besigheid as ’n lopende saak vir die afsienbare toekoms te bedryf 

en is van mening dat die aanbieding van die finansiële jaarstate 

daaraan voldoen.

sPesiAle Besluite
Op die algemene jaarvergadering van Shoprite Holdings Bpk op 

23 Oktober 2006, is die volgende spesiale besluite deur aandeelhouers 

goedgekeur:

Goedkeuring om aandele terug te koop

Daar is besluit dat aan die Maatskappy en/of sy filiale magtiging 

verleen word, ingevolge artikel 85(2) en 85(3) van die 

Maatskappywet, om die uitgereikte gewone aandele van die 

Maatskappy te bekom ingevolge sodanige bepalinge en voorwaardes en 

in sodanige bedrae waarop die direkteure van die Maatskappy van tyd 

tot tyd mag besluit, onderworpe aan die Statute van die Maatskappy, 

die voorskrifte van die Wet en die JSE Noteringsvereistes en enige 

ander beurs waarop die aandele van die Maatskappy van tyd tot tyd 

genoteer mag wees.

Spesifieke goedkeuring vir die terugkoop van aandele

Daar is besluit dat die terugkoop deur die Maatskappy van:

•   tot 35 653 533 gewone aandele van 113,4 sent elk van Shoprite 

Checkers (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van die Maatskappy; en

•   tot 481 036 gewone aandele van 113,4 sent elk van Die Shoprite 

Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust;

op die tye en in die hoeveelhede waarop die direkteure in hul diskresie 

besluit en teen die heersende prys van die Maatskappy se gewone 

aandele op die JSE op die betrokke tydstip, kragtens artikel 85 van  

die Wet, die Statute van die Maatskappy en die JSE 

Noteringsvereistes, goedgekeur word.

BesiGheiD VAN Die GroeP
Die Maatskappy, wat in die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer 

en op die JSE Beperk (“JSE”) genoteer is, is ’n beleggings-

houermaatskappy.

Die Groep bestaan uit die volgende handeldrywende filiale:

Shoprite Checkers (Edms) Bpk – beheer die volgende:

Supermarkte: Kleinhandelbedrywighede in kruideniersware, 

huishoudelike ware, bederfbare produkte, vrugte en groente, 

vleismarkte, kitskos, drankwinkels, apteke en geldmarkte bedryf deur 

Shoprite, Shoprite Hyper, Checkers, Checkers Hyper en Usave in Suid-

Afrika, Namibië, Lesotho, Swaziland en Mauritius.

Franchise: Die OK konsessiebesigheid omvat vier formate – OK Foods, 

OK Grocer, OK MiniMark en OK Value in Suid-Afrika, Namibië en 

Botswana.

Eiendomme: Besit strategies geleë eiendomme in Suid-Afrika vir sy 

besigheidsbedrywighede.

Verspreiding: Versprei kruideniers- en huishoudelike ware na die 

supermarkketting nasionaal en internasionaal asook vars produkte na 

supermarkte in Suid-Afrika.

Meubels: Die kleinhandelmeubelbesighede OK Furniture, OK Power 

Express en House & Home. 

Shoprite International Bpk:

Beheer die kleinhandelbedrywighede en besit strategies geleë 

eiendomme buite Suid-Afrika, behalwe in die gebied waarna hierbo 

verwys word. 

Shoprite Holdings Bpk se belang in sy filiale is uiteengesit op  

bladsy 106 van hierdie verslag.

AlGeMeNe oorsiG
Die Groep se wesensverdienste per aandeel het 202,2 sent vir die jaar 

(2006: 146,7 sent) beloop. Besonderhede van die wins van Shoprite 

Holdings Bpk en die Groep is vervat in die inkomstestaat met 

verwysing na die segmentverslag en sy finansiële state soos uiteengesit 

op bladsy 52 tot 106.

Die toeskryfbare belang van Shoprite Holdings Bpk in die belasbare 

winste en verliese van sy filiale vir die tydperk, is as volg:

 2007   2006
 r’000   R’000

Totale winste 1 324 601 1 131 176
Totale verliese  208 780 250 859 

DiViDeNDe
Voorkeurdividende

Besonderhede verskyn in aantekening 28 in die finansiële jaarstate.

direkteursverslag
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
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Direkteure
Kragtens artikel 14.1 van die Statute van die Maatskappy, sal mnre  

JG Rademeyer, TRP Hlongwane, B Harisunker, JW Basson en  

CG Goosen by die Algemene Jaarvergadering as direkteure van die 

Maatskappy uittree. Hulle is en stel hulself herkiesbaar as direkteure 

van die Maatskappy.

Wysiging van die Statute van die Maatskappy

Daar is besluit dat die Statute van die Maatskappy gewysig word deur:

•   die skrapping van die woorde “no dividends shall be payable except 

out of the profits of the Company and” van artikel 25.4; en

•   die skrapping van artikel 25.6 “The declaration of the directors as 

to the amount of the profits shall be conclusive”. 

Direkteure en alternatiewe direkteure se belange in gewone aandele

  Nie- totaal Totaal
 Voordelig voordelig 2007 2006

CH Wiese 77 987 548 – 77 987 548 76 548 410
JW Basson 4 925 511 – 4 925 511 4 890 511
JJ Fouche 872 171 – 872 171  872 171
CG Goosen 1 023 249 – 1 023 249 1 023 249
B Harisunker 456 360 – 456 360 456 360
TRP Hlongwane 15 057 – 15 057 15 057
AE Karp – – – –
JA Louw – 200 000 200 000 200 000
JF Malherbe 64 253 8 200 72 453 72 453
EL Nel – – – –
JG Rademeyer 10 000 – 10 000 10 000
AN van Zyl 515 799 – 515 799 515 799
BR Weyers 100 000 175 000 275 000 300 000
JAL Basson 55 500 – 55 000 55 500
M Bosman  46 260 – 46 260 46 260
PC Engelbrecht  30 955 – 30 955 2 000
JD Wiese  14 074 – 14 074 14 074

Direkteure se belange in nie-omskepbare, nie-winsdelende, sonder pariwaarde uitgestelde aandele

 totaal Totaal
 2007 2006

CH Wiese 276 821 666 276 821 666

reGsGeDiNGe
•   Geskil met Suid-Afrikaanse Brouerye: Die geskil tussen die Groep en 

Suid-Afrikaanse Brouerye, wat betref die aankoop van OK Bazaars 

(1929) Bpk, is nog nie afgehandel nie.

•   Die direkteure is nie bewus van enige regs- of arbitrasieverrigtinge, 

insluitende verrigtinge wat hangend of dreigend is of was, met 

betrekking tot die afgelope 12 maande, wat ’n wesenlike invloed op 

die Maatskappy en Groep se finansiële posisie sal hê nie.

ouDiteur
PricewaterhouseCoopers Ingelyf sal voortgaan om as ouditeure vir die 

Maatskappy op te tree ingevolge artikel 270(2) van die 

Maatskappywet.

NA-BAlANsstAAtGeBeurteNisse
Buiten die besonderhede vervat in hierdie jaarverslag, het daar geen 

wesenlike veranderinge met betrekking tot die Maatskappy en die 

Groep se finansiële posisie plaasgevind sedert 30 Junie 2007 tot op 

datum van hierdie verslag nie.

houerMAAtskAPPY
Die Maatskappy beskik nie oor ’n houermaatskappy nie. ’n Ontleding 

van die Maatskappy se hoofaandeelhouers verskyn op bladsy 107 van 

hierdie verslag.
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balansstaat
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
soos op 30 Junie 2007

   BAtes   
   Nie-bedryfsbates   
  –   –  Eiendom, aanleg en toerusting 3 3 804 159  3 248 283 
 1 118 425  1 392 131  Belange in filiale 5 – –
  –   –  Beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 6  23 738   13 846 
  –  –  Lenings en ontvangbare bedrae 7  43 990   38 817 
 112    56  Uitgesteldebelasting-bates 8  252 749   219 626 
  –  –  Ontasbare bates 9  277 901   235 866 
  –  –  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure 10  1 131   2 791 

 1 118 537  1 392 187     4 403 668  3 759 229 

   Bedryfsbates   
  –  –  Voorraad 11 3 699 199  3 269 500 
  –  2 871  Handels- en ander debiteure 12 1 521 906  1 442 122 
 – –  Afgeleide finansiële instrumente 13 –   20 319 
 –   38  Belasting ontvangbaar   16 110   30 025 
 –  –  Bates gebou-vir-verkoop 4  220 139   163 876 
 750 676   147 205  Belange in filiale 5 – – 
 –  –  Beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 6 –   33 592 
 –  –  Lenings en ontvangbare bedrae 7  6 425   15 758 
 605 622   607 161  Kontant en kontantekwivalente  2 012 226  1 207 971 

 1 356 298   757 275     7 476 005  6 183 163 

 2 474 835  2 149 462  Totale bates  11 879 673  9 942 392 

   ekwiteit
    kapitaal en reserwes toeskryfbaar aan ekwiteitshouers
 616 583   616 583  Aandelekapitaal 14  616 583   616 583 
 293 072   293 072  Aandelepremie   293 072   293 072 
 –  –  Tesourie-aandele 14  (277 538)  (277 318)
 1 532 912  1 232 629  Reserwes 15 3 007 064  2 403 526 

 2 442 567  2 142 284     3 639 181  3 035 863 
  – –  Minderheidsbelang   49 590   47 005 

 2 442 567  2 142 284  Totale ekwiteit  3 688 771  3 082 868 

   AANsPreeklikheDe   
   Nie-bedryfslaste   
 2 450   2 450  Skuld  16  2 498   2 464 
 –  –  Uitgesteldebelasting-laste 17  8 803   7 400 
 –  –  Voorsienings 18  264 185   254 613 
 –  –  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure 19  448 702   452 732 

 2 450   2 450      724 188   717 209 

   Bedryfslaste   
 794   3 504  Handels- en ander krediteure 20 7 152 994  5 320 148 
 –  –  Afgeleide finansiële instrumente 13   682  – 
 28 045  –  Belasting betaalbaar   216 224   100 724 
 –  –  Voorsienings 18  70 732   48 952 
 –  –  Oortrokke bank   24 524   671 267 
 979   1 224  Aandeelhouers vir dividende   1 558   1 224 

 29 818   4 728     7 466 714  6 142 315 

 32 268   7 178  Totale aanspreeklikhede  8 190 902  6 859 524 

 2 474 835  2 149 462  Totale ekwiteit en aanspreeklikhede  11 879 673  9 942 392 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000  Aantekeninge R’000 R’000
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 – – Verkoop van bedryfsvoorraad  38 949 845  33 511 287
  – – Koste van verkope  30 952 417  26 715 806

 – – Bruto wins  7 997 428  6 795 481
 34 695   174 209  Ander bedryfsinkomste 21  798 454   765 180 
 – – Waardevermindering en amortisasie 22  (517 397)  (434 866)
 – – Bedryfshure 23  (997 735)  (841 446)
 – – Werknemersvoordele 24  (3 100 627)  (2 815 830)
  (3 788)  (18 043) Ander uitgawes   (2 582 431)  (2 215 944)

  30 907   156 166  Handelswins   1 597 692  1 252 575
  48 255   (3 922) Valutawinste/(verliese)   23 725   8 445 
  (108 280)  5 165  Inkomste/(uitgawes) van ’n kapitale aard 27  60 935   166 906

  (29 118)  157 409  Bedryfswins/(verlies) 25 1 682 352  1 427 926 
  41 926   51 048  Rente ontvang   109 332   96 385
  (157)  (126) Finansieringskoste 28  (83 570)  (89 736)

  12 651   208 331  Wins voor belasting  1 708 114  1 434 575 
  (63 010)  (68 396) Belasting 29  (622 586)  (518 240)

  (50 359)  139 935  Wins na belasting  1 085 528   916 335
  – – Verlies uit beëindigde bedrywigheid 30 –  (19 853)

  (50 359)  139 935  Wins vir die jaar  1 085 528   896 482 

   Toeskryfbaar aan:
  (50 359)  139 935  Ekwiteitshouers van die Maatskappy  1 076 071   890 132
  – – Minderheidsbelang   9 457   6 350 

  (50 359)  139 935     1 085 528   896 482 

   Verdienste per aandeel uit voortgesette bedrywighede (sent) 31  212,1   179,4
   Verdienste per aandeel (sent) 31 212,1  175,4 
    Verwaterde verdienste per aandeel uit voortgesette  

bedrywighede (sent) 31 203,9  172,7 
   Verwaterde verdienste per aandeel (sent) 31 203,9  168,9 
 55,0  81,0  Gewone dividend per aandeel betaal (sent) 32 81,0  55,0 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000  Aantekeninge R’000 R’000

inkomstestaat
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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staat van veranderings in ekwiteit
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Toeskryfbaar aan ekwiteitshouers 
 
  Totale Minder-  Aandele- Aandele- Tesourie- Ander Behoue
R’000 Aantekeninge ewkiteit heidsbelang Totaal kapitaal premie aandele reserwes verdienste

GROEp
sAlDo oP 1 Julie 2005  2 265 877   41 759  2 224 118   616 583   293 072   (277 219)  77 221  1 514 461 
Totale inkomste erken  1 096 479   6 350  1 090 129  – – –  199 997   890 132 

Wins vir die jaar   896 482   6 350   890 132       890 132 
In ekwiteit erken
   Netto billikewaardebeweging 
    op beskikbaar-vir-verkoop- 

beleggings 15  14 338    14 338      14 338 
   Belastingeffek van netto billike-  
    waardebeweging op beskikbaar-  

vir-verkoop-beleggings 15  (1 886)   (1 886)     (1 886)
    Valuta-omrekeningsverskille 15  187 545    187 545      187 545 

Werknemersaandeleopsieskema –  
waarde van dienste gelewer 15   764     764       764 
Netto beweging in tesourie-aandele 14  (99)   (99)    ( 99)
Oordrag na gebeurlikheidsreserwe 15 –  –      273  (273)
Dividende aan aandeelhouers  
uitgekeer   (280 153)  (1 104)  (279 049)     (279 049)

sAlDo oP 30 JuNie 2006  3 082 868   47 005  3 035 863   616 583   293 072   (277 318)  278 255  2 125 271

Totale inkomste erken  1 103 845   9 457  1 094 388  – – –  18 317  1 076 071

Wins vir die jaar   1 085 528   9 457  1 076 071      1 076 071 
In ekwiteit erken
    Netto billikewaardebeweging  

 op beskikbaar-vir-verkoop- 
beleggings 15  30 828    30 828      30 828  

    Belastingeffek van netto  
 billikewaardebeweging  
op beskikbaar-vir-verkoop- 
beleggings 15 382     382       382  

    Realisasie van winste met die  
 verkoop van genoteerde 
belegging 15  (33 459)   (33 459)     (33 459) 

    Valuta-omrekeningsverskille 15  20 566    20 566      20 566  

Kontantvereffening van  
aandeleopsies  14  (79 927)   (79 927)     (79 927)
Netto beweging in tesourie-aandele 14  (220)   (220)    (220)
Oordrag na gebeurlikheidsreserwe 15 –  –    2 952  (2 952)
Dividende aan aandeelhouers  
uitgekeer  (417 795)  (6 872)  (410 923)      (410 923)

sAlDo oP 30 JuNie 2007  3 688 771   49 590  3 639 181   616 583   293 072   (277 538)  299 524  2 707 540

MAATSkAppy
sAlDo oP 1 Julie 2005  2 791 075    2 791 075   616 583   293 072     15 741  1 865 679 
Totale inkomste erken
   Wins vir die jaar   (50 359)   (50 359)      (50 359)
Werknemersaandeleopsieskema  
van filiaalmaatskappy –  
billike waarde van gevestigde 
opsies   764     764       764
Dividende aan aandeelhouers 
uitgekeer   (298 913)   (298 913)      (298 913)

sAlDo oP 30 JuNie 2006  2 442 567    2 442 567   616 583   293 072     16 505  1 516 407 

Totale inkomste erken
   Wins vir die jaar   139 935    139 935       139 935 
Dividende aan aandeelhouers uitgekeer  (440 218)   (440 218)      (440 218)

sAlDo oP 30 JuNie 2007  2 142 284    2 142 284   616 583   293 072     16 505  1 216 124 
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  (261 920)  (329 209) kontant voortgebring/(benut) deur bedryfsaktiwiteite  2 557 068  1 338 688 

  (29 118)  157 409  Bedryfswins/(verlies)  1 682 352  1 427 926 
  (34 695)  (174 209) Min: beleggingsinkomste   (7 712)  (11 086)
  60 198   (983) Nie-kontantitems 33.1  548 150   287 723 
 – – Betalings vir kontantvereffening van aandeleopsies   (62 021) –
  2 544   (161) Bedryfskapitaalveranderings 33.2 1 304 638   360 803 

 (1 071)  (17 944) Kontant voortgebring/(benut) deur voortgesette bedrywighede  3 465 407  2 065 366 
  76 591   54 368  Rente ontvang   113 222   102 392 
  (157)  (126) Rente betaal   (83 570)  (89 736)
   30   170 889  Dividende ontvang   3 822   5 079 
  (298 739)  (439 973) Dividende betaal 33.3  (417 461)  (282 473)
  (38 574)  (96 423) Belasting betaal 33.4  (524 352)  (438 890)
  – – Kontant benut deur beëindigde bedrywigheid 33.5 –  (23 050)

   kontantvloei (benut)/voortgebring deur 
  230 803   330 748  beleggingsaktiwiteite 33.6  (1 109 298)  (1 097 877)

  – – kontantvloei voortgebring deur finansieringsaktiwiteite 33.7   99    406 

 (31 117)  1 539  Netto toename/(afname) in kontant en kontantekwivalente  1 447 869   241 217 
  636 739   605 622  Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar   536 704   292 421 
 – – Uitwerking van valutabewegings op kontant en kontantekwivalente   3 129   3 066 

  605 622   607 161  kontant en kontantekwivalente aan die einde van die jaar  1 987 702   536 704 

   Bestaande uit:
  605 622   607 161  Kontant en kontantekwivalente  2 012 226  1 207 971 
 – – Oortrokke bank   (24 524)  (671 267)

  605 622   607 161     1 987 702   536 704

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000  Aantekeninge R’000 R’000

kontantvloeistaat
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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aantekeninge by die finansiële jaarstate
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

1 rekeNiNGkuNDiGe BeleiD
  Die rekeningkundige beleidsrigtings wat toegepas is in die voorbereiding van die gekonsolideerde finansiële jaarstate word hieronder 

uiteengesit en stem ooreen met dié van die vorige jaar.

  Die gekonsolideerde Groep en afsonderlike Maatskappy finansiële state is deur die direksie goedgekeur vir uitreiking op 31 Augustus 2007.

1.1 Voorbereidingsgrondslag
  Die finansiële jaarstate word voorberei in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die Suid-

Afrikaanse Maatskappywet (Wet nr. 61 van 1973), soos gewysig. Die finansiële jaarstate is voorberei op die historiesekoste-grondslag, 

soos verander deur die herwaardasie van sekere finansiële instrumente na billike waarde.

 1.1.1 Gebruik van aannames en ramings
   Die opstel van die finansiële jaarstate ooreenkomstig IFRS vereis die gebruik van sekere kritieke rekeningkundige ramings. Dit vereis 

ook dat bestuur sy oordeel met die toepassing van die Groep se rekeningkundige beleid gebruik. Die areas wat groter oordeelsvermoë 

vereis of wat ingewikkeld is, of areas waar aannames en ramings beduidend is vir die finansiële jaarstate, is hoofsaaklik die 

waardebepaling van tasbare en ontasbare bates; die beraamde nuttige lewensduur van eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare 

bates, en om eenvormige waardeverminderings- en amortisasiemetodes daar te stel; die waarskynlikheid dat uitgestelde belasting en 

inkomstebelasting sal realiseer; die waarskynlikheid van twyfelagtige skulde; parameters vir die meting van na-aftrede mediese 

voordele; klassifikasie van sekere bedrywighede as beëindig en versekeringstransaksies. Die sleutelramings en -aannames wat op 

hierdie areas betrekking het, word in die betrokke aantekeninge by die finansiële jaarstate geopenbaar.

   Alle ramings en onderliggende aannames word gegrond op historiese ondervinding en verskeie ander faktore wat deur die bestuur 

as redelik beskou word onder die omstandighede. Die resultate van hierdie ramings vorm die grondslag vir die raming van die 

drawaarde van bates en aanspreeklikhede wat nie geredelik uit ander bronne duidelik is nie. Werklike resultate kan verskil van 

hierdie ramings. Die ramings en onderliggende aannames word deurlopend geëvalueer. Die hersiening van rekeningkundige ramings 

word in die periode waarin die raming hersien is en in enige geaffekteerde toekomstige periodes erken.

 1.1.2 Gebruik van aangepaste metings
   Die metings hieronder gelys word aangebied omdat dit deur die bestuur as tersaaklik beskou word om ’n mening oor die Groep se 

finansiële prestasie te kan vorm. Hierdie metings word gebruik vir interne prestasie-ontledings en verskaf addisionele bruikbare 

inligting oor onderliggende tendense aan ekwiteitshouers. Hierdie metings word nie gedefinieer ooreenkomstig IFRS nie en kan 

moontlik dus nie vergelyk word met metings onder soortgelyke opskrifte gerapporteer deur ander entiteite nie. Dit is nie bedoel 

om beter te wees as die metings wat deur IFRS vereis word of om dit te vervang nie.

  a)  Handelswins op die sig van die inkomstestaat, dit wil sê die Groep se bedryfsresultate uitgesluit valutaverskille en inkomste 

of uitgawes van ’n kapitale aard.

  b)  Inkomste of uitgawes van ’n kapitale aard op die sig van die inkomstestaat, dit wil sê alle inkomstestaat-items van ’n kapitale 

aard wat by die berekening van wesensverdienste per aandeel in berekening gebring word. Die hoofitems wat onder hierdie 

meting ingesluit word is: winste en verliese met die verkoop en skrapping van eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates 

en bates gehou-vir-verkoop; winste en verliese op huurkansellasies; waardedalings of die terugskrywing van waardedalings; 

enige nie-handelsitems soos winste en verliese met die verkoop van beleggings, bedrywighede en filiale.

  c)  Rente ontvang op die sig van die inkomstestaat, dit wil sê net die rente wat op daggeld- en bedryfsbankrekeningsaldo’s 

ontvang is.

1.2 Groeprekeningkunde
 1.2.1 Filiale
   Filiale is entiteite (insluitende spesialedoel-entiteite) wat direk of indirek deur die Groep beheer word. Beheer ontstaan wanneer 

die Groep die vermoë het om die finansiële en bedryfsbeleid van ’n onderneming te beheer ten einde voordeel uit sy aktiwiteite te 

trek. Die aankoopmetode is gebruik om die verkryging te verantwoord. 

   Die koste van ’n verkryging word gemeet as die billikewaarde op verkrygingsdatum van die bates prysgegee, ekwiteitsinstrumente 

uitgereik en aanspreeklikhede aangegaan of opgeneem, asook alle kostes direk toeskryfbaar aan die verkryging. Identifiseerbare 

bates aangekoop en aanspreeklikhede en voorwaardelike aanspreeklikhede opgeneem ten tyde van ’n besigheidsamevoeging word 

aanvanklik gemeet teen billike waarde, op verkrygingsdatum, uitgesluit enige minderheidsbelang. Die oorskot van die koste bo die 

billike waarde van die Groep se belang in die identifiseerbare netto bates van die verkrygde filiaal word as klandisiewaarde erken. 

Indien die koste van verkryging minder is as die billike waarde van die netto bates van die verkrygde filiaal, word die verskil  

direk in die inkomstestaat erken. ’n Filiaal word gekonsolideer vanaf die datum waarop beheer deur die Groep verkry word en 

konsolidasie word beëindig op die datum wanneer die entiteit nie meer aan die definisie van ’n filiaal voldoen nie.
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 1.2.2 Gesamentlike ondernemings
   Gesamentlike ondernemings is entiteite waar die Groep gesamentlike beheer ingevolge ’n kontraktuele ooreenkoms uitoefen. Die 

Groep se belang in gesamentlik beheerde entiteite word verantwoord deur eweredige konsolidasie. Die Groep tel sy belang in die 

bates, laste, inkomste en uitgawes op ’n lyn-vir-lyn-grondslag by die soortgelyke items in die Groep se finansiële jaarstate. Die 

resultate van die gesamentlike onderneming word by die Groep se finansiële jaarstate ingesluit vanaf die datum wat gesamentlike 

beheer verkry word tot die datum waarop gesamentlike beheer nie meer uitgeoefen word nie.

 1.2.3 intergroeptransaksies en -saldo’s
   Alle intergroeptransaksies en -saldo’s tussen Groepmaatskappye is geëlimineer. Waar nodig is die rekeningkundige beleid van filiale 

en gesamentlike ondernemings verander om konsekwent met die Groep se rekeningkundige beleid te wees.

1.3 Valuta-omrekening
 1.3.1 Funksionele en aanbiedingsgeldeenheid
   Items wat by die finansiële jaarstate van die Groep se filiale en gesamentlike ondernemings ingesluit word, word gemeet in die 

geldeenheid van die primêre ekonomiese omgewing waarin die filiaal sake doen (die funksionele geldeenheid). Die Groep se 

gekonsolideerde finansiële jaarstate word aangebied in randterme, wat Shoprite Holdings Bpk se funksionele en aanbiedingsgeld-

eenheid is.

 1.3.2 transaksies en saldo’s
   Valutatransaksies word na die funksionele geldeenheid omgereken deur die gemiddelde wisselkoerse vir die periode te gebruik. Die 

gemiddelde wisselkoerse is naastenby gelykstaande aan die sigkoers op die transaksiedatum. Valutawinste en -verliese wat ontstaan 

as gevolg van die vereffening van sulke transaksies en as gevolg van die omrekening van monetêre bates en laste gedenomineer in 

buitelandse geldeenhede teen sluitingskoerse, word in die inkomstestaat erken.

 1.3.3 Buitelandse filiale en gesamentlike ondernemings
   Die resultate en die finansiële posisie van al die Groep se filiale en gesamentlike ondernemings met ’n funksionele geldeenheid wat 

van die Groep se aanbiedingsgeldeenheid verskil, word soos volg na die aanbiedingsgeldeenheid omgereken:

  (i)  die bates en laste vir elke balansstaat aangebied word omgereken teen die sluitingskoers op daardie balansstaatdatum;

  (ii)  die inkomste en uitgawes op elke inkomstestaat word teen gemiddelde wisselkoerse vir die periode van aanbieding omgereken; 

en

  (iii)  alle omrekeningsverskille wat sodoende ontstaan, word as ’n aparte komponent van ekwiteit in die valuta-omrekeningsreserwe 

(VOR) erken.

   Wanneer ’n buitelandse filiaal se funksionele geldeenheid die geldeenheid van ’n hiperinflasionêre ekonomie is, dit wil sê ekonomieë 

met ’n inflasiesyfer wat oor ’n driejaarperiode kumulatief meer as 100% is, word die filiaal se finansiële jaarstate herstateer vir 

die veranderings in die algemene koopkrag van die funksionele geldeenheid, en gevolglik aangegee in terme van die meeteenheid 

wat op die balansstaatdatum geld. Die gevolglike netto monetêre verskille word in die inkomstestaat erken. Alle lynitems in die 

inflasie-aangepaste finansiële jaarstate word teen die sluitingskoers na die Groep se aanbiedingsgeldeenheid omgereken. Die 

vergelykende bedrae is daardie bedrae wat die vorige jaar by die Groep se resultate ingesluit is. 

   By konsolidasie word die valutaverskille wat ontstaan as gevolg van die omrekening van die netto belegging in buitelandse filiale 

ook na die VOR oorgeplaas. Wanneer ’n buitelandse bedrywigheid verkoop word, word alle verwante valutaverskille in die VOR in 

die inkomstestaat erken as deel van die wins of verlies met die verkoop van die bedrywigheid. Die Groep se netto belegging in ’n 

filiaal is gelyk aan die ekwiteitsbelegging plus alle monetêre items wat van die filiaal ontvangbaar is en waarvan vereffening nie in 

die afsienbare toekoms beplan word of waarskynlik is nie.

   Klandisiewaarde en billikewaarde-aanpassings as gevolg van die verkryging van ’n buitelandse filiaal word as die buitelandse 

filiaal se bates en laste hanteer en teen die sluitingskoers omgereken.

1.4 Eiendom, aanleg en toerusting
  Eiendom, aanleg en toerusting is tasbare bates deur die Groep gehou vir gebruik in die verskaffing van goedere, verhuring aan andere, of 

vir administratiewe doeleindes en sal na verwagting gedurende meer as een periode gebruik word. Alle eiendom, aanleg en toerusting word 

getoon teen historiese koste min opgelope waardevermindering en opgelope waardedalingsverliese. Historiese koste sluit alle uitgawes in 

wat direk toeskryfbaar is aan die verkryging van geboue, masjinerie, toerusting en voertuie en word op die reguitlyngrondslag, vanaf die 

datum wat dit beskikbaar is vir gebruik, afgeskryf teen koerse toepaslik vir die verskillende bateklasse met inagneming van die nuttige 

lewensduur en reswaarde van die individuele bates. Grond word nie gedepresieer nie aangesien die lewensduur as onbeperk geag word. 

Verbeterings aan gehuurde eiendomme word teen kosprys getoon en oor die oorblywende termyn van die huurkontrak afgeskryf.
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1.4 Eiendom, aanleg en toerusting (vervolg)
  Die bestuur bepaal die geraamde nuttige lewensduur en die verwante waardeverminderingskoste met verkryging, maar sal die 

waardeverminderingskoste hersien indien daar ná die tyd gevind word dat die nuttige lewensduur verskil van die vorige raming.

 Nuttige lewensduur:

 Geboue   20 jaar

 Masjinerie  5 tot 10 jaar

 Voertuie  5 tot 10 jaar

 Winkeltrollies 3 jaar

 Toerusting  5 tot 10 jaar

 Rekenaars  3 jaar

 Vliegtuig  15 jaar

  Die reswaardes en nuttige lewensduur van die eiendom, aanleg en toerusting word op elke balansstaatdatum hersien. Dit word waar nodig 

aangepas en verantwoord as vooruitwerkende verandering in raming.

  Die koste van verbeterings word gekapitaliseer as eiendom, aanleg en toerusting in die mate waarin dit deur toekomstige gebruik verhaal 

kan word. Die gekapitaliseerde bedrae word gedepresieer oor die toepaslike afskrywingsperiodes. Alle ander herstel- en onderhoudsuitgawes 

word in die periode waarin dit aangegaan is, as ’n uitgawe in die inkomstestaat erken.

  Winste en verliese met die verkoop of skrapping van eiendom, aanleg en toerusting, dit wil sê die verskil tussen die netto opbrengs met die 

verkoop of skrapping en die drawaarde, word in die inkomstestaat erken.

1.5 Finansiële instrumente
  Finansiële instrumente getoon op die balansstaat bestaan uit kontant en kontantekwivalente, beleggings, handels- en ander debiteure, 

afbetalingsdebiteure, handels- en ander krediteure, lenings en afgeleide instrumente. Die spesifieke metode van erkenning word in die 

individuele beleidsrigtings geopenbaar.

  Afgeleides, naamlik valutatermynkontrakte, word geklassifiseer as teen billike waarde deur wins of verlies bedryfsbates of -laste. 

Verkrygings en vereffenings van afgeleide finansiële instrumente word teen koste op die transaksiedatum erken en word daarna teen billike 

waarde gedra. Gerealiseerde sowel as ongerealiseerde winste en verliese ten opsigte van veranderings in die billike waarde van afgeleide 

finansiële instrumente word in die inkomstestaat, in die periode waarin dit ontstaan, erken. Die heersende wisselkoers op balansstaatdatum 

word gebruik om die billike waarde van valutatermynkontrakte te bepaal. Die Groep pas nie verskansingsrekeningkunde toe nie.

  Finansiële bates word onterken wanneer die kontraktuele reg op die kontantvloei uit die finansiële bates verval het of oorgedra is en die 

Groep al die risiko’s en belonings van eienaarskap in wese oorgedra het. Finansiële laste word onterken wanneer dit uitgewis word, met 

ander woorde wanneer die kontraktuele verpligtinge vereffen of gekanselleer is, of verval het.

1.6 Beleggings
 Die Groep klassifiseer sy beleggings in die volgende kategorieë:

  Finansiële bates beskikbaar-vir-verkoop

  Lenings en ontvangbare bedrae

  Die klassifikasie hang af van die doel waarvoor die belegging verkry is. Die bestuur bepaal die klassifikasie van die belegging ten tyde van 

die aankoop en herevalueer sulke klassifikasies op elke balansstaatdatum.

 1.6.1 Finansiële bates beskikbaar-vir-verkoop
   Genoteerde sowel as ongenoteerde aandelebeleggings van die Groep word as finansiële bates beskikbaar-vir-verkoop geklassifiseer. 

Die aankoop en verkoop van beskikbaar-vir-verkoop-beleggings word teen billike waarde, ingesluit transaksiekoste, op die 

transaksiedatum erken. Beleggings word daarna teen billike waarde getoon. Gerealiseerde en ongerealiseerde winste en verliese 

voortspruitend uit veranderings in die billike waarde van hierdie beleggings word in ekwiteit verantwoord. Wanneer beskikbaar-vir-

verkoop-beleggings verkoop word of aangepas word vir waardedaling, word die opgelope billikewaarde-aanpassings in die 

inkomstestaat as winste of verliese met die verkoop van die beleggings erken. Hierdie beleggings word by nie-bedryfsbates ingesluit 

tensy die bestuur van plan is om die beleggings binne 12 maande na die balansstaatdatum te verkoop.

   Die billikewaardes van beleggings word gebaseer op gekwoteerde transaksiepryse (vir genoteerde beleggings) of die onderliggende 

netto bate waarde (vir ongenoteerde beleggings).

 1.6.2 lenings en ontvangbare bedrae
   Lenings en ontvangbare bedrae is finansiële bates met vaste of bepaalbare betalings wat nie in ’n aktiewe mark genoteer is nie. Dit 

ontstaan wanneer die Groep geld, goedere of dienste direk aan ’n debiteur verskaf en nie van plan is om die bedrae ontvangbaar 
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te verhandel nie, en word teen geamortiseerde koste gedra deur die effektiewerente-metode te gebruik. Hierdie finansiële bates 

word onder bedryfsbates ingesluit tensy dit ná 12 maande na balansstaatdatum betaalbaar is.

   Die Groep se beleggings in voorkeuraandele word geklassifiseer as lenings en ontvangbare bedrae, word teen geamortiseerde koste 

gedra en, indien in buitelandse geldeenhede gedenomineer, teen sluitingskoers omgereken. Winste of verliese as gevolg van die 

omrekening word in die inkomstestaat erken. Aankope en verkope van hierdie beleggings word op transaksiedatum teen koste, 

insluitende transaksiekoste, erken. Beleggingsinkomste voortspruitend uit voorkeuraandelebeleggings word as rente ontvang in die 

inkomstestaat erken.

1.7 Beleggings in filiale
  Die Maatskappy se beleggings in die gewone aandele van sy filiale word teen koste min waardedalingsverliese getoon en, indien in 

buitelandse geldeenhede gedenomineer, teen historiese koerse omgereken. Aankope en verkope van hierdie beleggings word op die 

transaksiedatum teen koste, ingesluit transaksiekoste, erken.

1.8 Uitgestelde belasting
  Uitgestelde belasting word volgens die aanspreeklikheidsmetode voorsien op berekende belastingverliese en tydelike verskille tussen die 

belastingbasis van bates en laste en die ooreenstemmende drawaardes vir doeleindes van finansiële verslagdoening. Indien die uitgestelde 

belasting egter ontstaan as gevolg van die aanvanklike erkenning van ’n bate of aanspreeklikheid in ’n transaksie, anders as ’n 

besigheidsamevoeging, wat ten tyde van die transaksie nie die rekeningkundige of belasbare wins of verlies affekteer nie, word dit nie 

verantwoord nie. Heersende belastingkoerse word gebruik om uitgestelde belasting te bereken. Uitgesteldebelasting-bates word erken in 

die mate wat dit waarskynlik is dat daar toekomstige belasbare winste sal wees om die tydelike verskille teen te verreken. Die bestuur 

gebruik sy oordeel om te bepaal of daar voldoende toekomstige belasbare wins sal wees, met inagneming van faktore soos winsgeskiedenis, 

beraamde toekomstige kontantvloeie en begrotings.

  Uitgestelde belasting word voorsien op tydelike verskille wat voortspruit uit die konsolidasie van beleggings in filiale, behalwe waar die 

Groep die tydsberekening van die terugskrywing van die tydelike verskil kan beheer en dit waarskynlik is dat die tydelike verskil nie in die 

afsienbare toekoms teruggeskryf sal word nie.

  Die Groep is blootgestel aan die belasting van verskeie jurisdiksies. Beduidende oordeel is nodig om te bepaal watter voorsiening vir wêreldwye 

belastings gemaak moet word. Daar vind baie transaksies in die gewone gang van sake plaas waarvan die uiteindelike belastingaanspreeklikheid 

nie presies bereken kan word nie. Die Groep bereken die aanspreeklikheid vir verwagte belastingouditaangeleenthede op grond van  

beste, betroubare ramings van addisionele belasting betaalbaar al dan nie. Indien die finale belastingaanspreeklikheid verskil van die bedrae 

wat aanvanklik bereken is, sal sulke verskille ’n impak hê op die belasting- en uitgesteldebelasting-aanspreeklikhede in die periode waarin dit 

bepaal word.

1.9 Ontasbare bates
 1.9.1 klandisiewaarde
   Klandisiewaarde verteenwoordig die bedrag waarmee die koste van verkryging die billike waarde van die Groep se belang in die 

netto bates van die verkrygde filiaal of bedrywigheid op datum van verkryging oorskry. Indien gedenomineer in ’n buitelandse 

geldeenheid, word klandisiewaarde teen sluitingskoerse omgereken. Klandisiewaarde word jaarliks, en wanneer ookal daar ’n 

aanduiding van waardedaling is, vir waardedaling getoets en word teen koste min opgelope waardedalingsverliese gedra. Vir 

doeleindes van die waardedalingstoetse word klandisiewaarde aan kontantgenererende eenhede (KGE’s) toegedeel. Die toedeling 

word gemaak aan daardie KGE’s of groepe KGE’s wat na verwagting bevoordeel sal word uit die besigheidsamevoeging waarin die 

klandisiewaarde ontstaan. Elk van hierdie KGE’s verteenwoordig die Groep se belegging in ’n handelseenheid of ’n groep 

handelseenhede. Winste en verliese met die verkoop van ’n entiteit wat verwante klandisiewaarde het, sal dié klandisiewaarde se 

drawaarde insluit.

 1.9.2 sagteware
   Sagteware verteenwoordig alle uitgawes aangegaan met die verkryging en ingebruikneming van die bates. Hierdie uitgawes word 

op ’n reguitlyngrondslag oor die beraamde nuttige lewensduur van die betrokke sagteware, tussen drie en vyf jaar, geamortiseer.

   Kostes wat met die implementering en instandhouding van sagteware verband hou, word as ’n uitgawe erken wanneer dit aangegaan 

word. Kostes wat direk verband hou met die ontwikkeling van identifiseerbare en unieke sagteware wat deur die Groep beheer 

word, en wat waarskynlik vir langer as ’n jaar toekomstige ekonomiese voordele sal genereer, word as ontasbare bates erken. 

Direkte kostes sluit werknemersvoordele met die ontwikkeling van die sagteware, asook ’n toepaslike gedeelte van die gepaardgaande 

bokoste in.

   Die nuttige lewensduur van sagteware word op elke balansstaatdatum hersien. Aanpassings word, indien nodig, gemaak en 

vooruitwerkend as ’n verandering in raming verantwoord.
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1.9 Ontasbare bates (vervolg)
 1.9.3 handelsmerke
   Handelsmerke en lisensies word teen historiese koste getoon, het ’n beperkte nuttige lewensduur en word gedra teen koste min 

opgelope amortisasie. Amortisasie word volgens die reguitlyngrondslag bereken om die koste van handelsmerke en lisensies aan 

die hand van hul beraamde nuttige lewensduur, dit wil sê 20 jaar, toe te deel. Die nuttige lewensduur word op elke balansstaat-

datum hersien. Aanpassings word indien nodig gemaak en vooruitwerkend as ’n verandering in raming verantwoord.

1.10 Nie-bedryfsbates gehou-vir-verkoop
  Indien die drabedrag van nie-bedryfsbates hoofsaaklik deur middel van ’n verkoopstransaksie verhaal sal word eerder as deur voortgesette 

gebruik, word dit as bates gehou-vir-verkoop geklassifiseer en teen die laagste van die drawaarde en billike waarde, na verkoopskostes, 

getoon.

1.11 Beëindigde bedrywighede
   ’n Beëindigde bedrywigheid is ’n besigheidskomponent van die Groep wat ’n aparte bedryfstak of geografiese bedryfsgebied verteenwoordig. 

Dit word by die verkoop daarvan as ’n beëindigde bedrywigheid geklassifiseer, of vroeër indien dit vir onmiddellike verkoop beskikbaar  

is en dit hoogs waarskynlik verkoop sal word.

1.12 Voorraad
  Bedryfsvoorraad word waardeer teen die laagste van kosprys of netto realiseerbare waarde. Kosprys word bereken op grond van die 

geweegde gemiddelde koste of die kleinhandelmetode. Die koste van goedere is die netto van: die faktuurprys van die goedere; 

versekeringskoste; vragkoste; doeanebelasting; ’n toepaslike gedeelte van die verspreidingskoste; handelskortings; rabatte en 

vereffeningskortings. Die kleinhandelmetode verskaf benaderde geweegde gemiddelde koste en word bepaal deur die verkoopswaarde van 

die voorraad te verminder met die toepaslike persentasie bruto marge. Hierdie persentasie neem enige voorraad wat onder die oorspronklike 

verkoopswaarde afgemerk is, in ag. ’n Gemiddelde persentasie per handelsdepartement word gebruik. Netto realiseerbare waarde is die 

benaderde verkoopprys in die gewone gang van sake.

1.13 Handels- en ander debiteure
  Handels- en ander debiteure word aanvanklik teen billike waarde gedra en daarna volgens die effektiewerente-metode teen geamortiseerde 

koste gemeet min enige voorsiening vir waardedaling. ’n Voorsiening vir waardedaling van handelsdebiteure word geskep indien objektiewe 

bewyse toon dat bedrae verskuldig, soos volgens die oorspronklike ooreenkomste met debiteure, nie invorderbaar is nie. Die voorsiening 

word bereken as die verskil tussen die drawaarde en die invorderbare bedrag. Die invorderbare bedrag is die huidige waarde van beraamde 

toekomstige kontantvloeie, verdiskonteer teen ’n markkoers vir soortgelyke leners. Enige gevolglike waardedalingsverliese word by ander 

uitgawes in die inkomstestaat ingesluit.

1.14 Huurkontrakte
 1.14.1 waar die Groep die huurder is
   Huurkontrakte waarvolgens die verhuurder effektiewelik alle risiko’s en voordele van eienaarskap behou, word as bedryfshure 

geklassifiseer. Sommige persele en ander bates word gehuur. Betalings gemaak ingevolge vaste-eskalasiebedryfshuur-ooreenkomste 

word op ’n reguitlyngrondslag oor die huurtermyn teen die inkomstestaat verreken. Alle ander bedryfshuurbetalings word as  

’n uitgawe erken soos dit betaalbaar word. Aansporings betaal om ’n huurooreenkoms aan te gaan, word oor die huurtermyn as ’n 

bedryfshuurkoste teen die inkomstestaat verreken. Minimum huurbetalings verskuldig na jaareinde word onder verpligtinge 

getoon.

   Wanneer ’n bedryfshuur beëindig word voor die verstryking van die huurtermyn, word enige betaling wat aan die verhuurder as ’n 

kansellasiefooi gemaak word, asook enige ongeamortiseerde deel van die opgelope vaste-eskalasiebedryfshure, in die inkomstestaat 

as ’n uitgawe erken in die periode waarin die kontrak beëindig word.

 1.14.2 waar die Groep die verhuurder is
   Gedeeltes van eienaar-geokkupeerde eiendomme en gehuurde eiendom word onderskeidelik verhuur en onderverhuur ingevolge bedryfshure. 

Die eienaar-geokkupeerde eiendom word ingesluit onder eiendom, aanleg en toerusting in die balansstaat. Huurinkomste ingevolge vaste-

eskalasiebedryfshuur-ooreenkomste word op die reguitlyngrondslag oor die huurtermyn erken. Aansporings ontvang om ’n huurooreenkoms 

aan te gaan, word oor die huurtermyn as ’n bedryfshuurinkomste in die inkomstestaat erken. Alle ander huurinkomste word erken soos dit 

ontvangbaar word.

   Wanneer ’n bedryfshuur beëindig word voor die verstryking van die huurtermyn, word enige betaling wat van die huurder as ’n kansellasiefooi 

ontvang word, as ’n inkomste erken. Enige ongeamortiseerde deel van die opgelope vaste-eskalasiebedryfshure word in die periode waarin 

die kontrak beëindig word teen die inkomstestaat verreken.

1.15 kontant en kontantekwivalente en oortrokke bank
  Kontant en kontantekwivalente en oortrokke bank word teen koste gedra. Wanneer dit in buitelandse geldeenhede gedenomineer is, word dit 

omgereken teen die sluitingskoerse. Kontant bestaan uit kontant voorhande en kontant by die bank. Kontantekwivalente is hoogs likiede 
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korttermynbeleggings wat geredelik in kontant omskep kan word en nie aan die risiko’s van waardeveranderings blootgestel is nie. Oortrokke 

bank word apart op die balansstaat geopenbaar.

1.16 Aandelekapitaal
 Gewone aandele en nie-omskepbare, nie-winsdelende uitgestelde aandele word albei as ekwiteit geklassifiseer.

  Waar entiteite wat deur die Groep beheer word die Maatskappy se aandelekapitaal aankoop, word die vergoedingsbedrag ontvang, insluitende 

enige transaksiekostes na aftrekking van inkomstebelastings, as tesourie-aandele vanaf die kapitaal en reserwes toeskryfbaar aan 

ekwiteitshouers afgetrek totdat hierdie aandele verkoop word. As hierdie aandele dan verkoop word, sal enige vergoeding ontvang in kapitaal 

en reserwes toeskryfbaar aan ekwiteitshouers ingesluit word. Dividende ontvang op tesourie-aandele word by konsolidasie uitgeskakel. 

1.17 Lenings
  Lenings word aanvanklik erken teen billike waarde, na aftrekking van transaksiekostes aangegaan. Die lenings word dan teen geamortiseerde 

koste getoon. Lenings word geklassifiseer as bedryfslaste tensy die Groep die onvoorwaardelike reg het om vereffening van die 

aanspreeklikheid met ten minste 12 maande ná die balansstaatdatum uit te stel.

  Voorkeuraandele, wat nie-diskresionêre dividendverpligtinge dra, word geklassifiseer as nie-bedryfslaste en word gedra teen geamortiseerde 

koste. Geamortiseerde koste word bereken deur die effektiewerenteopbrengs-metode te gebruik. Die dividende betaal op hierdie 

voorkeuraandele word as finansieringskoste in die inkomstestaat erken.

1.18 Voorsienings
  Voorsienings word erken wanneer die Groep ’n huidige wettige of afgeleide verpligting het, wat spruit uit vorige gebeure, dit waarskynlik 

is dat ’n uitvloei van ekonomiese voordele sal plaasvind om die verpligting te vereffen, en wanneer ’n betroubare raming van die bedrag 

van die verpligting gemaak kan word. Die Groep het voorsienings tot hul huidige waarde verdiskonteer waar die effek van die tydwaarde 

van geld wesenlik is. Die aanwas op die verdiskontering ten opsigte van die afwikkeling van die voorsieningsverdiskontering is ingesluit in 

die inkomstestaat.

 1.18.1 Beswarende huurkontrakte
   Die Groep erken ’n voorsiening vir beswarende huurkontrakte wanneer die beraamde voordele, insluitende enige onderverhurings-

inkomste voortspruitend uit nie-kanselleerbare bedryfshuurooreenkomste, laer is as die onvermydelike kostes ingevolge dié 

ooreenkomste. Die voorsiening word oor die oorblywende periodes van die betrokke huurooreenkomste, teen ’n beraamde 

gemiddelde van drie jaar, benut. Die aanwas op die verdiskontering ten opsigte van die afwikkeling van die voorsienings-

verdiskontering is ingesluit in die inkomstestaat as finansieringskoste.

 1.18.2 Voorsiening vir uitstaande eise
   Die Groep erken ’n voorsiening vir die beraamde direkte koste om alle uitstaande eise op die balansstaatdatum te vereffen. Die 

voorsiening vir uitstaande eise sluit in ’n voorsiening vir kostes van eise aangegaan maar nog nie aangemeld op balansstaatdatum 

nie sowel as vir kostes van eise aangemeld maar nog nie vereffen op balansstaatdatum nie. Die voorsiening vir die koste van eise 

aangegaan maar nog nie aangemeld nie, word bepaal op grond van die Groep se eise-ervaring. Volle voorsiening is gemaak vir die 

kostes van eise aangemeld maar wat nog nie op balansstaatdatum vereffen is nie, deur gebruik te maak van die beste beskikbare 

inligting.

 1.18.3 Na-aftrede mediese voordele
  Verwys na rekeningkundige beleid 1.20.2.

 1.18.4 langdienstoekennings
   Langdienstoekennings word aan werknemers toegeken wat sekere voorafbepaalde dienstermyne in die Groep voltooi het. Die Groep 

se verpligting met betrekking tot hierdie toekennings word op jaareinde deur onafhanklike, gekwalifiseerde aktuarisse waardeer 

en die ooreenstemmende verpligting word in die balansstaat erken. Betalings gemaak word teen hierdie verpligting afgespeel. 

Enige bewegings in die verpligting, ingesluit die aanwas op die verdiskontering, as gevolg van die aktuariële waardasie word op 

waardasiedatum as werknemersvoordele in die inkomstestaat erken.

 1.18.5 herinstellingsvoorsiening
   Waar daar ’n kontraktuele verpligting in terme van sekere bedryfshuurooreenkomste bestaan, voorsien die Groep vir die beraamde 

herinstellingskoste ten tye van die verstryking van die ooreenkoms. Daar word verwag dat die voorsiening hoofsaaklik gedurende 

die volgende finansiële jaar benut sal word.

1.19 krediteure
  Handels- en ander krediteure word aanvanklik teen billike waarde erken en daarna volgens die effektiewerente-metode teen geamortiseerde 

koste gedra.

  Finansiële waarborgkontrakte word aanvanklik teen billike waarde erken en daarna teen die hoogste van: die aanvanklik erkende billike 

waarde na aftrekking van toepaslike opgelope amoritsasie erken volgens ’n reguitlyngrondslag oor die geraamde tydsduur van die kontrak, 

of ’n bedrag bereken in terme van aantekening 1.18.
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

1.19 krediteure (vervolg)
  Wanneer die finansiële waarborgkontrak deur die Maatskappy aan ’n filiaal uitgereik word, word die billike waarde by aanvanklike 

erkenning gekapitaliseer as deel van die belegging in die betrokke filiaal.

1.20 Werknemersvoordele 
 1.20.1 Pensioenaanspreeklikhede 
   Groepmaatskappye bedryf verskillende pensioenskemas. Die skemas word befonds deur bydraes aan trustee-geadministreerde 

fondse in ooreenstemming met die skematerme.

  Voorsorgfonds

    ’n Omskrewebydrae-fonds is ’n pensioenskema waarvolgens die Groep vaste bydraes in ’n aparte entiteit inbetaal. Die Groep is 

nie wetlik of konstruktief verplig om verdere bydraes te betaal indien die fonds nie voldoende bates het om alle werknemers die 

voordele ten opsigte van dienste gelewer in die huidige en vorige periodes te betaal nie.

   Die Groep se bydraes tot ’n omskrewebydrae-fonds ten opsigte van dienste in ’n gegewe periode word as ’n uitgawe in daardie periode 

erken. Addisionele bydraes word as ’n uitgawe in die periode waarin die verwante dienste deur werknemers gelewer word, erken.

 1.20.2 Na-aftrede mediese voordele
   Die Groep voorsien vir na-aftrede mediese voordele waar van toepassing. Die beraamde koste van hierdie voordele word oor die 

dienstydperk erken gebaseer op verstreke dienste en in die inkomstestaat as werknemersvoordele erken. Hierdie na-aftrede mediese 

voordeelverpligting word teen die huidige waarde bereken deur die beraamde toekomstige kontantvloeie te verdiskonteer deur die 

rentekoerse te gebruik van staatseffekte wat gedenomineer is in die geldeenheid waarin die voordele betaal sal word en waarvan 

die termyn tot uitkeer naastenby gelykstaande is aan die termyn van die verwante na-aftredeaanspreeklikheid. Die toekomstige 

kontantuitvloeie word beraam deur onder meer die volgende aannames te gebruik: gesondheidsorgkoste-inflasie; diskontokoerse; 

salarisinflasie en bevorderings en ’n toename in ondervinding; beraamde sterftesyfers; beraamde aftreeouderdom en voortsetting 

by aftrede. Hierdie verpligting word jaarliks deur onafhanklike, gekwalifiseerde aktuarisse gewaardeer ten opsigte van 

verstrekediensverpligtinge deur die metode vir die geprojekteerde kredieteenhede te gebruik. Aktuariële winste of verliese word in 

die inkomstestaat as werknemersvoordele erken wanneer dit toeval.

 1.20.3 ekwiteits- en kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings
  a) Aandeleaankoop- en aandeleopsieskema
    Die Groep bedryf ’n aandeleaansporingskema vir werknemers deur middel van Die Shoprite Holdings Beperk Aandeleaan-

sporings-trust. Aandele word aangebied deur middel van ’n aandeleaankoop- en aandeleopsieskema, en kan opgeneem word oor 

’n periode van twee tot sewe jaar, onderworpe aan spesifieke voorwaardes. Die begunstigdes van die skema is uitvoerende 

direkteure en bestuur. Die billike waarde van die werknemerdienste ontvang in ruil vir die toekenning van die opsies word op ’n 

reguitlyngrondslag oor die vestigingsperiode as ’n uitgawe erken met ’n ooreenstemmende toename in die aandeelgebaseerde-

betalingsreserwe.

    Die billike waarde word bepaal met verwysing na die billike waarde van die opsies toegeken, uitgesluit die impak van enige 

nie-markvestigingsvoorwaardes. Nie-markvestigingsvoorwaardes is ingesluit by aannames oor die getal opsies wat na 

verwagting uitoefenbaar gaan word. Die Groep hersien op elke balansstaatdatum sy ramings van die getal opsies wat na 

verwagting uitoefenbaar gaan word. Die Groep erken die impak van die hersiening van oorspronklike ramings, indien enige, 

in die inkomstestaat en ’n ooreenstemmende aanpassing in ekwiteit. Die opbrengs ontvang, netto van enige regstreeks 

toeskryfbare transaksiekoste, word gekrediteer teen aandelekapitaal (nominale waarde) en aandelepremie wanneer die 

opsies uitgeoefen word.

    Die effek van alle opsies uitgereik deur middel van die aandeleopsieskema word in ag geneem by die berekening van 

verwaterde verdienste en verwaterde wesensverdienste per aandeel.

  b) kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings
    Die Groep erken ’n aanspreeklikheid vir kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings wat bereken word teen die billike 

waarde soos op elke balansstaatdatum. Die billike waarde word bereken deur die Black Scholes-prysingsmodel te gebruik. 

Dié bedrag word oor die vestigingsperiode as ’n uitgawe in die inkomstestaat erken.

 1.20.4 Bonusplanne
   Die Groep erken ’n aanspreeklikheid en ’n uitgawe vir bonusse gebaseer op formules wat die Groep se handelswins ná sekere 

aanpassings in ag neem. Die toevalling vir hierdie aanspreeklikheid word erken waar daar ’n kontraktuele of afgeleide verpligting is.

1.21 Waardedaling
  Bates met ’n onbeperkte leeftyd word nie gedepresieer of geamortiseer nie en word op elke balansstaatdatum vir waardedaling getoets. 

Bates onderworpe aan depresiasie of amortisasie word vir waardedaling nagegaan indien ’n gebeurtenis of verandering in omstandighede 
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aandui dat die volle drabedrag nie verhaalbaar is nie. Om te bepaal of ’n bate se waarde gedaal het verg bestuursoordeel en die volgende 

faktore sal, onder andere, in ag neem word: vir hoe lank en in watter mate die billike waarde van die bate minder as die kosprys is; die bate 

se bedryfs-, geografiese en sektorvertoning; veranderings in streeksekonomieë en bedryfs- en finansieringskontantvloeie. In die geval van 

ekwiteitsekuriteite geklassifiseer as beskikbaar-vir-verkoop sal ’n wesenlike en langdurige afname in die billike waarde onder die verwante 

koste daarop dui dat waardedaling plaasgevind het.

  Indien die drabedrag van ’n bate sy beraamde verhaalbare bedrag oorskry, word die drabedrag van die bate na sy verhaalbare bedrag 

verminder. Die verhaalbare bedrag word bereken as die hoogste van die bate se billike waarde, min verkoopskoste, of die gebruikswaarde. 

Dié berekening is gebaseer op bestuur se aannames en ramings soos geprojekteerde kontantvloeie, bestuursbegrotings en bedryfs-, streeks- 

en geografiese bedryfs- en finansiële vooruitsigte. Vir die doeleindes van waardedalingstoetse word die bates geallokeer aan 

kontantgenererende eenhede (KGE’s) of ’n groep KGE’s. KGE’s is die laagste vlakke waarvoor individuele identifiseerbare kontantvloeie 

bepaal kan word. Die verwante waardedalingsverlies word in die inkomstestaat erken as uitgawe van ’n kapitale aard. 

  Waardedalingsverliese wat in vorige periodes erken is vir bates anders as klandisiewaarde, word op elke verslagdoeningsdatum getoets vir 

aanduidings dat dit dalk nie meer bestaan nie of afgeneem het. Indien daar enigsins so ’n aanduiding is, word die bedrag van die 

terugskrywing as inkomste/uitgawe van ’n kapitale aard in die inkomstestaat erken. ’n Waardedalingsverlies wat vir klandisiewaarde erken 

is, word nie in daaropvolgende periodes teruggeskryf nie.

1.22 Inkomste-erkenning
  Inkomste bestaan uit die billike waarde vir die verkoop van bedryfsvoorraad as deel van die Groep se gewone bedryfsaktiwiteite, netto van 

belasting op toegevoegde waarde, rabatte en korting en nadat intergroepverkope uitgeskakel is. Verkope word erken wanneer die aflewering 

van produkte en klantaanvaarding plaasgevind het en wanneer die invorderbaarheid van ontvangbare bedrae redelik seker is. Betaling 

geskied gewoonlik met kontant, debiet- of kredietkaart. Kaarttransaksiekostes word in die inkomstestaat erken as ander uitgawes.

1.23 Ander bedryfsinkomste
 Ander bedryfsinkomste word soos volg erken:

 1.23.1 Afbetalingsverkope van goedere
   Wanneer bates verkoop word ingevolge afbetalingsverkoopsooreenkomste, word die huidige waarde van die toekomstige 

afbetalingsverkoopsooreenkoms-betaling as ’n ontvangbare bedrag erken. Die verskil tussen die bruto ontvangbare bedrag en die 

huidige waarde van die ontvangbare bedrag word as onverdiende finansieringsinkomste erken. Finansieringsinkomste word oor die 

termyn van die afbetalingsverkoopsooreenkoms volgens die effektiewerentekoers-metode, wat ’n konstante opbrengskoers tot 

gevolg het, erken.

 1.23.2 huurinkomste
   Huurinkomste ingevolge vaste-eskalasiebedryfshuur-ooreenkomste word op die reguitlyngrondslag oor die huurtermyn erken. Alle 

ander huurinkomste word erken soos dit ontvangbaar word. Verwys na aantekening 1.14.2.

 1.23.3 Franchisefooie ontvang
  Franchisefooie ontvang word erken wanneer die onderliggende verkope wat tot die inkomste aanleiding gee, plaasvind.

 1.23.4 Premie-inkomste
   Premie-inkomste word erken in die periode waarin dit verdien word. Netto premies verdien is alle geskrewe premies wat verband 

hou met polisse uitgereik gedurende die periode, min onverdiende bedrae op balansstaatdatum.

 1.23.5 rente-inkomste
  Rente-inkomste word erken soos dit toeval, met inagneming van die effektiewe opbrengs op die bate.

 1.23.6 Dividend-inkomste
  Dividend-inkomste word erken wanneer die aandeelhouer se reg om betaling te ontvang, bepaal is.

 1.23.7 Geskenkbewyse en spaarseëls 
   Die opbrengs uit die verkoop van geskenkbewyse en spaarseëls word aanvanklik onder ander bedrae betaalbaar erken, wat 

erkenning van die inkomste uitstel. Die inkomste word as kontantverkope van goedere erken wanneer die geskenkbewys of 

spaarseëls vir goedere geruil word.

 1.23.8 kommissie ontvang
   Die Groep tree as ’n betaalkantoor op vir ’n verskeidenheid derde partye wat dienste en produkte aan die Groep se klante lewer. 

Die agentekommissie wat die Groep vir die betaalkantoordienste van die derde partye ontvang, word as ander inkomste erken. 

Kommissie wat met derdepartyprodukte verband hou, word erken wanneer die onderliggende derdepartybetalings plaasvind. 

Kommissie wat met derdepartydienste verband hou, word erken in die mate dat die dienslewering voltooi is deur te verwys na die 

diens tot op datum gelewer as ’n persentasie van die totale diens wat gelewer moet word.



64 Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007

1.24 Leenkoste
  Alle leenkoste, dit wil sê die rentekoste wat die Groep aangaan wanneer hy fondse leen, word as finansieringskoste erken in die periode 

waarin dit oploop.

1.25 Verdienste per aandeel
  Verdienste en wesensverdienste per aandeel word bereken deur onderskeidelik die netto wins toeskryfbaar aan aandeelhouers en die 

wesensverdienste te deel deur die geweegde gemiddelde getal uitgereikte gewone aandele gedurende die jaar, uitgesluit die gewone aandele 
deur die Groep gehou as tesourie-aandele.

  Vir die verwaterde verdienste per aandeel word die geweegde gemiddelde getal uitgereikte gewone aandele aangepas vir die verwaterde 
potensiaal van alle gewone aandele. Aandeleopsies, uitgereik ingevolge die aandeleopsieskema, het verwaterde potensiaal. ’n Berekening 
word gedoen om die “bonus”-element van hierdie opsies te bepaal. Die “bonus”-element word bereken deur die getal gewone aandele teen 
die sluitingsmarkprys te verminder met die monetêre waarde van die inskrywingsregte van die uitstaande opsies. Die “bonus”-aandele 
word by die uitgereikte gewone aandele getel. Geen aanpassing word aan netto wins gemaak nie, aangesien die opsies geen effek op die 
inkomstestaat het nie.

1.26 Staatsvergunnings en -toelaes
  Staatsvergunnings en -toelaes, dit wil sê regeringsbystand in die vorm van belastingtoegewings en die terugbetaling van sekere uitgawes, 

word teen billike waarde erken wanneer die Groep aan die voorwaardes van die vergunning en toelaes voldoen en dit ontvang word. Die 
vergunnings en toelaes word op ’n stelselmatige grondslag óf in die inkomstestaat erken oor dieselfde periode as, en op dieselfde lyn as die 
verwante uitgawe, óf as ’n belastingtoeweging van belasting afgetrek in die inkomstestaat.

1.27 Uitkering van dividende
  Die uitkering van dividende word as ’n aanspreeklikheid in die Groep se finansiële jaarstate erken in die periode waarin die Maatskappy se 

aandeelhouers dit goedkeur.

1.28 Rekeningkundige grondslag van onderskrywingsaktiwiteite
 1.28.1 klassifikasie van kontrakte
   Kontrakte ingevolge waarvan die Groep ’n wesenlike versekeringsrisiko van ’n ander party (die polishouer) aanvaar deur te 

onderneem om die polishouer of ander begunstigde te vergoed indien ’n gespesifiseerde toekomstige gebeurlikheid (die versekerde 
gebeurlikheid) die polishouer of ander begunstigde nadelig beïnvloed, word as versekeringskontrakte geklassifiseer.

   ’n Versekeringsrisiko word slegs wesenlik geag indien ’n versekerde gebeurlikheid meebring dat ’n versekeraar aansienlike 
addisionele voordele in enige scenario moet betaal, uitgesluit scenario’s wat geen kommersiële gronde het nie. Indien wesenlike 
addisionele voordele betaalbaar is in scenario’s wat kommersiële gronde het, kan die bogenoemde voorwaarde nagekom word 
indien die versekerde gebeurlikheid uiters onwaarskynlik is of selfs indien die verwagte (dit wil sê waarskynlik geweegde) huidige 
waarde van moontlike kontantvloeie ’n klein gedeelte uitmaak van die beraamde huidige waarde van al die oorblywende kontraktuele 
kontantvloeie.

 1.28.2 erkenning en meting van kontrakte
  a) Premies voortspruitend uit algemene versekeringsbesigheid
    Bruto geskrewe premies bestaan uit die premies op versekeringskontrakte wat gedurende die jaar gesluit is. Premies word 

geopenbaar na aftrekking van kommissie betaalbaar aan tussengangers asook belastings en heffings op die premies. Premies 
word as inkomste verantwoord by aanvang van die risiko verwant aan die versekeringspolis. 

  b) onverdiendepremies-toevalling
    Die onverdiendepremies-toevalling verteenwoordig die gedeelte van bruto premies geskryf wat verband hou met die onverstreke 

termyn op die verslagdoeningsdatum en wat na raming in die volgende of daaropvolgende jare verdien kan word. Die onverdiende-
premies-toevalling word afsonderlik vir elke versekeringskontrak volgens ’n tydverhoudingsgrondslag bereken.

  c) eise wat ontstaan uit versekeringsbesigheid
    Eise aangegaan, ten opsigte van versekeringskontrakte, bestaan uit eise en verwante uitgawes gedurende die jaar betaal, 

asook die beweging in die voorsiening vir eise aangegaan maar nog nie aangemeld nie. Voorsienings vir eise aangegaan maar 
nog nie aangemeld nie bestaan uit voorsienings vir eise wat ontstaan uit versekerde gebeure wat voor die balansstaatdatum 
plaasgevind het, maar wat op daardie datum nog nie by die Groep aangemeld is nie.

  d) Gebeurlikheidsreserwe
    ’n Gebeurlikheidsreserwe word kragtens die Korttermynversekeringswet van 1998 in stand gehou. Om dié reserwe in die 

geval van ’n katastrofe te benut, moet goedkeuring deur die Raad op Finansiële Dienste verleen word. Oordragte na hierdie 
reserwe word in die staat van verandering in ekwiteit weergegee en word as deel van nie-uitkeerbare reserwes onder kapitaal 
en reserwes in die balansstaat aangetoon.

   Die gebeurlikheidsreserwe word op 10% van die netto geskrewe premie gehandhaaf.
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  e) herversekering
   Die Groep het sy risikoblootstelling gemeet en besluit dat herversekeringsbeskerming nie nodig is nie.

  f) Aanspreeklikhede en verwante bates ooreenkomstig die aanspreeklikheidstoereikendheidstoets
    Aanspreeklikheidstoereikendheidstoetse word op elke balansstaatdatum op die Groep se versekeringsentiteite gedoen om te 

verseker dat kontrakaanspreeklikhede netto van uitgestelde polisverkrygingskostes en enige verwante bates (dit wil sê die 
waarde van besigheidsbates verkry) toereikend is. Beste moontlike ramings van toekomstige kontraktuele kontantvloeie en 
eisehanterings- en administrasiekostes, asook beleggingsinkomste uit die bates wat sulke aanspreeklikhede ondersteun, word 
in die toetsing gebruik. Enige afwyking word onmiddellik teen wins of verlies in die inkomstestaat verreken deur uitgestelde 
polisverkrygingskoste of die waarde van besigheidsbates verkry aanvanklik af te skryf en dan ’n voorsiening vir verliese as 
gevolg van aanspreeklikheidstoereikendheidstoetse (die onverstreke risikovoorsiening) te skep.

  g) erkenning van ander bedryfsinkomste
   Verwys na aantekening 1.23.4.

1.29 Verwante partye
  Individue, ingesluit hul nabye familielede, of entiteite word as verwante partye beskou indien die een party, direk of indirek, die vermoë het 

om die ander party te beheer, gesamentlik te beheer of ’n beduidende invloed oor die ander party uit te oefen met die neem van finansiële 
en bedryfsbesluite of as die partye gesamentlik beheer word. Sleutelbestuurspersoneel word omskryf as alle direkteure van Shoprite 
Holdings Bpk en die Groep se hoofbedryfsfiliaal, Shoprite Checkers (Edms) Bpk. 

1.30 Standpunte, vertolkings en wysigings wat nog nie op 30 Junie 2007 effektief was nie
  Die Groep het die volgende nuwe standaarde, en vertolkings en wysigings aan bestaande standaarde, wat nog nie op 30 Junie 2007 

effektief was nie, oorweeg:
      • IFRS 7: Finansiële Instrumente: Openbaarmakings (effektief vir die jaar eindigende Junie 2008)
      •  IAS 1:  Wysigings aan IAS 1 – Aanbieding van Finansiële State: Kapitaalopenbaarmakings (effektief vir die jaar eindigende  

Junie 2008)
      • IFRS 4: Versekeringskontrakte: Implementeringsriglyn (effektief vir die jaar eindigende Junie 2008)
      • IFRS 8: Bedryfsegmente (effektief vir die jaar eindigende Junie 2010)
      • IFRIC vertolking 10: Tussentydse Finansiële Verslagdoening en Waardedaling (effektief vir die jaar eindigende Junie 2008)
      • IFRIC vertolking 11: IFRS 2 Groep- en Tesourie-aandele Transaksies (effektief vir die jaar eindigende Junie 2008)
      • IFRIC vertolking 12: Dienskonsessieooreenkomste (effektief vir die jaar eindigende Junie 2009)
      • IAS 23: Wysigings aan Leenkoste (effektief vir die jaar eindigende Junie 2010)

  Die Groep het nie enige van die bostaande standpunte en vertolkings vroeër toegepas nie. Die toepassing hiervan in toekomstige finansiële 
tydperke sal waarskynlik nie ’n noemenswaardige impak op die Groep se gerapporteerde resultate, finansiële posisie of kontantvloei hê nie. 
Die moontlikheid van addisionele openbaarmakings is nie uitgesluit nie. Die Groep het die uitwerking van IFRS 7 en die wysigings aan IAS 
1 geassesseer en tot die gevolgtrekking gekom dat die hoof addisionele aantoonbare items die markrisiko-sensitiwiteitsanalise en die 
kapitaalinligting, soos vereis deur die wysigings aan IAS 1, sal wees.

  IFRS 8: Bedryfsegmente brei die omvang van segmentverslagdoening uit en sal addisionele openbaarmaking per segment van die  
Groep vereis.

1.31 Standaarde, vertolkings en wysigings effektief op 30 Junie 2007
  Die volgende nuwe standaarde, vertolkings en wysigings aan bestaande standaarde wat effektief is op 30 Junie 2007 het geen effek op die 

Groep se bedrywighede nie:
      • IFRS 6: Ontginning en Evaluering van Minerale Hulpbronne
      • IAS 19: Wysigings aan IAS 19 – Werknemersvoordeel – Aktuariële Winste en Verliese, Groepplanne en Openbaarmakings
      • IAS 21:  Wysigings aan IAS 21 – Die Uitwerking van Veranderinge in Buitelandse Wisselkoerse: Netto Belegging in ’n Buitelandse 

Bedrywigheid
      •  IAS 39:  Wysigings aan IAS 39 – Finansiële Instrumente: Erkenning en Meting – Kontantvloeiverskansingsrekeningkunde van 

Toekomstige Intergroeptransaksies
      • IAS 39: Wysigings aan IAS 39 – Finansiële Instrumente: Erkenning en Meting: Die Billikewaarde-opsie
      •  IAS 39:  Wysigings aan IAS 39 – Finansiële Instrumente: Erkenning en Meting en IFRS 4 – Versekeringskontrakte: Finansiële 

Waarborgkontrakte
      • IFRIC vertolking 4: Bepaling of  ’n ooreenkoms ’n huur bevat
      •  IFRIC vertolking 5: Regte tot Rente wat Ontstaan uit Aftakelings-, Restourasie- en Omgewingsrehabilitasiefondse
      •  IFRIC vertolking 6:  Aanspreeklikheid wat ontstaan uit Deelname in ’n Spesifieke Mark – Afval Elektriese en Elektroniese 

toerusting
      •  IFRIC vertolking 7:  Toepassing van die Hersamestellingsbenadering onder IAS 29 – Finansiële Verslagdoening in Hiperinflasionêre 

Ekonomieë
      • IFRIC vertolking 8: Omvang van IFRS 2
      • IFRIC vertolking 9: Hersiening van Vasgeslote Afgeleide Instrumente
      • RE 503: Verantwoording van Swart Ekonomiese Bemagtigings (SEB)-transaksies
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

2 seGMeNtoNtleDiNG
2.1 Definisies
 sakesegment
  ’n Sakesegment is ’n herkenbare komponent van ’n entiteit gemoeid met die lewering van produkte en dienste, waarvan die risiko’s en 

opbrengste van dié van ander sakesegmente verskil.

 Geografiese segment
  ’n Geografiese segment is ’n herkenbare komponent van ’n entiteit gemoeid met die lewering van produkte en dienste in ’n bepaalde 

ekonomiese omgewing, waarvan die risiko’s en opbrengste verskil van segmente wat in ander ekonomiese omgewings sake doen.

 segmentinkomste
  Segmentinkomste is alle verkope van goedere wat regstreeks toeskryfbaar is aan die segment en sluit ’n gesamentlike onderneming se 

verkope in.

 segmentresultaat
  Segmentresultaat is segmentinkomste min segmentuitgawes. Segmentuitgawes is alle kostes wat regstreeks toeskryfbaar is aan ’n segment 

se bedryfsaktiwiteite asook enige gedeelte van ’n onkoste wat redelikergewys aan die segment geallokeer kan word. Dié allokering geskied 

op ’n lyn-vir-lyn-grondslag met inagneming van waarvoor die koste aangegaan is, bv. verkope van bedryfsvoorraad of werknemersvoordele.  

Die ongeallokeerde gedeelte bestaan uit items van ’n kapitale aard en beleggingsinkomste.

 segmentbates
  Segmentbates is die segment se bedryfsbates en is saamgestel uit eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates, voorraad, rekeninge 

ontvangbaar, bates gehou-vir-verkoop en kontant en kontantekwivalente, en sluit beleggings, afgeleide finansiële instrumente, en uitgestelde- 

en inkomstebelasting-bates uit.

 segmentlaste
  Segmentlaste is die segment se bedryfslaste wat sy krediteure verteenwoordig en sluit items soos voorsienings, skuld, afgeleide finansiële 

instrumente, uitgestelde- en inkomstebelasting-aanspreeklikhede en aandeelhouers vir dividende uit.

 kapitaaluitgawes
 Kapitaaluitgawes bestaan uit toevoegings tot eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates.

 Nie-kontantuitgawes
  Nie-kontantuitgawes is die totale bedrag van alle beduidende nie-kontantuitgawes, anders as waardevermindering en amortisasie, wat in 

die berekening van die segmentresultaat afgetrek is.

2.2 Sakesegmentontleding
 Die sakesegment is die primêre verslagdoeningformaat op grond van die Groep se bestuurstruktuur.

 Die Groep is in twee hoof sakesegmente georganiseer:

 – Supermarkte (insluitende vars produkte en konsessiebesigheid)

 – Meubels (insluitende versekering)

 Die onderstaande inligting bring nie die beëindigde bedrywigheid in berekening nie. Verwys na aantekening 30.
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2 seGMeNtoNtleDiNG (vervolg)

2.2 Sakesegmentontleding (vervolg)
 30 JUNIE 2007

    Supermarkte Meubels Gekonsolideer
    R’000 R’000 R’000

 seGMeNtiNkoMste 36 810 824  2 139 021  38 949 845 

 seGMeNtresultAte
 Bedryfswins    1 682 352 
 Ongeallokeerd   (68 647)

    1 408 866   204 839  1 613 705 

 ANDer iNliGtiNG
 Bates   10 022 537  1 514 124  11 536 661 

 Laste   7 412 903   213 317  7 626 220 

 Kapitaaluitgawes 1 230 125   38 484  1 268 609 

 Waardevermindering en amortisasie  517 886   25 281   543 167 

 Nie-kontantuitgawes  26 907    353   27 260 

 Waardedaling   720  –   720 

 30 JUNIE 2006

    Supermarkte Meubels Gekonsolideer
    R’000 R’000 R’000

 seGMeNtiNkoMste 31 635 822  1 875 465  33 511 287 

 seGMeNtresultAAt
 Bedryfswins    1 427 926 
 Ongeallokeerd    (177 992)

    1 051 301   198 633  1 249 934 

 ANDer iNliGtiNG
 Bates   8 283 453  1 286 956  9 570 409 

 Laste   6 250 771   193 376  6 444 147 

 Kapitaaluitgawes 1 375 318   43 077  1 418 395 

 Waardevermindering en amortisasie  445 100   17 088   462 188 

 Nie-kontantuitgawes  8 943    314   9 257 

 Terugskrywing van waardedaling   273  –   273 



68 Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

2 seGMeNtoNtleDiNG (vervolg)
2.3 Geografiese segmentontleding
 Die geografiese segment is die sekondêre verslagdoeningsformaat.

 Die Groep doen sake in twee hoof geografiese segmente:
 – Suid-Afrika
 – Nie-RSA-lande

 Die onderstaande inligting bring nie die beëindigde bedrywigheid in berekening nie. Verwys na aantekening 30.

 30 JUNIE 2007

     Nie-RSA- 
    Suid-Afrika lande Gekonsolideer
    R’000 R’000 R’000

 seGMeNtiNkoMste  34 642 975  4 306 870  38 949 845 

 ANDer iNliGtiNG
 Bates   9 352 855  2 183 806  11 536 661 

 Kapitaaluitgawes 1 041 554   227 055  1 268 609 

 30 JUNIE 2006

     Nie-RSA- 
    Suid-Afrika lande Gekonsolideer
    R’000 R’000 R’000

 seGMeNtiNkoMste  30 156 155  3 355 132  33 511 287 

 ANDer iNliGtiNG
 Bates   7 863 891  1 706 518  9 570 409 

 Kapitaaluitgawes 1 188 851   229 544  1 418 395

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   3 eieNDoM, AANleG eN toerustiNG
 – – 3.1 Grond teen kosprys   171 865   137 076 

   3.2 Geboue
    Kosprys  1 168 444  980 763
    Opgelope waardevermindering en waardedalingsverliese   90 641  83 479

 – –  Drawaarde  1 077 803  897 284

     Besonderhede van grond en geboue is ter insae by die   
Maatskappy se geregistreerde kantoor.

   3.3 Masjinerie, toerusting en voertuie*
    Kosprys  4 034 530 3 314 762
    Opgelope waardevermindering en waardedalingsverliese  1 666 959 1 248 063

 – –  Drawaarde  2 367 571 2 066 699

    *  Sluit vliegtuig met ’n drawaarde van R135 miljoen  
(2006: R135 miljoen) in. 

   3.4 Verbetering aan gehuurde eiendomme
    Kosprys  413 219  347 921
    Opgelope waardevermindering en waardedalingsverliese  226 299   200 697

 – –  Drawaarde  186 920   147 224

 – –  Totale eiendom, aanleg en toerusting  3 804 159  3 248 283
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3 eieNDoM, AANleG eN toerustiNG (vervolg)
 Rekonsiliasie van drawaardes

  Groep
    Masjinerie,  Verbeterings 
    toerusting aan gehuurde 
 R’000 Grond Geboue  en voertuie   eiendomme  Totaal

 Drawaarde op 1 Julie 2005  97 619   649 941  1 615 942   127 083  2 490 585 
 Aankope   26 333   261 516   871 867   75 564  1 235 280 
  Verkrying van bedrywighede/filiaal  

(aantekening 33.6) – –  17 885  –  17 885 
  Oordrag van/(na) bates gehou-vir-verkoop  

(aantekening 4)  1 967   (87 423) – –  (85 456)
 Verkoop van bedrywighede (aantekening 33.6.3) – –  (211) – (211)
 Beëindigde bedrywigheid (aantekening 30) – –  (9 672)  (4 990)  (14 662)
 Verkope   (3 147)  (25 895)  (29 861)  (17 315)  (76 218)

    Opbrengs op verkope  (3 147)  (28 162)  (21 313)  (16 851)  (69 473)
    Wins/(verlies) met verkope en skrappings –  2 267   (8 548)  (464)  (6 745)

 Waardevermindering (342)  (9 367)  (406 272)  (34 195)  (450 176)
 Waardedaling (aantekening 3.5) – –  (8 356) –  (8 356)
  Terugskrywing van waardedaling  

(aantekening 3.5) –  18 224  –  1 478   19 702 
 Valutaverskiile  14 646   90 288   15 377   (401)  119 910 

 Drawaarde op 30 Junie 2006  137 076   897 284  2 066 699   147 224  3 248 283 

 Aankope   49 547   258 068   804 686   93 703  1 206 004 
  Verkryging van bedrywighede  

(aantekening 33.6.1) – –  5 000  –  5 000 
  Herklassifikasie na ontasbare bates  

(aantekening 9.2) – –  (4) –  (4)
  Oordrag na bates gehou-vir-verkoop  

(aantekening 4) (10 010)  (90 168) – –  (100 178)
 Verkope  – –  (27 025)  (17 435)  (44 460)

    Opbrengs op verkope – –  (20 386)  (17 876)  (38 262)
    Wins/(verlies) met verkope en skrappings – –  (6 639)   441   (6 198)

 Waardevermindering –  (13 023)  (478 120)  (36 531)  (527 674)
  Terugskrywing van waardedaling  

(aantekening 3.5) –   817   1 529  –  2 346 
 Waardedaling (aantekening 3.5) –  (1 936)  (1 121) –  (3 057)
 Valutaverskiile  (4 748)  26 761   (4 073)  (41)  17 899 

 Drawaarde op 30 Junie 2007  171 865  1 077 803  2 367 571   186 920  3 804 159 
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   3 eieNDoM, AANleG eN toerustiNG (vervolg)
   3.5  Waardedaling/terugskrywing van waardedaling van  

eiendom, aanleg en toerusting
     Die verhaalbare bedrag van alle eiendom, aanleg en 

toerusting is gebaseer op die hoogste van die gebruikswaarde, 
en billike waarde minus die koste om te verkoop. Die 
aannames en ramings gebruik deur bestuur in die bepaling 
van die verhaalbare bedrag van bates, waarvoor daar ’n 
beduidende waardedaling of terugskrywing van waarde-
daling is, word hieronder beskryf.

      In die bepaling van die billike waarde minus koste om te 
verkoop van geaffekteerde grond en geboue, word 
kontantvloeiprojeksies gebaseer op geprojekteerde netto 
markverwante huur vir die volgende beplanningsperiode. 
’n Voorbelaste markkapitalisasiekoers van 10,5%  
(2006: 10,5%) is gebruik in die berekeninge.

     Billike waarde minus koste om te verkoop van geaffekteerde 
bates, anders as grond en geboue, word op bestuur se beste 
ramings, na inagname van onlangse verkoopspryse van 
soortgelyke bates in die Groep, gebaseer. Hierdie verkoops-
pryse word vir die toestand van die betrokke bates 
aangepas. 

     Die waardedaling in die huidige finansiële jaar is hoofsaaklik 
as gevolg van brandskade aan sekere eiendomme in die 
Supermarkte-segment van die primêre verslagdoenings-
formaat. Hierdie eiendomme was verseker en voorsiening is 
gemaak vir alle relevante versekeringseise ontvangbaar. 
Verwys na aantekening 27.

     Die waardedaling in die vorige finansiële jaar het in die 
Supermarkte-segment van die primêre verslagdoenings-
formaat ontstaan as gevolg van ’n wesenlike afname in die 
verwagte toekomstige verkope van sekere maatskappye in 
die Groep wat hierdie bates besit, weens die verswakking in 
die algemene ekonomiese toestande. 

     Die terugskrywing van waardedalings in die huidige 
finansiële jaar is weens ’n verbetering in die ekonomiese 
omgewing waarin die Groepmaatskappye, waarvan bates 
voorheen waardedalings getoon het, sake doen. Die 
oorspronklike waardedalingsverlies asook die terugskrywing 
is in die inkomstestaat ingesluit as inkomste/uitgawes van 
’n kapitale aard.

   4 BAtes Gehou-Vir-VerkooP
 – –  Drawaarde   220 139   163 876

     Die Groep se beleid is om slegs in vaste eiendom te belê 
indien geskikte huurruimte nie beskikbaar is nie. Sekere 
grond en geboue in die primêre verslagdoeningsegment is 
geherklassifiseer as bates gehou-vir-verkoop aangesien die 
Groep sy portefeulje vaste eiendomme van tyd tot tyd 
heroorweeg in pas met sy beleid. Die Groep soek tans aktief 
na kopers vir hierdie eiendomme.

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   4 BAtes Gehou-Vir-VerkooP (vervolg)
   4.1 Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar   163 876  183 025
    Oordrag vanaf eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3)   100 178  85 456
    Opbrengs op verkope   (67 791)  (273 989)
    Wins met verkope  23 876  169 384

 – –  Drawaarde aan die einde van die jaar  220 139  163 876

   5 BeleGGiNGs iN FiliAle
  211 490   211 490   Belegging in gewone aandele   
 1 152 557  1 426 263   Belegging in voorkeuraandele   
  746 401   143 990   Bedrag verskuldig deur Shoprite Checkers (Edms) Bpk   
  18 663   3 215   Bedrae verskuldig deur ander filiale   
    Voorsiening vir waardedaling van belange in  
  (260 010)  (245 622)  filiale (aantekening 5.1)  

 1 869 101  1 539 336     – –

    Ontleding van totale belange in filiale:
 1 118 425  1 392 131   Nie-bedryfsbates   
  750 676   147 205   Bedryfsbates   

 1 869 101  1 539 336     – –

     ’n Gedetailleerde ontleding van die Maatskappy se belegging 
in filiale verskyn in aanhangsel A.

     Beleggings in voorkeuraandele bestaan uit omskepbare en 
aflosbare, beide onder sekere omstandighede, nie-kumulatiewe 
voorkeuraandele gedenomineer in Amerikaanse dollar.

     Die bedrag aan die Maatskappy verskuldig deur sy filiaal, 
Shoprite Checkers (Edms) Bpk, is onversekerd en is op 
aanvraag betaalbaar. ’n Gedeelte van die bedrag dra rente 
teen ’n koers van 8,7% (2006: 7,0%) p.j. en die oorblywende 
saldo is rentevry.

     Bedrae verskuldig aan die Maatskappy deur ander filiale is 
rentevry, onversekerd en op aanvraag betaalbaar. Die 
Maatskappy het sy eis teen OK Bazaars (1998) (Edms) 
Bpk afgeskryf in afwagting van die deregistrasie van hierdie 
dormante filiaal. Die volle bedrag is reeds voorheen as 
waardedalingsverlies erken. Verwys na aantekening 27.

   5.1 Voorsiening vir waardedaling van belange in filiale
     Die verhaalbare bedrag van alle beleggings in filiale word 

aan die hand van billikewaarde-berekeninge bepaal. Dié 
berekeninge gebruik die billike waarde van die betrokke 
filiaal se onderliggende bates en laste om te bepaal of ’n 
waardedaling nodig is. Die billike waarde van die onder-
liggende bates is bepaal met verwysing na relevante 
waardasiemetodes.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   6 BeskikBAAr-Vir-VerkooP-BeleGGiNGs
    Genoteerde aandelebelegging (aantekening 6.1)  –  33 592 
    Ongenoteerde aandelebelegging (aantekening 6.2)   23 738   13 846 

  – –     23 738   47 438 

    Ontleding van totale beskikbaar-vir-verkoop-beleggings   
    Nie-bedryfsbates   23 738   13 846 
    Bedryfsbates  –  33 592 

 – –     23 738   47 438 

     Die direkteurswaardasie van die ongenoteerde belegging is  
gelykstaande aan die drawaarde.

   6.1 Genoteerde aandelebelegging
     1 343 685 “A” en 1 343 685 “B” gekoppelde eenhede  

in ApexHi Properties Bpk  –  33 592 
     Gedurende Februarie 2007 is die belegging in ApexHi 

Properties Bpk in die ope mark verkoop. Verwys na 
aantekening 27 vir die realisasie van die wins op hierdie 
transaksie.

   6.2 Ongenoteerde aandelebelegging
    100 “S”-klas gewone aandele in RMB Global  
    Solutions (Edms) Bpk   23 738   13 846 

   7 leNiNGs eN oNtVANGBAre BeDrAe
    Voorkeuraandelebelegging (aantekening 7.1)   30 818   31 308 
     Bedrae verskuldig deur Die Shoprite Holdings Bpk  

Aandeleaansporingstrust-deelnemers (aantekening 7.2)  –  11 580 
    Bedrae verskuldig deur franchisees (aantekening 7.3)   18 421   11 015 
    Ander   1 176    672 

 – –     50 415   54 575 

    Ontleding van totale lenings en ontvangbare bedrae
    Nie-bedryfsbates   43 990   38 817 
    Bedryfsbates   6 425   15 758 

 – –     50 415   54 575 

     Die direkteurswaardasie van die voorkeuraandelebelegging is  
gelykstaande aan die drawaarde.

   7.1 Voorkeuraandelebelegging   30 818   31 308 
     6% 13 500 000 aflosbare, onder sekere omstandighede,  

omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele in Pick & Buy Bpk  
(kleinhandelsupermarkgroep – Mauritius)

   7.2  Bedrae verskuldig deur Die Shoprite Holdings Bpk 
Aandeleaansporingstrust-deelnemers  –  11 580 

     Die lenings was verseker deur Shoprite Holdings Bpk 
gewone aandele met ’n markwaarde van R30,035,500.  
Die geweegde gemiddelde rentekoers op dié bedrae was 
8,7% (2006: 7,0%) p.j. en die lenings is gedurende 
Desember 2006 terugbetaal.

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   7 leNiNGs eN oNtVANGBAre BeDrAe (vervolg)

   7.3 Bedrae verskuldig deur franchisees   18 421   11 015 
     Die geweegde gemiddelde rentekoers op dié bedrae was  

11,2% (2006: 7,0%) p.j. en die bedrae is tussen een en  
vyf jaar terugbetaalbaar.

   8 uitGestelDeBelAstiNG-BAtes
 112    56   Toevallings en voorsienings   222 145   192 124 
 – –  Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting   (178 906)  (113 823)
 – –  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure   148 389   147 913 
 – –  Toelaes op ontasbare bates   (12 671)  (11 257)
 – –  Opgelope aandeelgebaseerde betalings   12 897   2 516 
 – –  Ongerealiseerde valutaverskille   6 460   1 643 
 – –  Billikewaarde-verliese   (3 427)  (3 809)
 –  –  Belastingverliese   57 862   4 319 

   112    56      252 749   219 626 

    Die beweging in die uitgesteldebelasting-bates is soos volg:
  28    112   Drawaarde aan die begin van die jaar   219 626   242 193 
  84   (56)  Inkomstestaatbeweging   33 363   (15 413)

 84   (56)     Toevallings en voorsienings   33 308   15 921 
 – –     Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting   (63 117)  (23 991)
 – –     Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure  487   (2 112)
 – –     Toelaes op ontasbare bates   (2 079)   685 
 – –     Opgelope aandeelgebaseerde betalings   10 381   1 924 
 – –     Ongerealiseerde valutaverskille   1 209   (3 671)
  – –     Belastingverliese   51 610   (4 169)
 – –     Belastingkoersverandering   1 564  –

 – –  Verantwoord in ekwiteit    382   (1 886)
 – –  Oordrag vanaf uitgesteldebelasting-laste   (779) (420)
 – –  Verkryging van filiaal  –  (5 614)
  – –  Valutaverskille    157    766 

 112    56   Drawaarde aan die einde van die jaar   252 749   219 626 

 – –  Uitgesteldebelasting-bates verhaalbaar na 12 maande    9 657   29 237 
   112    56   Uitgesteldebelasting-bates verhaalbaar binne 12 maande   243 092   190 389 

   112    56      252 749   219 626 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   9 oNtAsBAre BAtes
    Klandisiewaarde (aantekening 9.1)   95 603   90 603 
    Sagteware (aantekening 9.2)   140 244   100 915 
    Handelsmerke (aantekening 9.3)   42 054   44 348 

 – –     277 901   235 866 

   9.1 klandisiewaarde
    Bruto bedrag   123 040   118 040 
    Opgelope waardedalingsverliese   27 437   27 437 

 – –  Drawaarde   95 603   90 603 

    Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar   90 603   13 487 
    Verkryging van bedrywighede/filiaal (aantekening 33.6)   5 000   78 402 
    Waardedalings (aantekening 9.1.2)  –  (1 286)

  –  –  Drawaarde aan die einde van die jaar   95 603   90 603 

    9.1.1  Ontleding van klandisiewaarde volgens  
geografiese segment

     Suid-Afrika   90 603   90 603 
     Nie-RSA-lande   5 000  –

 – –      95 603   90 603 

    9.1.2 Waardedaling van klandisiewaarde
      Klandisiewaarde word toegewys aan die Groep se 

kontantgenererende eenhede (KGE’s). Die verhaal-
bare bedrag van ’n KGE word bepaal op grond van 
gebruikswaardeberekeninge. Hierdie berekeninge 
maak gebruik van kontantvloeivooruitskattings, 
gebaseer op vyfjaar finansiële begrotings soos deur 
bestuur goedgekeur. Kontantvloeie ná hierdie 
beplanningsperiodes word geëkstrapoleer deur ’n 
beraamde groeikoers van 6,0% (2006: 4,0%) p.j. 
te gebruik. Dit oorskry nie die langtermyn 
gemiddelde groeikoers vir die sakesegment waarin 
die KGE bedrywig is nie. Die volgende verteen-
woordig beduidende aannames waarop bestuur die 
kontantvloeivooruitskattings gebaseer het.

      supermark 
      bedrywighede
      2007 2006
       %  %
     Bedryfsmarge* 4,8 3,2
     Groeikoers** 6,1 4,1
     Voorbelaste diskontokoers*** 17,9 17,1

      Ander bedrywighede
      2007 2006
      %  %
     Bedryfsmarge* 47,8 38,8
     Groeikoers** 6,1 4,1
     Voorbelaste diskontokoers*** 18,3 17,5

     *  Vooruitgeskatte bedryfsmarge, gebaseer op  
begrotings, van die betrokke KGE waar  
klandisiewaarde geallokeer is. Hierdie koers  
is nie op die Groep as geheel van toepassing nie.

     ** Geweegde gemiddelde verkopegroeikoers 
     ***  Voorbelaste diskontokoers toegepas op  

kontantvloeivooruitskattings
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 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   9 oNtAsBAre BAtes (vervolg)
   9.1 klandisiewaarde (vervolg)
    9.1.2 Waardedaling van klandisiewaarde (vervolg)
      Hierdie sleutelaanwysers word gebruik vir die 

ontleding van die KGE in die geografiese segment. 
Bestuur bepaal die begrote verkopegroeikoerse en 
bruto winsmarges gebaseer op historiese resultate 
en verwagtinge ten opsigte van die kleinhandelmark 
in die spesifieke land of area. Die diskontokoerse 
gebruik weerspieël die spesifieke risiko’s verbonde 
aan die betrokke segmente.

      Die waardedalingsverlies in die vorige finansiële 
jaar het ontstaan in ’n KGE in die RSA-segment. 
Hierdie waardedalingsverliese was as gevolg van 
’n wesenlike afname in die verwagte toekomstige 
verkope weens die verswakking in die algemene 
ekonomiese toestande waarin dié KGE handel 
dryf.

   9.2 Sagteware
    Bruto bedrag   179 391   127 727 
    Opgelope amortisasie en waardedalingsverliese   39 147   26 812 

  – –  Drawaarde   140 244   100 915 

    Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar   100 915   26 667 
    Gedurende die jaar aangekoop   52 605   83 084 
    Verkryging van filiaal (aantekening 33.6.2)  –  3 744 
     Herklassifikasie vanaf geboue, grond en toerusting  

(aantekening 3)    4  –
    Beëindigde bedrywigheid (aantekening 30)  –  (6)
    Opbrengs op verkope en skrappings gedurende die jaar   (8)  (139)
    Verlies met verkope en skrappings gedurende die jaar   (61)  (245)
    Amortisasie    (13 199)  (12 234)
    Waardedaling   (9) –
    Valutaverskille   (3)   44 

 – –  Drawaarde aan die einde van die jaar   140 244   100 915 

   9.3 Handelsmerke
    Bruto bedrag   168 377   168 377 
    Opgelope amortisasie   126 323   124 029 

 – –  Drawaarde   42 054   44 348 

    Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar   44 348    625 
    Verkryging van filiaal (aantekening 33.6.2)  –  45 877 
    Amortisasie   (2 294)  (2 154)

 – –  Drawaarde aan die einde van die jaar   42 054   44 348 
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

       10 oPGeloPe VAste-eskAlAsieBeDrYFshure
    Bedryfshuurontvangste op reguitlyngrondslag   2 791   4 213 
     Min: bedryfsbates (ingesluit by handels- en ander debiteure: 

aantekening 12)   1 660   1 422 

  – –     1 131   2 791 

   11 VoorrAAD
 – –  Bedryfsvoorraad  3 699 199  3 269 500 

   12 hANDels- eN ANDer DeBiteure
    Afbetalingsverkope
 – –  Bruto bedrag (aantekening 12.1)   982 809   900 962 
 – –  Opgelope waardedaling   (83 566)  (79 965)
  –  –  Onverdiende finansieringsinkomste   (100 414)  (93 352)
    Versekeringskontraktoevallings  
 – –  – Onverdiende premies (aantekening 12.2)   (227 702)  (199 338)

  – –     571 127   528 307 
 – –  Handelsdebiteure   450 840   434 949 
  –  2 871   Ander debiteure   482 568   474 682 
  – –  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 10)   1 660   1 422 
    Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings  
 – –  (aantekening 12.3)   15 711   2 762 

  –  2 871     1 521 906  1 442 122 

   12.1 Afbetalingsverkope
     Die Groep het verskeie afbetalingsverkoopsooreenkomste 

vir huishoudelike meubels en toerusting aangegaan. Die 
periodes van hierdie kontrakte wissel tussen een en twee 
jaar en die geweegde gemiddelde rentekoers vir hierdie 
ontvangstes is 19,5% (2006: 19,5%) p.j. Die rentekoers 
op individuele ontvangbare bedrae is onveranderlik.

    Afbetalingsverkoopsontvangstes
     Toekomstige minimum ontvangbare huurbetalings vanuit 

nie-kanselleerbare afbetalingsverkoopsooreenkomste
    – Binne een jaar   740 168   689 698 
    – Tussen een en twee jaar   242 641   211 264 

 – –     982 809   900 962 

   12.2 Toevallings vir onverdiende premies
     ’n Ontleding van die toevallings vir onverdiende premies  

is soos volg:
    Saldo aan die begin van die jaar   199 338   180 000 
    Premies gedurende die jaar geskryf (aantekening 21.3)   214 372   184 846 
    Amortisasie in die inkomstestaat erken (aantekening 21.3)   (186 008)  (165 508)

 – –  Saldo aan die einde van die jaar   227 702   199 338 

  – – 12.3 Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings   15 711   2 762 
     Hierdie bedrae verskuldig is onversekerd, op aanvraag  

betaalbaar en verdien rente teen ’n gemiddelde van 8,6%  
(2006: 6,7%) p.j.



Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007 77

   13 AFGeleiDe FiNANsiële iNstruMeNte
    Valutatermynkontrakte (aantekening 39.1.1)
 – –  Bedryfslaste    682  –
 – –  Bedryfsbates  –  20 319 

     Soos op 30 Junie 2007 het die vereffeningsdatums op oop 
valutatermynkontrakte gewissel tussen twee en vier (2006: 
twee en vyf) maande. Die randbedrae ontvangbaar en 
kontraktuele wisselkoerse van die Groep se uitstaande 
kontrakte was as volg:

     Amerikaanse dollar-rand-ekwivalent (teen gemiddeld  
R1 = $0,1377) (2006: R1 = $0,1500)   76 283   251 661 

     Euro-rand-ekwivalent (teen gemiddeld R1 = €0,1040)  
(2006: R1 = €0,1148)   2 778   17 983 

   14  AANDelekAPitAAl, tesourie-AANDele eN  
AANDeleAANsPoriNGskeMAs

   14.1 Gewone aandelekapitaal
    Gemagtig:
     650 000 000 (2006: 650 000 000) gewone aandele van  

113,4 sent elk

    uitgereik:
    543 479 460 (2006: 543 479 460) gewone aandele  
  616 306   616 306   van 113,4 sent elk   616 306   616 306 

     Tesourie-aandele gehou deur Shoprite Checkers (Edms) 
Bpk en Die Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporings-
trust word by konsolidasie geëlimineer. Die netto getal 
gewone aandele uitgereik vir die Groep is:

     Getal aandele
     2007 2006
     Gewone aandelekapitaal  

uitgereik 543 479 460  543 479 460
     Tesourie-aandele  

(aantekening 14.3)  (36 159 569)  (36 134 569)

     507 319 891  507 344 891

 
     Die onuitgereikte gewone aandelekapitaal is onder die 

beheer van die direksie wat dit mag uitreik op terme en 
voorwaardes wat hulle goed ag.

    Al die aandele is volopbetaal.

   14.2 Uitgestelde aandelekapitaal
    Gemagtig:
     360 000 000 (2006: 360 000 000) nie-omskepbare,  

nie-winsdelende, sonder pariwaarde uitgestelde aandele

    uitgereik:
    276 821 666 (2006: 276 821 666) nie-omskepbare,  
   277    277  nie-winsdelende, sonder pariwaarde uitgestelde aandele    277    277 

     Die onuitgereikte uitgestelde aandele is nie onder die 
direkteure se beheer nie en kan slegs uitgereik word onder 
vooraf bepaalde omstandighede soos uiteengesit in die 
Statute van Shoprite Holdings Bpk.

     Al die aandele is volopbetaal en dra dieselfde stemregte as 
die gewone aandele.

  616 583   616 583      616 583   616 583 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie

 2006 2007   2007 2006

 R’000 R’000   R’000 R’000
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

   14  AANDelekAPitAAl, tesourie-AANDele eN  
AANDeleAANsPoriNGskeMAs (vervolg)

   14.3 Tesourie-aandele
    36 159 569 (2006: 36 134 569) gewone aandele van    
 – –  113,4 sent elk  277 538   277 318 

 Getal aandele   Getal aandele

     Rekonsiliasie van beweging in die getal tesourie-aandele  
van die Groep:

    Saldo aan die begin van die jaar  36 134 569  36 124 569 
     Beweging in aandele gehou deur Die Shoprite Holdings Bpk  

Aandeleaansporingstrust
       Aandele teruggekoop vanaf deelnemers   25 000   10 000 

 – –  Saldo aan die einde van die jaar  36 159 569  36 134 569 

   14.4 Aandeleaansporingskemas
     Ingevolge die bepalings van Die Shoprite Holdings Bpk 

Aandeleaansporingstrust het die trustees die reg om 
aandele aan te koop en toe te ken, wat in totaal nie meer as 
20% van die Maatskappy se uitgereikte gewone aandele-
kapitaal mag wees nie.

    14.4.1 Aandeleaankoopskema
      Beweging in die getal gewone aandele deur Die 

Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust 
gehou ingevolge die aandeleaankoopskema was 
soos volg:

     Saldo aan die begin van die jaar  1 663 536  2 235 215 
     Aandele vrygestel aan deelnemers   (1 157 500)  (571 679)

 – –   Saldo aan die einde van die jaar   506 036  1 663 536 

      Beweging in die getal gewone aandele toegeval aan  
kwalifiserende deelnemers gedurende die jaar was  
soos volg:

     Saldo aan die begin van die jaar  1 182 500  1 764 179 
     Aandele vrygestel aan deelnemers   (1 157 500)  (571 679)
     Aandele teruggekoop vanaf deelnemers*   (25 000)  (10 000)

 – –   Saldo aan die einde van die jaar  – 1 182 500 

     *  Aandele word teruggekoop as ’n deelnemer  
bedank.

 R’000   r’000      r’000   R’000 

     Billike waarde van tesourie-aandele gehou deur  
 – –   Die Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust   16 522   12 218 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   14  AANDelekAPitAAl, tesourie-AANDele eN  
AANDeleAANsPoriNGskeMAs (vervolg)

   14.4 Aandeleaansporingskemas (vervolg)
    14.4.2 Aandeleopsieskema
      Beweging in die getal aandeleopsies gehou deur  

kwalifiserende deelnemers was soos volg:
     Saldo aan die begin van die jaar  28 800 000  29 175 000 
     Opsies verbeur*   (387 500)  (375 000)
     Opsies kontantvereffen**   (3 881 250) –

 – –   Saldo aan die einde van die jaar  24 531 250  28 800 000 

     *    Opsies word verbeur as die opsiehouer voor die 
vestigingsdatum van die opsies bedank.

     **  Gedurende die jaar onder oorsig, het die houers 
van 3,881,250 opsies, uit ’n moontlike totaal 
van 4,668,750, wat hul opsies kon uitoefen 
vanaf 20 tot 24 Desember 2006, ingestem om 
kontant as vereffening van hierdie opsies te 
ontvang. Die billike waarde van die gekansel-
leerde en vereffende opsies was erken as ’n 
vermindering van ekwiteit (verwys na staat van 
veranderings in ekwiteit). Alle onbetaalde 
uitoefenbare regte van opsiehouers wat 
kontantvereffening aanvaar het, is ingesluit in 
opgelope kontantvereffende aandeelgebaseerde 
betalings (verwys na aantekening 20).

        Getal  Gemiddelde 
       aandele opsieprys

      Opsies uitstaande op 30 Junie 2007 sal op die  
volgende datums, of onmiddellik in die geval van  
’n afgestorwe boedel, onvoorwaardelik word:

     Nou uitoefenbaar  10 000 000  R6,51
     Nou uitoefenbaar   787 500  R6,22
     20 – 24 Desember 2007  4 581 250  R6,22
     20 – 24 Desember 2008  9 162 500  R6,22

       24 531 250  

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 Getal aandele   Getal aandele
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14  AANDelekAPitAAl, tesourie-AANDele eN AANDeleAANsPoriNGskeMAs (vervolg)

14.4 Aandeleaansporingskemas (vervolg)
 14.4.3 Aandeleopsies deur uitvoerende direkteure gehou ingevolge die aandeleopsieskema

     Getal    Getal   
 Datum Werklike opsies op Kontant- opsies op Beskikbaar
Direkteur toegestaan opsieprys 1 Julie 2006 vereffend 30 Junie 2007 vir opname

JW Basson 22 Augustus 2002 R6,51 10 000 000   10 000 000  Nou

   10 000 000  – 10 000 000  

CG Goosen 24 Desember 2001 R6,19  112 500    112 500  Nou
 24 Desember 2001 R6,19  112 500    112 500  24 Desember 2007
 24 Desember 2001 R6,19  225 000   225 000  24 Desember 2008

    450 000  – 450 000  

B Harisunker 24 Desember 2001 R6,22  93 750    93 750  Nou
 24 Desember 2001 R6,22  93 750    93 750  24 Desember 2007
 24 Desember 2001 R6,22  187 500   187 500  24 Desember 2008

    375 000  – 375 000  

AE Karp 24 Desember 2001 R6,22  81 250   81 250  Nou
 24 Desember 2001 R6,22  81 250    81 250  24 Desember 2007
 24 Desember 2001 R6,22  162 500    162 500  24 Desember 2008

    325 000  –  325 000  

EL Nel 24 Desember 2001 R6,19  81 250    81 250  Nou
 24 Desember 2001 R6,19  81 250    81 250  24 Desember 2007
 24 Desember 2001 R6,19  162 500    162 500  24 Desember 2008

    325 000  –  325 000  

AN van Zyl 24 Desember 2001 R6,22  75 000   (75 000)* – 
 24 Desember 2001 R6,22  75 000    75 000  24 Desember 2007
 24 Desember 2001 R6,22  150 000    150 000  24 Desember 2008

    300 000   (75 000)  225 000  

BR Weyers 24 Desember 2001 R6,22  75 000   (75 000)** – 
 24 Desember 2001 R6,22  75 000    75 000  24 Desember 2007
 24 Desember 2001 R6,22  150 000    150 000  24 Desember 2008

    300 000   (75 000)  225 000

* Kontantbedrag van R1,975,125 is as kontantvereffening van hierdie opsies betaal. Verwys na aantekening 14.4.2.
** ’n Toevalling van R1,999,516 is vir die kontantvereffening van hierdie opsies gemaak. Verwys na aantekening 14.4.2 en 14.4.4.

Daar was geen beweging in die aandeleopsies gehou deur direkteure gedurende die vorige finansiële jaar nie.

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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   14  AANDelekAPitAAl, tesourie-AANDele eN  
AANDeleAANsPoriNGskeMAs (vervolg)

   14.4 Aandeleaansporingskemas (vervolg)
    14.4.4 Kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings
      Die Groep het kontantvereffende aandeelgebaseerde 

betalings aan direkteure en bestuur toegestaan. 
Die reg op kontantvereffende aandeelgebaseerde 
betalings maak deelnemers daarop geregtig om 
kontantbetalings te ontvang wat gegrond is op die 
verskil tussen die aandeelprys op die datum waarop 
van die regte gebruik gemaak word en die trefprys 
wat betrekking het op die aandeelprys op die datum 
van die vergunning.  Die kontantvereffende aandeel-
gebaseerde betalings word mutatis mutandis deur 
die reëls van die Shoprite-aandeleopsieskema 
gereël. Die getal aandele waarop hierdie regte 
gegrond is, asook die trefpryse en die uitoefenings- 
en vervaldatums, word hieronder uiteengesit.  
Soos op 30 Junie 2007, is aanspreeklikheid vir  
R44,472,679 (2006: R8,674,901) ten opsigte van 
hierdie kontantvereffende aandeelgebaseerde be-
talingslas erken en by ander krediteure ingesluit. 

      Verwys na aantekening 24 vir die werknemers-
voordele-uitgawe in die inkomstestaat erken.

      Beweging in regte tot kontantvereffende aandeel- 
gebaseerde betalings

     Saldo aan die begin van die jaar    1 000 000  R6,50
     Uitgereik gedurende die jaar as vervanging vir  
     aandeleopsies gehou (aantekening 14.4.2)  3 881 250  R6,22
     Uitgeoefen gedurende die jaar  (2 862 500) R6,22

     Saldo aan die einde van die jaar  2 018 750  

      Regte tot kontantvereffende aandeelgebaseerde 
betalings op 30 Junie 2007 is onvoorwaardelik op 
die volgende datums, of onmiddellik in die geval 
van ’n afgestorwe boedel:

     Nou uitoefenbaar    1 018 750  R6,22
     CH Wiese: verwys onder    1 000 000  R6,50

         2 018 750  

      Kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings uitgereik  
aan direkteure

      Vervaldatum Uitoefeningsdatum

    CH Wiese* 5 September 2012  Enige tyd mits daardie   1 000 000  R6,50 
betaling eers ná   
5 September 2007 sal 
geskied t.o.v. die eerste 25%;   
5 September 2008 t.o.v. die   
tweede 25%; en ná  
5 September 2009 t.o.v. die  
oorblywende 50% van die 
vergunde regte. 

    BR Weyers** 24 Desember 2011 Nou uitoefenbaar  75 000  R6,22

    *     Die reg tot kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings 
is toegestaan via ’n bestuursmaatskappy.

    **  Uitgereik gedurende die jaar as vervanging vir aandeleopsies 
gehou. Verwys na aantekening 14.4.2.

 

   Groep
       Getal aandele  Gemiddelde
       waarop regte  trefprys per
       gegrond is  aandeel 
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

   15 reserwes
 1 516 407  1 216 124   Behoue verdienste  2 707 540  2 125 271 
 16 505   16 505   Ander reserwes (aantekening 15.1)   299 524   278 255 

 1 532 912  1 232 629     3 007 064  2 403 526 

   15.1 Ander reserwes  
     Reserwes met omskepping van sonder-pariwaarde-  
 209    209  na pariwaarde-aandele    209   209 
 1 943   1 943   Kapitaalaflossingsreserwe   1 943   1 943 
 14 353   14 353   Aandeelgebaseerdebetalingsreserwe   14 353   14 353 
 – –  Valutaomrekeningsreserwe   241 371   220 805 
 – –  Gebeurlikheidsreserwe   21 437   18 485 
 – –  Billikewaarde-reserwe   20 211   22 460 

 16 505   16 505      299 524   278 255 

     Soos uiteengesit in die Statute van die Maatskappy, het die 
direkteure die diskresie om, na hul goeddunke, bedrae uit 
die Maatskappy se winste na nie-verdeelbare reserwes oor 
te plaas.

15.1.1    Rekonsiliasie van drawaardes van ander reserwes

  Groep
 Aandeel-  
 gebaseerde-  Valuta- Gebeurlik- Billike- 
 betalings-  omrekenings- heids- waarde- 
R’000 reserwe reserwe reserwe reserwe  Ander

Saldo op 1 Julie 2005  13 589   33 260   18 212   10 008   2 152
Werknemeraandeleopsieskema – waarde van  
dienste gelewer 764    
Valutaomrekeningsverskille   187 545
Oordrag vanaf verdeelbare reserwes   273   
Netto billikewaarde-winste op beskikbaar-vir-verkoop- 
beleggings, netto van belasting     12 452  

Saldo op 30 Junie 2006  14 353   220 805   18 485   22 460   2 152
 
Valutaomrekeningsverskille   20 566    
Oordrag vanaf verdeelbare reserwes    2 952   
Netto billikewaarde-winste op beskikbaar-vir-verkoop- 
beleggings, netto van belasting     31 210  
Realisasie van wins met verkoop van genoteerde  
belegging    (33 459) 

Saldo op 30 Junie 2007 14 353   241 371   21 437   20 211   2 152 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   16 skulD
    Bestaan uit:
     Shoprite Holdings Bpk voorkeuraandelekapitaal 
 2 450   2 450  (aantekening 16.1)  2 450   2 450 
    Shoprite International Bpk voorkeuraandelekapitaal  
 – –  (aantekening 16.2)   48   14 

 2 450   2 450      2 498   2 464 

   16.1 Shoprite Holdings Bpk voorkeuraandelekapitaal
    Gemagtig:
     175 000 (2006: 175 000) 6% nie-omskepbare kumulatiewe  

voorkeuraandele van R2 elk
     325 000 (2006: 325 000) 5% nie-omskepbare kumulatiewe  

voorkeuraandele van R2 elk
     225 000 (2006: 225 000) tweede 5% nie-omskepbare  

kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk
     1 000 000 (2006: 1 000 000) derde 5% nie-omskepbare  

kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk

    uitgereik:
    175 000 (2006: 175 000) 6% nie-omskepbare kumulatiewe 
 350    350  voorkeuraandele van R2 elk    350    350 
    325 000 (2006: 325 000) 5% nie-omskepbare kumulatiewe 
   650    650   voorkeuraandele van R2 elk    650    650 
    225 000 (2006: 225 000) tweede 5% nie-omskepbare     
   450    450   kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk    450    450 
    500 000 (2006: 500 000) derde 5% nie-omskepbare     
  1 000   1 000   kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk   1 000   1 000 

  2 450   2 450      2 450   2 450 

   16.2 Shoprite International Bpk voorkeuraandelekapitaal*
    19 (2006: 14) “Malawi”, aflosbaar onder sekere 
    omstandighede, voorkeuraandele van $1,82 elk  
    (aantekening 16.2.1)   1 254    924 
    Nul (2006: 4) “Mosambiek”, aflosbaar onder sekere  
    omstandighede, voorkeuraandele van $1,82 elk  
    (aantekening 16.2.1)  –   274 
    Opgelope erkende verliese   (1 206)  (1 184)

 – –      48    14 

    * Gedurende die jaar onder oorsig is Shoprite Guernsey 
Bpk se naam verander na Shoprite International Bpk.

 
    16.2.1  Voorkeurdividende op hierdie aandele is onderworpe 

aan en gebaseer op die Hungry Lion-divisie se 
winste, onderskeidelik in Malawi en Mosambiek 
gegenereer, in die betrokke handeldrywende filiale 
van die Groep. Die “Mosambiek” voorkeuraandele  
is gedurende Junie 2007 afgelos. Verwys na 
aantekening 33.7.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   17 uitGestelDeBelAstiNG-lAste
    Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting   13 411   10 641 
    Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure  (466)  (403)
    Toelaes op ontasbare bates  109  –
    Belastingverliese  (1 612) –
    Toevallings en voorsienings  (2 639)  (2 838)

 – –    8 803   7 400 

    Die beweging in die uitgesteldebelasting-laste is soos volg:
    Drawaarde aan die begin van die jaar  7 400   10 073 
    Inkomstestaatbeweging  2 182   (2 253)

       Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting  3 962   1 026 
       Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure  (63)   104 
       Toelaes op ontasbare bates  109  –
       Toevallings en voorsienings  (614)  (3 383)
       Belastingverliese  (1 212) –

    Oordrag na uitgesteldebelasting-bates  (779)  (420)

 – –  Drawaarde aan die einde van die jaar  8 803   7 400 

    Uitgesteldebelasting-laste verhaalbaar na 12 maande  11 311   8 992 
    Uitgesteldebelasting-laste verhaalbaar binne 12 maande  (2 508)  (1 592)

 – –    8 803   7 400 

   18 VoorsieNiNGs
    Voorsiening vir na-aftrede mediese voordele (aantekening 37.2) 179 811  183 859 
    Voorsiening vir beswarende huurkontrakte  28 780  33 273 
    Voorsiening vir uitstaande eise  1 902  9 242 
    Voorsiening vir langdienstoekennings  57 168  52 448 
    Voorsiening vir herinstellingskoste  67 256  24 743 

 – –    334 917  303 565 

18.1    Rekonsiliasie van drawaardes

  Groep
 Na-aftrede Beswarende Uitstaande Langdiens- Herinstellings- 
R’000  mediese voordele  huurkontrakte  eise toekennings  koste Totaal

Saldo op 1 Julie 2005  153 595   47 910   12 749   35 297   20 822   270 373 
Addisionele voorsienings 27 424  – –  15 685   13 156   56 265 
Ongebruikte bedrae teruggeskryf –  (19 770)  (3 507)  (15)  (743)  (24 035)
Gedurende die jaar benut  (9 799) – –  (5 461)  (8 492)  (23 752)
Aanwas van diskonto  12 639   5 133  –  1 954  –  19 726 
Valutaverskille – – –  4 988  –  4 988 

Saldo op 30 Junie 2006 183 859   33 273   9 242   52 448   24 743   303 565 

Addisionele voorsienings –  8 136  –  7 527   55 476   71 139 
Ongebruikte bedrae teruggeskryf  (8 120) –  (7 340)  (61)  (277)  (15 798)
Gedurende die jaar benut  (9 366)  (14 194) –  (4 142)  (12 686)  (40 388)
Aanwas van diskonto 13 438   1 565  –  2 378  –  17 381 
Valutaverskille – – –  (982) –  (982)

Saldo op 30 Junie 2007  179 811   28 780   1 902   57 168   67 256   334 917 

Diskontokoerse gebruik
2006 7,5% 13,0% NVT 7,5% 13,0% 
2007 7,8% 14,0% NVt 7,8% 14,0% 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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   18 VoorsieNiNGs (vervolg)

   18.2 Ontleding van totale voorsienings
    Nie-bedryfslaste   264 185   254 613 
    Bedryfslaste   70 732   48 952 

 – –     334 917   303 565 

   19 oPGeloPe VAste-eskAlAsieBeDrYFshure
    Bedryfshuurbetalings op reguitlyngrondslag   517 490   511 542 
    Min: bedryfslaste (ingesluit in handels- en ander  
    krediteure: aantekening 20)   68 788   58 810 

 – –     448 702   452 732 

   20 hANDels- eN ANDer kreDiteure
 – –  Handelskrediteure  4 995 033  3 615 014 
 794   3 504   Ander krediteure en toevallings  2 041 968  1 633 400 
    Bedrae verskuldig aan gesamentlike ondernemings  
 – –  (aantekening 20.1)  2 732   4 249 
 – –  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 19)   68 788   58 810 
 – –  Opgelope kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings  44 473   8 675 

 794   3 504     7 152 994  5 320 148 

 – – 20.1 Bedrae verskuldig aan gesamentlike ondernemings  2 732   4 249 
     Hierdie lenings is onversekerd, op aanvraag betaalbaar  

en dra rente teen ’n gemiddelde van 2,1% p.j. (2006:  
7,0% p.j., met die uitsondering van R4,0 miljoen wat 
verband hou met bedrywighede in Zambië wat rente verdien 
het teen 2,1% p.j.).

   21 ANDer BeDrYFsiNkoMste
 – –  Finansieringsinkomste verdien   162 951   155 993 
 34 695   174 209   Beleggingsinkomste (aantekening 21.1)   7 712   11 086 
 – –  Franchisefooie ontvang   24 055   20 921 
 – –  Bedryfshuurinkomste (aantekening 21.2)  175 112   181 674 
 – –  Kommissie ontvang  169 074   122 879 
 – –  Premies verdien (aantekening 21.3)  186 008   165 508 
 – –  Ander inkomste  73 542   107 119 

 34 695   174 209     798 454   765 180 

   21.1 Beleggingsinkomste
    Rente ontvang vanaf deelnemers van Die Shoprite Holdings  
 – –  Bpk Aandeleaansporingstrust   729    962 
 – –  Rente ontvang vanaf gesamentlike ondernemings  1 032   1 351
  34 665   3 320   Rente ontvang – ander   2 129   3 694 
 –  170 856   Dividende – filiale  – –
 30    33   Dividends – ongenoteerde beleggings   1 787   1 921 
 – –  Dividends – genoteerde belegging   2 035   3 158 

 34 695   174 209     7 712   11 086 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000



86 Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   21 ANDer BeDrYFsiNkoMste (vervolg)

   21.2 Bedryfshuurinkomste
     Die Groep het verskeie bedryfshuurooreenkomste, as die 

verhuurder van die eiendom, gesluit.

     Huurkontrakte vir eiendomme strek oor periodes van tussen 
een en ses jaar. Huur bestaan hoofsaaklik uit minimum 
maandelikse huurbetalings. Huureskalasies wissel, maar 
die gemiddelde toename is 7,9% (2006: 7,6%) p.j.

   21.3 premies verdien
    Premies geskryf  214 372   184 846 
    Verandering in toevalling van onverdiende premies  (28 364)  (19 338)

 – –    186 008   165 508 

   22 wAArDeVerMiNDeriNG eN AMortisAsie
    Eiendom, aanleg en toerusting  527 674   450 176 
    Ontasbare bates  15 493   14 388 
    Aangetoon as koste van verkope  (25 770)  (27 322)
    Beëindigde bedrywigheid (aantekening 30)  –  (2 376)

 – –     517 397   434 866 

   23 BeDrYFshure
     Die Groep het verskeie bedryfshuurooreenkomste vir 

eiendom, aanleg en toerusting gesluit.

     Huurkontrakte vir eiendomme strek oor periodes van tussen 
drie en 20 jaar met hernuwingsopsies vir ’n verdere drie  
tot 20 jaar. Die huur bestaan uit minimum maandelikse 
betalings en voorwaardelike betalings gebaseer op omset-
vlakke. Die omsethuur, waar van toepassing, is gemiddeld 
1,8% (2006: 1,7%) van omset. Huureskalasies wissel, 
maar die gemiddelde toename is 7,1% (2006: 7,0%) p. j.

    Bedryfshuurbetalings – eiendom  975 453   849 936 
    Bedryfshuurbetalings – toerusting  44 903   11 978 

      1 020 356   861 914 
    Aangetoon as koste van verkope  (22 621)  (15 314)
    Beëindigde bedrywigheid (aantekening 30)  –  (5 154)

 – –     997 735   841 446 

    Samestelling:
    Minimum huurbetalings  886 658   723 988 
    Voorwaardelike huurbetalings  133 698   137 926 

 – –    1 020 356   861 914 
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   24 werkNeMersVoorDele
    Salarisse en lone  3 041 693  2 726 238 
    Aandeleopsies aan direkteur toegeken  –   764 
     Kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings  

(aantekening 14.4.4)   17 892   6 633 
    Na-aftrede mediese voordele (aantekening 37.2)  5 318   40 063 
    Aftreevoordeelbydraes (aantekening 37.1)  169 345   169 530 

 – –    3 234 248  2 943 228 
    Aangetoon as koste van verkope  (133 621)  (118 106)
    Beëindigde bedrywigheid (aantekening 30)  –  (9 292)

 – –    3 100 627  2 815 830 

   24.1 Staatsvergunnings en -toelaes
     Die Groep het gedurende die oorsigjaar sekere staats-

vergunnings en -toelaes ontvang.

    24.1.1 Leerlingooreenkoms-toelaes
      Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het ’n 

belastingaftrekking aan die Groep toegestaan ten 
opsigte van sekere leerlingooreenkomste met 
werknemers wat kragtens die Wet op Vaardigheids-
ontwikkeling, Wet 97 van 1998, geregistreer is. 
Hierdie toelaes het ’n belastingbesparing van 
R354,766 (2006: R3,189,633) teweeggebring.

    24.1.2  Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid 
(SETA)-toelaes

      Kragtens die SETA-toelae in Suid-Afrika kan die 
Groep vaardigheidsontwikkelingsheffings verhaal 
in die verhouding wat die Groep opleiding, soos 
deur SETA voorgeskryf, aan sy werknemers 
verskaf. Dit het die heffings gedurende die oorsig-
jaar met R16,341,671 (2006: R13,794,638) 
verminder. Hierdie aftrekking is belasbaar teen 
29%.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   25 BeDrYFswiNs/(Verlies)
    Bepaal na inagneming van:
 38    40   Ouditeursvergoeding   19 867   15 181 

 38    40   Ouditgelde – vir huidige jaar   12 410   10 298 
 – –  Ouditgelde – ondervoorsien in die vorige jaar   1 405    974 
 – –  Gelde vir ander gerusstellingsdienste  1 034    583 
 – –  Gelde vir belastingdienste  1 692   2 420 
 – –  Gelde vir sekretariële dienste  10    109 
 – –  Gelde vir inligtingstegnologie-konsultasiedienste  529    186 
 – –  Gelde vir rekeningkundige dienste  330    313 
 – –  Gelde vir ander konsultasiedienste  2 457    298

 3 641   17 903   Vergoeding vir eksterne dienste  97 010  79 294 

 36  –  Administratief  17 190  10 068 
 1 175   12 051   Tegnies  72 261  66 316 
 2 430   5 852   Sekretarieel  7 559  2 910 

 – –  Billikewaarde-(verliese)/winste op finansiële instrumente  (20 620) 20 091 

 – –  – valutatermynkontrakte  (21 001) 19 782 
 – –  – lenings en ontvangbare bedrae  92  (100)
 – –  – voorkeuraandele  289  409 

    Afbetalingsverkope – waardedaling/(terugskrywing van  
 – –  waardedaling) vir slegte en oninbare skulde  1 112   (771)
    Debiteure – (terugskrywing van waardedaling)/waardedaling  
 – –  vir slegte en oninbare skulde  (2 189)  3 186 
    Bedrae verskuldig deur franchisees – waardedaling vir 
 – –  slegte en oninbare skulde  13 100   1 820 
 – –  Polishouerseise en -voordele betaal  10 599   13 272 

 – –  – eise betaal  17 939   16 779 
 – –  – beweging in opgelope onbetaalde eise (aantekening 18.1)  (7 340)  (3 507)

   26 DirekteursVerGoeDiNG
 25 843  35 539  Uitvoerende direkteure
 658    658   Nie-uitvoerende direkteure

 26 501    36 197   
 (25 843) (35 539)  Min: betaal deur filiale

 658    658   

     Vir meer inligting oor ekwiteits- en kontantvereffende 
aandeelgebaseerde betalings uitgereik aan direkteure, 
verwys na aantekening 14.4.

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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26    DirekteursVerGoeDiNG (vervolg)
   2007     2006
   Aftree- en     Aftree-en
 Ver- prestasie- mediese Ander  Ver- Prestasie- mediese Ander
R’000 goeding bonus voordele voordele Totaal goeding bonus voordele voordele Totaal

Uitvoerende  
direkteure
JW Basson  9 929   –   2 381    328   12 638   9 948  –   784    167   10 899 
CG Goosen  2 103   1 910    545    161   4 719   2 006   1 283    493    44   3 826 
B Harisunker*  1 343    926    423    112   2 804   1 325    598    393    150   2 466 
AE Karp*  1 928   2 760    402    202   5 292   1 464    870    302    59   2 695 
EL Nel  1 368   1 459    244    115   3 186   1 027    748    170    33   1 978 
AN van Zyl**  927   3 078    324    114   4 443    992    669    290    16   1 967 
BR Weyers  940    1 139    254    124   2 457   1 021    726    244    21   2 012

  18 538   11 272   4 573   1 156   35 539   17 783   4 894   2 676    490   25 843

* Aangestel op 19 September 2005.
**  Betaling van R1,975,125 gemaak gedurende Junie 2007, ten opsigte van die kontantvereffening van aandeleopsies, ingesluit. Verwys 

aantekening 14.4.3.

 2007 2006
R’000       Fooie Totaal Fooie Totaal

Nie-uitvoerende direkteure
TRP Hlongwane        70 70  70 70
JA Louw        70 70  70 70
JF Malherbe        70 70   70 70
JG Rademeyer        175 175   175 175
CH Wiese*        150 150   150 150
JJ Fouché*        123 123   123 123

        658 658   658 658

*  Hierdie nie-uitvoerende direkteure is werknemers van Chaircorp (Edms) Bpk (“Chaircorp”), ’n bestuursmaatskappy wat adviesdienste 
aan Shoprite Holdings Bpk verskaf in ruil vir ’n jaarlikse fooi.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000    R’000 R’000

   27 iNkoMste/(uitGAwes) VAN ’N kAPitAle AArD
 – –  Wins met verkoop van eiendom (aantekening 3)  – 2 267 
 – –  Wins met verkoop van bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4) 23 876  169 384 
    Verlies met verkoop en skrapping van eiendom, aanleg en  
 – –  toerusting en ontasbare bates  (6 259)  (9 257)
    Terugskrywing van waardedaling/(waardedaling) van 
 (108 453) 14 388  belegging in filiale (aantekening 5)  – –
 – –  Versekeringseis vir geboue ontvang  14 053   2 826 
    (Waardedaling)/terugskrywing van waardedaling van eiendom,  
 – –  aanleg en toerusting en ontasbare bates (aantekening 3 en 9)  (720)  1 559 
 –  (9 483)  Afskryf van lening met filiaal  – –
 –   Verlies met kansellering van huurkontrak  (3 060) –
 – –  Waardedaling van klandisiewaarde (aantekening 9.1)  –  (1 286)
 173    260   Verjaring van kapitale bedrae verskuldig  434    685 
 – –  Wins met verkoop van bedrywighede  –   728 
 – –  Verlies met ander beleggingsaktiwiteite  (848) –
    Realisasie van wins in billikewaarde-reserwe met die  
 – –  verkoop van genoteerde belegging (aantekening 6.1)   33 459  –

 (108 280)  5 165     60 935   166 906 
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   28 FiNANsieriNGskoste
 31  –  Rente betaal  81 733   83 610 
 – –  Rente betaal aan gesamentlike ondernemings  146    867 
 – –  Aanwas van diskonto op voorsienings (aantekening 18.1)  1 565   5 133 
 126    126   Voorkeurdividende  126    126 

 21    21   6% nie-omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele  21    21 
 32    32   5% nie-omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele  32    32 
 23    23   Tweede 5% nie-omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele  23    23 
 50    50   Derde 5% nie-omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele  50    50 

 157    126     83 570   89 736 

   29 BelAstiNG
   29.1 klassifikasie
  63 010   68 396   Suid-Afrikaanse normale belasting  569 789   477 590 
 – –  Buitelandse belasting  52 797   40 650 

 63 010   68 396      622 586   518 240 

   29.2 Samestelling
  28 075   15 837   Huidige belasting  552 193   446 473 
 – –  Vorigejaar-belasting   43 314   22 019 
 – –  Terughoubelasting  1 648   1 217 
 35 019   52 503   Sekondêre belasting op maatskappye  56 612   35 371 

 63 094   68 340     653 767   505 080 
 (84)   56   Uitgestelde belasting  (31 181)  13 160 

 63 010   68 396     622 586   518 240 

   29.3 Rekonsiliasie van belasting 
 3 669   60 416   Suid-Afrikaanse normale belasting teen 29% (2006: 29%)  495 353   416 027 
 59 341   7 980   Netto aanpassings  127 233   102 213 

 37    37   Voorkeurdividende  37    37 
 (9)  (49 558)  Dividendinkomste  (1 480)  (976)
 24 294   4 998   Ander vrygestelde inkomste en nie-aftrekbare uitgawes  8 489   (25 066)
 – –  Uitgesteldebelasting-bate voorheen nie erken nie  (11 243)  (22 045)
 – –  Benutting van tydelike verskille voorheen nie erken nie  (18 682)  (275)
 – –  Vorigejaar-belasting  43 314   22 019 
 35 019   52 503   Sekondêre belasting op maatskappye  56 612   35 371 
 – –  Effek van buitelandse belastingkoerse  26 791   17 340 
 – –  Terughoubelasting  1 648   1 217 
 – –  Uitgesteldebelasting-bate nie erken nie  21 747  74 591 

 63 010   68 396   Belasting    622 586   518 240 

   29.4 Sekondêre belasting op maatskappye 
    Sekondêre belasting op maatskappye op voorgestelde of  
 31 250   35 870  beoogde dividende  35 870   31 250 

     Indien die totale reserwes van die Maatskappy van  
R1,216 miljoen (2006: R1,516 miljoen) as dividende 
verklaar sou word, sal die uitwerking van sekondêre 
belasting teen ’n koers van 10,0% (2006: 12,5%)  
R122 miljoen wees (2006: R190 miljoen). Hierdie bedrae 
moet oorweeg word met inagneming van die voorstel van 
die Suid-Afrikaanse Regering om sekondêre belasting  
op maatskappye te vervang met ’n dividendbelasting op 
aandeelhouers vanaf 2008.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   29 BelAstiNG (vervolg)
   29.5  Netto berekende belastingverliese en netto aftrekbare  

tydelike verskille
      Berekende belastingverliese en netto aftrekbare tydelike  

verskille op jaareinde  1 171 141  1 193 466
    Toegepas in voorsiening vir uitgestelde belasting  840 417   707 788 

 – –    330 724   485 678 

     Die benutting van die belastingverligting ten bedrae van 
R137,792,944 (2006: R202,113,655), bereken teen 
huidige belastingkoerse op die netto berekende belasting-
verliese en omgereken teen sluitingskoerse, is afhanklik van 
genoegsame toekomstige belasbare inkomste in die 
betrokke maatskappye.

     Die vorentoe dra van alle berekende belastingverliese is 
onbeperk, behalwe vir sekere Afrika-lande soos hieronder 
uiteengesit:

    Vervaldatum
    30 Junie 2007  –  68 236 
    30 Junie 2008  11 117   55 910 
    30 Junie 2009  9 907   74 353 
    30 Junie 2010  9 233   36 665 
    30 Junie 2011  12 719   23 390 
    30 Junie 2012  21 086   29 124 
    30 Junie 2013  23 567   3 721 
    30 Junie 2014  13 794   10 417 
    30 Junie 2015  9 239  –

 – –     110 662   301 816 

    Berekende tydelike verskille met konsolidasie ten opsigte van 
    beleggings in filiale waarvoor uitgesteldebelasting-laste nie  
 – –  geskep is nie   12 730   11 489

   30 BeëiNDiGDe BeDrYwiGheiD
     Die Groep het gedurende die vorige oorsigjaar sy bedrywighede 

in Egipte beëindig. Hierdie bedrywighede het deel gevorm  
van die Supermarkte-sakesegment van die primêre verslag-
doeningsformaat en die nie-RSA-lande geografiese segment 
van die sekondêre verslagdoeningsformaat.

   30.1 Verlies uit beëindigde bedrywigheid
    Verkope van bedryfsvoorraad  –  78 473 
    Waardevermindering en amortisasie  –  (2 376)
    Ander uitgawes  –  (100 160)
    Inkomste van ’n kapitale aard  –  4 210 

    Verlies voor belasting  –  (19 853)
    Belasting  – –

 – –    –  (19 853)

   30.2  Netto kontantvloeie toeskryfbaar aan beëindigde  
bedrywigheid

    Bedryfsaktiwiteite (aantekening 33.5)  – (23 050)

 – –    –  (23 050)



92 Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007

   31 VerDieNste Per AANDeel
    Netto wins toeskryfbaar aan aandeelhouers  1 076 071   890 132 
    Verlies vir die jaar uit beëindigde bedrywigheid  –  19 853 

    Verdienste uit voortgesette bedrywighede  1 076 071   909 985 
    Inkomste van ’n kapitale aard (aantekening 27)  (60 935)  (166 906)
    Belastingeffek van inkomste van ’n kapitale aard  10 429   25 349 

 – –  Wesensverdienste uit voortgesette bedrywighede  1 025 565   768 428 

    Wesensverdienste uit voortgesette bedrywighede  1 025 565   768 428 
    Verlies uit beëindigde bedrywigheid  –  (19 853)
    Uitgawes van ’n kapitale aard uit beëindigde bedrywigheid  –  (4 210)

 – –  Wesensverdienste  1 025 565   744 365 

 Getal aandele Getal aandele
 ’000 ’000    ’000 ’000

    Geweegde gemiddelde getal gewone aandele   507 320   507 346
    Aanpassing vir verwateringspotensiaal van aandeleopsies  20 389   19 652

    Geweegde gemiddelde getal gewone aandele  
 – –  vir verwaterde verdienste per aandeel  527 709   526 998

    Getal gewone aandele
    – Uitgereik  507 320 507 345
    – Geweegde gemiddelde  507 320 507 346
    – Geweegde gemiddelde aangepas vir verwatering  527 709 526 998

 Sent Sent   Sent Sent

    Verdienste per aandeel uit alle bedrywighede
    – Verdienste  212,1  175,4 
    – Verwaterde verdienste  203,9  168,9 
    – Wesensverdienste  202,2  146,7 
    – Verwaterde wesensverdienste  194,3  141,2 

    Verdienste per aandeel uit voortgesette bedrywighede
    – Verdienste  212,1  179,4 
    – Verwaterde verdienste  203,9  172,7 
    – Wesensverdienste  202,2  151,5 
    – Verwaterde wesensverdienste  194,3  145,8 

    Verdienste per aandeel uit beëindigde bedrywigheid
    – Verdienste  – (3,9)
    – Verwaterde verdienste  – (3,8)

   32 DiViDeNDe Per AANDeel
   32.1 Dividende per aandeel betaal
    Nr. 115 betaal 18 September 2006 (2006: Nr. 113  
 28,0   46,0   betaal 19 September 2005)  46,0   28,0 
    Nr. 116 betaal 19 Maart 2007 (2006: Nr. 114 betaal  
 27,0   35,0   20 Maart 2006)  35,0   27,0 

 55,0   81,0     81,0   55,0 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   32 DiViDeNDe Per AANDeel (vervolg)
   32.2 Dividende per aandeel verklaar
 250 001  –  Nr. 115 van 46,0 sent per aandeel betaal 18 September 2006 –  233 379 

     Daar word beoog om gedurende Oktober 2007 ’n finale 
dividend van 66,0 sent per aandeel te verklaar. Besonderhede 
van dividende verklaar na balansstaatdatum is uiteengesit 
in die direkteursverslag op bl 50.

   33 koNtANtVloei-iNliGtiNG
   33.1 Nie-kontantitems
 – –  Waardevermindering op eiendom, aanleg en toerusting  527 674   447 808 
 – –  Amortisasie van ontasbare bates  15 493   14 380 
 – –  Netto billikewaardeverliese/(winste) op finansiële instrumente 20 620   (20 091)
 (48 255)  3 922   Valuta(winste)/verliese  (23 725)  (8 445)
 – –  Aandeleopsies toegeken  –   764 
 – –  Wins met verkoop van eiendom  –  (2 267)
 – –  Wins met verkoop van bates gehou-vir-verkoop   (23 876)  (169 384) 
    Verlies op verkoop en skrapping van aanleg, toerusting 
 – –  en ontasbare bates  6 259   9 257 
    (Terugskrywing van waardedaling)/waardedaling van  
 108 453   (14 388)  belegging in filiale  – –
    Waardedaling/(terugskrywing van waardedaling) van eiendom,   
 – –  aanleg en toerusting en ontasbare bates  720   (1 559)
 –  9 483   Afskryf van lening met filiaal  – –
 – –  Verlies met ander beleggingsaktiwiteite  848  –
    Realisasie van wins in billikewaarde-reserwe met die verkoop  
 – –  van genoteerde belegging   (33 459) –
 – –  Wins met verkoop van bedrywighede  –  (728)
 – –  Waardedaling van klandisiewaarde  –  1 286 
 – –  Beweging in voorsienings  32 334   28 204 
 – –  Beweging in kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings  17 892   6 633 
 – –  Beweging in opgelope vaste-eskalasiebedryfshure  7 370   (18 135)

 60 198   (983)    548 150   287 723 

   33.2 Bedryfskapitaalveranderings
 – –  Voorraad  (419 734)  (500 151)
 3 597   (2 871)  Handels- en ander debiteure  (76 463)  23 580 
 (1 053)  2 710   Handels- en ander krediteure  1 800 835   837 374 

 2 544   (161)    1 304 638   360 803 

   33.3 Dividende betaal
 (805)  (979)  Aandeelhouers vir dividende aan die begin van die jaar  (1 224)  (3 544)
 (298 913)  (440 218)  Dividende uitgekeer aan aandeelhouers  (410 923)  (279 049)
 – –  Dividende uitgekeer aan minderheidsaandeelhouers  (6 872)  (1 104)
 979   1 224   Aandeelhouers vir dividende aan die einde van die jaar  1 558   1 224 

 (298 739)  (439 973)    (417 461)  (282 473)



94 Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   33 koNtANtVloei-iNliGtiNG (vervolg)
   33.4 Belasting betaal
 (3 525)  (28 045)  Verskuldig aan die begin van die jaar  (70 699)  (4 509)
 (63 094)  (68 340)  Volgens inkomstestaat  (653 767)  (505 080)
 28 045   (38)  Verskuldig/(vooruitbetaal) aan die einde van die jaar  200 114   70 699 

 (38 574)  (96 423)    (524 352)  (438 890)

   33.5 kontant aangewend deur beëindigde bedrywigheid
    Verlies vir die jaar uit beëindigde bedrywigheid volgens  
    inkomstestaat   (19 853)
    Waardevermindering van eiendom, aanleg en toerusting    2 368 
    Amortisasie van ontasbare bates   8 
    Valutaverliese   6 350 
    Verlies met verkoop en skrapping van eiendom, aanleg en 
    toerusting en sagteware   5 577 
    Opbrengs met verkoop van eiendom, aanleg en toerusting  
    en sagteware   9 091 
     Terugskrywing van waardedaling van eiendom, aanleg en  

toerusting   (9 787)
    Bedryfskapitaalveranderings   (16 804)

 – –    –  (23 050)

   33.6 kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite
 – –  Aankoop van eiendom, aanleg en toerusting en sagteware  (1 258 609)  (1 318 364)
    Opbrengs met verkoop van eiendom, aanleg en toerusting 
 – –  en sagteware  38 270   69 612 
 – –  Opbrengs met verkoop van bates gehou-vir-verkoop  67 791   273 989 
 – –  Ander beleggingsaktiwiteite  2 914   10 819 
 –  (573 575)  Bedrae verskuldig aan filiale betaal  – –
  477 420  1 179 674   Bedrae ontvang vanaf filiale  – –
  (246 617)  (275 351)  Voorkeuraandelebeleggings  – –
 – –  Opbrengs met verkoop van genoteerde belegging  54 528  –
 – –  Verkrygings van bedrywighede (aantekening 33.6.1)  (14 192)  (99 180)
 – –  Verkryging van filiaal (aantekening 33.6.2)  –  (37 385)
 – –  Verkope van bedrywighede (aantekening 33.6.3)  –  2 632 

 230 803   330 748     (1 109 298)  (1 097 877)
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   33 koNtANtVloei-iNliGtiNG (vervolg)
   33.6 kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite (vervolg)
    33.6.1 Verkrygings van bedrywighede
      Die Groep het kleinhandelbedrywighede in Swazi-

land vanaf ’n individu op 1 Desember 2006 verkry. 
Die Groep het op 28 November 2005, gedurende 
die vorige finansiële jaar, kleinhandelbedrywighede 
vanaf Foodworld Group Investments Holdings 
(Edms) Bpk en Foodworld Stores Holdings 
(Edms) Bpk verkry.

      Die bates en laste voortspruitend uit hierdie  
verkrygings was soos volg:

     Eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3)   5 000   13 475 
     Voorraad  4 192   31 988 
     Handels- en ander debiteure  –   112 
     Kontant en kontantekwivalente  –   646 
     Handels- en ander krediteure  –  (1 800)

       9 192   44 421 
     Klandisiewaarde (aantekening 9.1)  5 000   46 928 

     Totale aankoopbedrag  14 192   91 349 
     Min: kontant en kontantekwivalente  –  (646)

 – –   Kontantvloei met verkryging, netto van kontant verkry 14 192   90 703 

      Die Groep het op 25 Julie 2005, gedurende die 
vorige finansiële jaar, kleinhandelbedrywighede 
vanaf Platinum Mile Investments 207 (Edms) 
Bpk en Kokwethu Trading Company (Edms) Bpk 
verkry.

      Die bates en laste voortspruitend uit hierdie 
verkrygings was soos volg:

     Eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3)  – 1 500
     Voorraad  –   977

       –  2 477
     Klandisiewaarde (aantekening 9.1)  –  6 000

 – –   Totale aankoopbedrag  –  8 477

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   33 koNtANtVloei-iNliGtiNG (vervolg)
   33.6 kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite (vervolg)
    33.6.2 Verkryging van filiaal
      Die Groep het Computicket (Edms) Bpk, ’n 

kaartjiebesprekingsagentskap, op 1 November 
2005, gedurende die vorige finansiële jaar, verkry.

      Die bates en laste voortspruitend uit die verkryging  
was soos volg:

     Eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3)  – 2 910
     Ontasbare bates  – 49 621
     Voorraad  – 29
     Handels- en ander debiteure  – 9 035 
     Kontant en kontantekwivalente  – 30 782 
     Handels- en ander krediteure  – (44 070)
     Uitgesteldebelasting-bate  – (5 614)

       –  42 693 
     Klandisiewaarde (aantekening 9.1)  –  25 474 

     Totale aankoopbedrag  –  68 167 
     Min: kontant en kontantekwivalente  – (30 782)

 – –   Kontantvloei met verkryging, netto van kontant verkry –  37 385 

    33.6.3 Verkoop van bedrywighede
      Die Groep het op 26 November 2005, gedurende 

die vorige finansiële jaar, sakebedrywighede aan 
bestaande franchisees verkoop

      Die bates en laste voortspruitend uit hierdie verkope  
was soos volg:

     Eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3)  –  211 
     Kontant en kontantekwivalente  – 15 
     Voorraad  – 1 693 

       –  1 919 
     Wins met verkoop van bedrywighede  –   728 

     Totale opbrengs met verkoop van bedrywighede  –  2 647 
     Min: kontant en kontantekwivalente  – (15)

 – –   Kontantvloei met verkope, netto van kontant verkoop –  2 632 

   33.7 kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite
    Verkryging van tesourie-aandele  (220)  (99)
    Opbrengs met uitreiking van Shoprite International Bpk 
    voorkeuraandele aan gesamentlike onderneming  
    (aantekening 16.2)  331    505 
     Aflossing van Shoprite International Bpk  

“Mozambique” voorkeuraandele (aantekening 16.2)   (12) –

 – –    99    406 

   34 VoorwAArDelike AANsPreeklikheDe
     Bedrae voortspruitend uit dag-tot-dag-besigheidsaktiwiteite  

weens eiendoms- en ander transaksies wat na verwagting geen  
wesenlike aanspreeklikhede sal oplewer nie   57 593   58 131

     Moontlike addisionele belasting as gevolg van navrae deur die  
Suid-Afrikaanse Inkomstediens rondom die Groep se  
internasionale struktuur en verwante oordragprysvasstelling 
(aantekening 34.1)     –  30 230

 – –    57 593   88 361



Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007 97

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   34 VoorwAArDelike AANsPreeklikheDe (vervolg)

   34.1  Die Groep doen internasionaal sake en is dus blootgestel 
aan verskillende vlakke van onsekerheid ten opsigte van 
belastingbeplanning en regulatoriese nasienings en oudits. 
Die Groep verantwoord inkomstebelasting op grond van 
interne ontledings, gesteun deur eksterne advies. Die Groep 
monitor voortdurend sy belastingposisie wêreldwyd en 
potensiële gevolge word geassesseer sodra onsekerheid 
ontstaan. Op grond van hierdie assesserings en die gevolglike 
blootstelling aan verliese, maak die Groep óf voorsiening 
vir ’n aanspreeklikheid, óf sluit die blootstelling by 
voorwaardelike aanspreeklikheid in.

   35 VerPliGtiNGe
   35.1 kapitaalverpligtinge
    Kontrakte gesluit vir eiendom, aanleg en toerusting   291 180   381 896 
    Kontrakte gesluit vir ontasbare bates   20 000   6 880 
    Goedgekeur deur direksie, maar kontrakte nog nie gesluit nie  1 056 050  1 071 977 

 – –  Totale kapitaalverpligtinge  1 367 230  1 460 753 

    Kapitaalverpligtinge vir die 12 maande na die   
 – –  rekenpligtige datum  1 367 230  1 460 753 

     Fondse ter dekking van hierdie uitgawes sal uit die Groep 
se eie bronne en lenings voorsien word.

   35.2 Bedryfshuurverpligtinge
     Toekomstige minimum huurbetalings uit nie-kanselleerbare  

bedryfshuurkontrakte
              – Binne een jaar   860 086   765 328 
              – Tussen een en vyf jaar  2 798 738  2 709 681 
              – Na vyf jaar  1 560 305  1 700 081 

      5 219 129  5 175 090 
    Min: opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 19)  (517 490)  (511 542)

 – –    4 701 639  4 663 548 

   35.3 Bedryfshure ontvangbaar
     Toekomstige minimum huurbetalings ontvangbaar uit  

nie-kanselleerbare bedryfshuurkontrakte
              – Binne een jaar   155 530   130 598 
              – Tussen een en vyf jaar   307 372   254 941 
              – Na vyf jaar   51 147   48 289 

 – –    514 049   433 828 
    Min: opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 10)  (2 791)  (4 213)

 – –    511 258   429 615 
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   36 leNiNGsBeVoeGDheiD
     Volgens die Maatskappy se Statute is die leningsbevoegdheid 

van Shoprite Holdings Bpk onbeperk.

   37 NA-AFtreDeVoorDele
   37.1 Aftreefondse
     Groepmaatskappye voorsien na-aftredevoordele volgens 

die plaaslike omstandighede en praktyke in die lande 
waarin hulle sake doen.

     Die Groep bied aftreevoordele aan 64,1% (2006: 70,8%) 
van die werknemers, en 7,0% (2006: 6,8%) van die 
werknemers behoort aan nasionale aftreeplanne. Die maande-
likse bydraes word verreken teen die inkomstestaat.

     Alle groepfondse is omskrewebydrae-fondse. Alle Suid-
Afrikaanse fondse is onderhewig aan die Wet op 
Pensioenfondse van 1956.

     Die Kleinhandelaftreefonds is tans besig om uitvoering te 
gee aan die surplusregulasies van die Tweede Wysigingswet 
op Pensioenfondse van 2001. Die Wet bepaal dat enige 
surplus wat ontstaan, toegedeel moet word aan die 
werkgewer, voormalige en huidige werknemers en voort-
gaande lede.  Die aktuariële surplus, wat ontstaan het toe 
die omskrewevoordeel-fonds omgeskakel is na ’n omskrewe-
bydrae-fonds in 2001, is dus nie in die Groep se resultate 
verantwoord nie omdat dit op hierdie stadium nog nie 
bekend is of daar enige surplus beskikbaar sal wees vir 
toedeling aan die Groep nie. Die fonds se laaste aktuariële 
waardasiedatum is 30 Junie 2004.

    Bydraes tot aftreebefondsing gedurende die jaar is bereken as  169 345   169 530 

   37.2 Mediese voordele
     Volle voorsiening word gemaak vir na-aftrede mediese 

voordele, waar dit bestaan, met verwysing na aktuariële 
waardasies ten opsigte van verstrekediens-aanspreek-
likhede. 

    37.2.1  Die primêre aktuariële aannames wat vir  
rekeningkundige doeleindes gebruik is, is soos volg:

     Gesondheidskoste-inflasie  6,8% 6,5%
     Diskontokoers  7,8% 7,5%
     Salarisaanpassings   
     – inflasie  4,8% 4,5%
     – bevorderings en ervaringverhogings  1,5% 1,5%
     Voortgaande by aftrede  95,0% 95,0%
     Verwagte aftreeouderdom  60 jaar 63 jaar

     Die veronderstelde sterftesyfers is soos volg:
     Tydens indiensneming:  SA 85-90 (lig) eindsterfte  

tabel (2006: SA 85-90 (lig)  
eindsterfte tabel)

     By aftrede:  PA (90) eindsterfte tabel  
verlaag met 2 jaar plus  
1% p.j. verbetering vanaf  
2006 (2006: PA (90)  
eindsterfte tabel verlaag met  
2 jaar plus 1% p.j.  
verbetering vanaf 2006)

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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   37 NA-AFtreDeVoorDele (vervolg)

   37.2 Mediese voordele (vervolg)
    37.2.2  Die beweging in die aanspreeklikheid in die  

balansstaat erken (aantekening 18) was soos volg:
     Saldo aan die begin van die jaar  183 859   153 595 
     Totale kostes in die inkomstestaat erken 
     (aantekening 37.2.3)  5 318   40 063 
     Voordele betaal  (9 366)  (9 799)

 – –   Saldo aan die einde van die jaar   179 811   183 859 

    37.2.3  Die bedrae in die inkomstestaat erken was soos volg:
     Huidigediens-koste  2 260   1 937 
     Netto aktuariële (winste)/verliese gedurende  
     die jaar erken  (10 380)  25 487 
     Rentekoste  13 438   12 639 

     Totaal by werknemersvoordele ingesluit  
 – –   (aantekening 24)   5 318   40 063 

      Die effek van ’n 1%-styging in die gesondheidskoste- 
inflasieaanname is soos volg:

     Toename in die huidigediens- en rentekoste  2 226   2 387 
      Toename in die na-aftrede mediesevoordeel- 

aanspreeklikheid  24 268   25 869 

      Die effek van ’n 1%-afname in die gesondheidskoste- 
inflasieaanname is soos volg:

     Afname in die huidigediens- en rentekoste  1 838   1 957 
      Afname in die na-aftrede mediesevoordeel- 

aanspreeklikheid  20 152   21 344 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000
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   38 hiPeriNFlAsioNÊre ekoNoMieë
     Die Groep se bedrywighede in Zimbabwe en Angola 

(gedurende die vorige finansiële jaar) het handel gedryf in 
’n hiperinflasionêre omgewing en die omsettingsfaktore en 
indekse wat vir die herstatering van die tersaaklike 
finansiële jaarstate gebruik is, word hieronder uiteengesit. 
Die omsettingsfaktore is van die volgende afgelei: 
Zimbabwiese verbruikersprysindeks uitgereik deur 
Zimbabwe se Sentrale Statistiekkantoor en die Angolese 
verbruikersprysindeks uitgereik deur die Angola Sentrale 
Bank. Weens die verbetering in die inflasionêre omgewing 
in Angola, het die Groep sedert die begin van die huidige 
finansiële jaar opgehou om die relevante finansiële state te 
herstateer.

     2005 2006 2007
    Zimbabwe
    Indekse 12 354,2 158 708,8 12 420 511,8
    Omsettingsfaktor  12,8   1,0   1,0
    Wisselkoers   
    (1 ZAR =) ZWD3 250  ZWD60 000  ZwD20 851

    Angola
    Indekse 523,5 591,2 nvt
    Omsettingsfaktor  1,1   1,0  nvt
    Wisselkoers  
    (1 ZAR =) AON13,216 AON11,276 nvt

    Wins op netto monetêre posisie   3 112   8 295 
    Valutaverliese op transaksies  (1 775)  (2 085)

 – –  Valutawinste in die inkomstestaat  1 337   6 210 

   39 FiNANsiëlerisiko-Bestuur
   39.1 Finansiëlerisiko-faktore
     Die Groep se aktiwiteite stel hom aan ’n verskeidenheid 

finansiële risiko’s bloot, insluitende die impak van veranderinge 
in skuld, die wisselkoerse van buitelandse geldeenhede en 
rentekoerse. Die Groep se oorhoofse risikobestuursprogram 
fokus op die onvoorspelbaarheid van die finansiële markte en 
stel hom ten doel om die potensiële negatiewe effek hiervan 
op die Groep se finansiële prestasie te minimaliseer. Die Groep 
gebruik afgeleide finansiële instrumente soos valutatermyn-
kontrakte om sekere blootstellings te verminder.

     Risikobestuur word deur ’n sentrale tesourie-afdeling aan  
die hand van ’n beleidsdokument, soos goedgekeur deur die 
direksie, uitgeoefen. Die tesourie-afdeling identifiseer, evalueer 
en verskans finansiële risiko’s in noue samewerking met 
bedryfseenhede. Die direksie verskaf geskrewe riglyne vir 
oorhoofse risikobestuur, sowel as ’n skriftelike beleid wat 
areas dek soos valutakoersrisiko, rentekoersrisiko, krediet-
risiko, gebruik van afgeleide finansiële instrumente en die 
belê van surplusfondse.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007



Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007 101

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   39 FiNANsiëlerisiko-Bestuur (vervolg)

   39.1 Finansiëlerisiko-faktore (vervolg)
       39.1.1 Valutarisiko
         Die Groep dryf internasionale handel en word 

blootgestel aan valutarisiko as gevolg van 
blootstelling aan verskillende geldeenhede. Die 
tesourie-afdeling verskans die Groep se netto posisie 
in elke buitelandse geldeenheid deur gebruik te 
maak van valuta-opvraagdeposito’s en afgeleide 
finansiële instrumente in die vorm van valutatermyn-
kontrakte. Valutatermynkontrakte word nie vir 
spekulasiedoeleindes gebruik nie.

         Die Groep het verskeie beleggings in buitelandse 
filiale wie se netto bates aan valutarisiko blootgestel 
is.

    39.1.2 Rentekoersrisiko
         Die geweegde gemiddelde effektiewerente-koers 

op korttermyn-bankdeposito’s was 8,7%  
(2006: 7,0%).

         Vir blootstelling aan rentekoersrisiko op ander 
monetêre items, verwys na:

     – Rentedraende skuld: aantekening 16
     – Afbetalingsverkoopsontvangstes: aantekening 12
     –  Bedrae verskuldig deur gesamentlike onder- 

nemings: aantekening 12
     – Lenings en ontvangbare bedrae: aantekening 7

    39.1.3 Kredietrisiko
      Potensiële konsentrasie van kredietrisiko bestaan 

hoofsaaklik uit kontant en kontantekwivalente, 
ontvangbare rekeninge en beleggings. Behalwe vir 
die totale blootstelling verteenwoordig deur die 
onderskeie balansstaatitems, het die Groep geen 
ander wesenlike konsentrasie van risiko nie.  
Ontvangbare rekeninge behels ’n wydverspreide 
klantebasis en die Groep het streng riglyne in plek 
om te verseker dat alle kredietverkope van goedere 
en dienste slegs aan klante met ’n toepaslike 
kredietgeskiedenis gemaak word. Die Groep verkry 
ook sekuriteit van hulle franchisees.

      Fondse word slegs by finansiële instellings met ’n 
aanvaarbare CA-kredietgradering belê. Die Groep 
het ’n beleid wat die kredietblootstelling aan enige 
een finansiële instelling beperk.

      Die volgende verteenwoordig wesenlike konsen-
trasies van netto monetêre bates/(laste), 
insluitende korttermyn-surplusfondse, belê in 
ander geldeenhede as die verslagdoeningsgeld-
eenheid, soos op 30 Junie 2007:
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   39 FiNANsiëlerisiko-Bestuur (vervolg)

   39.1 Finansiëlerisiko-faktore (vervolg)
    39.1.3 Kredietrisiko (vervolg)
     
    Land Buitelandse geldeenheid Rand-ekwivalent
    Angola Kwanza (41 264)  (3 034)
    Botswana Pula 8 567   5 481 
    Ghana Cedi 1 112    399 
    Indië  Roepee (70 295)  (37 799)
    Madagaskar Ariarie (3 714)  (15 752)
    Malawi Kwacha 20 391   19 563 
    Mauritius Mauritiaanse roepee 23 122   20 339 
    Mosambiek Metical 1 982   2 814 
    Tanzanië Sjieling (4 453)  1 810 
    Uganda Sjieling 1 670   (3 297)
    VSA Dollar 95 259   117 639 
    Zambië Kwacha (51 208)  (86 715)

    39.1.4 Likiditeitsrisiko
      Die Groep se likiditeitsrisiko word beperk deur die 

gebruik van kontantvloeivooruitskattings; hand-
hawing van voldoende onbenutte bankfasiliteite 
(2007: R2,817,927,962; 2006: R1,684,714,792) 
sowel as onbeperkte leningsbevoegdheid. Alle 
onbenutte bankfasiliteite word deur die Groep se 
tesourie-afdeling volgens ’n tesouriemandaat, soos 
goedgekeur deur die direksie, bestuur.

      Die Maatskappy het kontant en kontantekwivalente 
van R600 miljoen beswaar as sekuriteit vir 
bankfasiliteite van sy hoof bedryfsfiliaal, Shoprite 
Checkers (Edms) Bpk.

   39.2 Versekeringsrisiko
     Die Groep onderskryf versekeringsprodukte met die volgende 

bepalings en voorwaardes:

     Kredietbeskerming, wat die risiko dek dat die klant nie die 
bepalings van die kredietooreenkoms kan nakom nie as  
gevolg van dood, ongeskiktheid of kwalifiserende personeel-
vermindering. Hierdie dekking sluit ook die herstel en 
vervanging van die produk in as gevolg van toevallige verlies 
of skade binne die bepalings van die polisvoorwaardes.

     Die risiko onder enige enkele versekeringskontrak is die 
moontlikheid dat die versekerde gebeurlikheid plaasvind en 
die onsekerheid oor die bedrag van die eis wat daaruit 
voortvloei. ’n Versekeringskontrak se risiko is uiteraard 
lukraak en dus onvoorspelbaar.

     Onderskrywingsrisiko is die risiko dat die Groep se werklike 
blootstelling aan korttermynrisiko’s, ingevolge polishouding-
voordele, konserwatiewe beramings sal oorskry. Waar 
toepaslik word bogenoemde risiko’s deur senior bestuur en 
die direksie aangespreek.

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
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   39 FiNANsiëlerisiko-Bestuur (vervolg)

   39.2 Versekeringsrisiko (vervolg)
     Konsentrasierisiko mag binne die versekeringsproses 

ontstaan waar ’n bepaalde gebeurlikheid of reeks gebeure 
’n wesenlike effek op die Groep se hulpbronne kan hê. Die 
Groep het nie die konsentrasierisiko formeel gemonitor nie, 
maar dit verminder deur gebeurlikheidslimiete op elke polis 
in te bou om die waarskynlikheid van ’n onderskrywingsverlies 
te beperk. Gevolglik beskou die Groep nie sy konsentrasie-
risiko as hoog nie.

   39.3 Billikewaarde-raming
     Die nominale waarde, min geraamde kredietaanpassings 

van handels- en ander debiteure en krediteure, word 
naastenby gelykstaande aan die billike waarde daarvan 
geraam.

     Die boekwaarde van alle ander finansiële instrumente is 
naastenby gelykstaande aan die billike waarde daarvan.

   40 VerwANtePArtY-iNliGtiNG
     Verwantepartyverhoudinge bestaan tussen die Maatskappy, 

filiale, direkteure, sowel as hul nabye familielede, en 
sleutelbestuur van die Maatskappy.

     Sekere maatskappye in die Groep het gedurende die 
oorsigjaar in die gewone gang van sake transaksies met 
mekaar aangegaan. Al hierdie intergroeptransaksies is in 
die finansiële jaarstate by konsolidasie geëlimineer.

     Sekere nie-uitvoerende direkteure is werknemers van 
Chaircorp (Edms) Bpk (“Chaircorp”), ’n bestuursmaat-
skappy wat adviesdienste verskaf aan Shoprite Holdings 
(Bpk) en Shoprite Checkers (Edms) Bpk in ruil vir ’n 
jaarlikse fooi. Die fooie wat verband hou met dienste as 
nie-uitvoerende direkteure is ingesluit in die direkteurs-
vergoeding-aantekening op bladsy 89. ’n Verdere bedrag 
van R2,642,695 (2006: R2,097,343) is aan Chaircorp 
(Edms) Bpk vir adviesdienste aan Shoprite Checkers 
(Edms) Bpk betaal.

     Besonderhede oor direkteure se vergoeding en hul 
aandeelhouding word in aantekeninge 14 en 26 in die 
jaarverslag geopenbaar.

    Sleutelbestuurspersoneel vergoeding
    Korttermyn-werknemersvoordele  75 967  65 979 
    Skeidingsvoordele  –  35 
    Na-aftredevoordele  8 364 4 851 
    Aandeelgebaseerde betalings   14 158   7 397 
    Direkteursfooie  658    658 

      99 147  78 920 

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie

 2006 2007   2007 2006

 R’000 R’000   R’000 R’000
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   40 VerwANtePArtY-iNliGtiNG (vervolg)
      Sleutelpersoneel het gedurende die oorsigjaar goedere teen 

die Groep se gewone pryse min 15%-korting aangekoop. 
Kortings van tussen 5% en 15% is beskikbaar vir alle 
permanente voltydse en skiktyd-werknemers.

     Gedurende die finansiële jaar onder oorsig, in die gewone 
loop van sake, het sekere Groepmaatskappye produkte en 
dienste gekoop vanaf sekere entiteite, waarin direkteure 
JW Basson, CH Wiese, EL Nel en JA Louw beduidende 
invloed het. Hierdie aankope het plaasgevind teen mark-
verwante pryse en is onbeduidend in terme van die Groep se 
totale bedrywighede vir die jaar.

    Hierdie aankope en verwante balanse was soos volg:    
    Aankope van voorraad  19 289   10 306 
    Aankope van dienste  8 152   8 951 
    Jaareindsaldo’s  3 536   1 341 

     Die Groep het ’n 50%-belang in die Hungry Lion 
gesamentlike onderneming (verwys na aantekening 41), en 
die ander 50% word indirek gehou deur alternatiewe 
direkteur JAL Basson.

     Die volgende transaksies het gedurende die jaar onder 
oorsig plaasgevind tussen die Hungry Lion gesamentlike 
onderneming en die Groep:

    Administrasiefooi aan die Groep betaal  2 397   1 932 
    Huur aan die Groep betaal  3 639   3 330 
    Rente aan die Groep betaal  2 064   2 702 
    Rente aan die gesamentlike onderneming betaal   292   1 734 

     Die jaareindsaldo’s wat verband hou met die transaksies 
met die gesamentlike onderneming, word in aantekening 12 
en 20 geopenbaar.

     Die Maatskappy ontvang die volgende vanaf sy filiaal, 
Shoprite Checkers (Edms) Bpk:

  34 212   3 271   Rente   
 941    988   Jaarlikse bestuursfooi   



Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007 105

 Maatskappy Groep
 30 Junie 30 Junie   30 Junie 30 Junie
 2006 2007   2007 2006
 R’000 R’000   R’000 R’000

   41 GesAMeNtlike oNDerNeMiNGs
     Die volgende belange word direk in gesamentlike  

ondernemings deur die Groep gehou:
    Hungry Lion Fast Foods (Edms) Bpk  50% 50%
    Hungry Lion Mauritius Bpk  50% 50%

     Die gekonsolideerde resultate sluit die volgende bedrae in  
wat verband hou met die Groep se belang in gesamentlike  
ondernemings. 

    inkomstestaat
    Verkope van bedryfsvoorraad  144 126   104 518 

    Wins voor belasting  13 920   14 122 
    Belasting  (3 866)  (4 830)

    Wins vir die jaar  10 054   9 292 

    Balansstaat
    Nie-bedryfsbates  34 423   19 381 
    Bedryfsbates  4 687   11 107 
    Bedryfslaste  9 888   12 018 

       Rentedraend  355    247 
       Rentevry  9 533   11 771 

    kontantvloeistaat
    Netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite  15 620   16 273 
    Netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite  (8 387)  (15 376)
    Netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite  – –

    kapitaalverpligtinge  2 853   2 350
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aantekeninge by die finansiële jaarstate (vervolg)
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk EN Sy FILIALE
vir die jaar geëindig 30 Junie 2007
AANHANGSEL A – BELANGE IN FILIALE

  Uitgereikte Persentasie
  gewone en aandeel-  Bedrae verskuldig
  voorkeur- houding Belegging in aandele deur/(aan)
  aandelekapitaal deur Groep 30 Junie 30 Junie 30 Junie 30 Junie
 Land van en premie gehou 2007 2006 2007 2006
 inkorporasie R’000 % r’000 R’000 r’000 R’000

Direkte FiliAle
OK Bazaars (1998) (Edms) Bpk Suid-Afrika  2 700    100  – – –  14 388
Shoprite Checkers (Edms) Bpk Suid-Afrika 1 128 908    100   174 431   174 431   143 990   746 401
Shoprite International Bpk Mauritius 1 426 263    100  1 426 263  1 152 557  –  1 060
Shoprite Insurance Maatskappy Bpk Suid-Afrika  20 230    100   20 230   20 230  – –
Shoprite Checkers Properties Bpk Suid-Afrika  26 196    100   16 677   16 677   3 365   3 365
Ander Suid-Afrika    100    152    152   (150)  (150)

    1 637 753  1 364 047   147 205   765 064

iNDirekte FiliAle
Africa Supermarkets Bpk* Zambia –   100     
Checkers Chatsworth Bpk Suid-Afrika  2 000    48     
Computicket (Edms) Bpk Suid-Afrika   233    100     
Megasave Trading (Pvt) Ltd* Indië  17 297    100     
Mercado Fresco de Angola Lda Angola   342    100     
OK Bazaars (Lesotho) (Edms) Bpk* Lesotho   300    50     
OK Bazaars (Namibia) Bpk* Namibië   500    100     
OK Bazaars (Swaziland) (Edms) Bpk* Swaziland   200    100     
OK Bazaars (Venda) Bpk Suid-Afrika  2 400    50     
Propco Mozambique Lda* Mosambiek   432    100     
Retail Holdings Botswana (Edms) Bpk* Botswana  9 375    100     
Retail Supermarkets Nigeria Bpk Nigerië   522    100     
Sentra Namibia Bpk* Namibië  5 880    100     
Shophold (Mauritius) Bpk* Mauritius   351    100     
Shoprite Angola Imobiliaria Lda* Angola   342    100     
Shoprite Checkers Tanzania Bpk* Tanzanië –   100     
Shoprite Checkers Uganda Bpk* Uganda   8    100     
Shoprite Checkers Zimbabwe (Pvt) Ltd* Zimbabwe  4 488    35     
Shoprite Ghana (Edms) Bpk Ghana  2 179    100     
Shoprite Lesotho (Edms) Bpk* Lesotho   1    100     
Shoprite Madagascar S.A.* Madagaskar  47 049    100     
Shoprite Namibia (Edms) Bpk* Namibië –   100     
Shoprite Supermercados Lda* Angola   342    100     
Shoprite Too (Edms) Bpk* Tanzanië  1 870    100     
Shoprite Trading Bpk* Malawi   3    100     

    1 637 753  1 364 047   147 205   765 064

*Omgeskakel teen historiese wisselkoerse

Note:
Algemene inligting ten opsigte van filiale, soos vereis deur paragraaf 70 van die Vierde Bylae tot die Maatskappywet, is slegs verskaf ten 
opsigte van filiale waarvan die finansiële posisie of resultate wesenlik is ten einde die Groep behoorlik te beoordeel. ’n Volledige lys van filiale 
is op versoek beskikbaar.



Shoprite Holdings Beperk JAARVERSLAG 2007 107

ontleding van aandeelhouers
SHOpRITE HOLDINGS BEpERk
soos op 30 Junie 2007

 Aantal
 aandeelhouers % Getal aandele %

AANDeelhouersVersPreiDiNG
1 – 1 000 aandele  3 902   59,21   1 223 894  0,22
1 001 – 10 000 aandele  1 765   26,78   6 177 580  1,14
10 001 – 100 000 aandele  551  8,36  19 015 207  3,50
100 001 – 1 000 000 aandele   282  4,28  98 362 263  18,10
1 000 001 aandele en meer  90  1,37  418 700 516  77,04

 6 590 100,00 543 479 460 100,00

    
 Aantal
 aandeelhouers % Getal aandele %

VersPreiDiNG VAN AANDeelhouers
Banke 101 1,53 56 460 874 10,39
Beslote korporasies 50 0,76 303 794 0,06
Skenkingsfondse 30 0,46 2 347 891 0,43
Individue 5 116 77,63 15 901 053 2,93
Versekeringsmaatskappye 28 0,42 29 274 491 5,39
Beleggingsmaatskappye 26 0,39 39 209 512 7,21
Mediese skemas 12 0,18 977 453 0,18
Gesamentlike fondse 182 2,76 108 983 782 20,05
Genomineerdes en trusts 525 7,97 41 360 620 7,61
Andere korporasies 80 1,21 3 963 448 0,73
Pensioenfondse 241 3,66 142 512 565 26,22
Private maatskappye 177 2,69 61 722 759 11,36
Publieke maatskappye 20 0,30 4 301 649 0,79
Aandeletrusts 1 0,02 506 036 0,09
Eie belegging 1 0,02 35 653 533 6,56

 6 590 100,00 543 479 460 100,00

    
 Aantal
 aandeelhouers % Getal aandele %

PuBlieke eN Nie-PuBlieke AANDeelhouers
Nie-publieke aandeelhouers 41 0,63 124 483 121 22,90

Direkteure en genote   39 0,59 88 323 552 16,25
Eie beleggings 1 0,02 35 653 533 6,56
Aandeletrusts 1 0,02 506 036 0,09

Publieke aandeelhouers 6 549 99,37 418 996 339 77,10

 6 590 100,00 543 479 460 100,00

    
    Getal aandele %

AANDeelhouDiNG VAN 1% oF Meer     
Allan Gray   49 604 470 9,13
Openbare Beleggingskommissaris   46 982 540 8,64
Titan Nominees (Edms) Bpk   44 548 410 8,20
Sanlam   38 514 726 7,09
Shoprite Checkers (Edms) Bpk    35 653 533 6,56
Thibault Square Financial Services (Edms) Bpk    32 000 000  5,89
Old Mutual Groep   21 897 134 4,03
Liberty Groep   17 290 456 3,18
Investment Solutions   16 133 303 2,97
Nedbank Groep   14 991 994 2,76
Namibian Government Institutions Pension Fund   14 452 885 2,66
Transnet Pensioenfonds   9 185 909 1,69
Myn Pensioenfonds   6 835 021 1,26
Le Roux, JF   5 967 629 1,10
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kennisgewing aan aandeelhouers

Sou u enige twyfel hê oor hoe u moet optree in die lig van die 
volgende besluite, moet u asseblief onmiddellik u aandelemakelaar, 
bankier, prokureur, rekenmeester of ander professionele adviseur 
raadpleeg.

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die Algemene Jaarvergadering 
van Shoprite Holdings Beperk (“die Maatskappy”) op Maandag  
29 Oktober 2007 om 09:15 in die raadsaal van Shoprite se 
hoofkantoor, hoek van William Dabs- en Ou Paarlweg, Brackenfell,  
Suid-Afrika, gehou sal word om die volgende gewone en spesiale 
besluite in ooreenstemming met die Maatskappywet, Wet 61 van 
1973, soos gewysig (“die Wet”), te oorweeg en met of sonder 
wysigings aan te neem:

GewoNe Besluit NoMMer 1
Besluit dat die finansiële jaarstate van die Maatskappy en van die 
Groep vir die jaar geëindig 30 Junie 2007, met inbegrip van die  
direkteurs-en ouditeursverslag, aanvaar word.

GewoNe Besluit NoMMer 2
Besluit dat die vergoeding van die nie-uitvoerende direkteure vir 
die jaar geëindig 30 Junie 2007, soos uiteengesit op bladsy 89 van 
die finansiële jaarstate, hiermee bekragtig word.

GewoNe Besluit NoMMer 3
Besluit dat PricewaterhouseCoopers as ouditeure vir die tydperk 
tot na afloop van die Maatskappy se volgende Algemene 
Jaarvergadering heraangestel word en die direksie gemagtig word 
om die ouditeure se vergoeding vas te stel.

GewoNe Besluit NoMMer 4
Besluit dat die aanbeveling van die direkteure met betrekking tot 
die beoogde verklaring en betaling van die gewone dividend 
bekragtig word. 

GewoNe Besluit NoMMer 5
Besluit dat Mnr JG Rademeyer, wat ingevolge Artikel 14.1 van die 
Statute van die Maatskappy as direkteur uittree, maar herkiesbaar 
is en homself herkiesbaar stel, as direkteur van die Maatskappy 
heraangestel word. ’n Verkorte curriculum vitae van  
Mnr Rademeyer verskyn op bladsy 9 van hierdie jaarverslag.

GewoNe Besluit NoMMer 6
Besluit dat Mnr TRP Hlongwane, wat ingevolge Artikel 14.1  
van die Statute van die Maatskappy as direkteur uittree, maar 
herkiesbaar is en homself herkiesbaar stel, as direkteur van die 
Maatskappy heraangestel word. ’n Verkorte curriculum vitae van 
Mnr Hlongwane verskyn op bladsy 9 van hierdie jaarverslag.

GewoNe Besluit NoMMer 7
Besluit dat Mnr B Harisunker, wat ingevolge Artikel 14.1 van  
die Statute van die Maatskappy as direkteur uittree, maar 
herkiesbaar is en homself herkiesbaar stel, as direkteur van die 
Maatskappy heraangestel word. ’n Verkorte curriculum vitae van 
Mnr Harisunker verskyn op bladsy 8 van hierdie jaarverslag.

GewoNe Besluit NoMMer 8
Besluit dat Mnr JW Basson, wat ingevolge Artikel 14.1 van die 
Statute van die Maatskappy as direkteur uittree, maar herkiesbaar 
is en homself herkiesbaar stel, as direkteur van die Maatskappy 
heraangestel word. ’n Verkorte curriculum vitae van Mnr Basson 
verskyn op bladsy 8 van hierdie jaarverslag.

GewoNe Besluit NoMMer 9
Besluit dat Mnr CG Goosen, wat ingevolge Artikel 14.1 van die 
Statute van die Maatskappy as direkteur uittree, maar herkiesbaar 
is en homself herkiesbaar stel, as direkteur van die Maatskappy 
heraangestel word. ’n Verkorte curriculum vitae van Mnr Goosen 
verskyn op bladsy 8 van hierdie jaarverslag.

GewoNe Besluit NoMMer 10 
Beheer oor gemagtigde maar onuitgereikte aandele
“Besluit DAt, tot ná afloop van die Maatskappy se volgende 
Algemene Jaarvergadering, die onvoorwaardelike algemene 
magtiging aan direkteure hernu word om die gemagtigde 
onuitgereikte aandele van die Maatskappy onder beheer van die 
direkteure te plaas, vir sodanige doeleindes as wat hulle volgens 
hul diskresie mag bepaal, toe te ken of uit te reik, behoudens die 
bepalings van die Wet en die vereistes van die JSE Beperk (“die 
JSE”) en enige ander aandelebeurs waarop die aandele van die 
Maatskappy van tyd tot tyd genoteer mag wees.”

GewoNe Besluit NoMMer 11
Goedkeuring van uitgifte-aandele vir kontant
“Besluit DAt, onderworpe daaraan dat nie minder nie as 75% 
(vyf en sewentig persent) van die stemme uitgebring deur daardie 
aandeelhouers van die Maatskappy wat persoonlik teenwoordig is 
of deur volmag verteenwoordig is om op hierdie algemene 
jaarvergadering te stem, ten gunste van hierdie gewone besluit 
stem, aan die direkteure van die Maatskappy hiermee by wyse van 
algemene volmag, magtiging verleen word om al die gemagtigde 
dog onuitgereikte aandele in die kapitaal van die Maatskappy of ’n 
gedeelte daarvan, vir kontant uit te reik, soos en wanneer hulle dit 
na goeddunke gerade mag ag, en dan wel onderworpe aan die Wet, 
die Statute van die Maatskappy, die JSE Noteringsvereistes en die 
vereistes van enige ander beurs waarop die aandele van die 
Maatskappy van tyd tot tyd genoteer mag wees, wanneer toepaslik, 
onderworpe aan die volgende beperkinge, naamlik dat:

•   die ekwiteitsekuriteite wat onderworpe is aan die uitgifte vir 
kontant van ’n klas moet wees wat reeds uitgereik is, tot 
sodanige sekuriteite beperk moet wees of tot regte wat 
omskepbaar is in ’n klas wat reeds uitgereik is;

•   enige sodanige uitgifte alleenlik gedoen sal word aan “openbare 
aandeelhouers” soos in die JSE Noteringsvereistes omskryf en 
nie aan verwante partye nie, tensy die JSE andersins akkoord 
sou gaan; 

•   die getal aandele wat vir kontant uitgereik word, in enige 
finansiële jaar, gesamentlik nie 10% (tien persent) van die 
Maatskappy se uitgereikte gewone aandelekapitaal mag oorskry 
nie.  Die getal gewone aandele wat uitgereik mag word, moet op 
die getal uitgereikte gewone aandele gebaseer wees, en gevoeg 
word by diè wat in die toekoms uitgereik mag word 
(voortspruitend uit die omskepping van opsies/omskepbare 
effekte) op datum van sodanige aansoek, min enige gewone 
aandele uitgereik, of wat in die toekoms uitgereik mag word uit 
opsies/omskepbare gewone aandele wat gedurende die geldende 
finansiële jaar uitgereik staan te word, plus enige gewone 
aandele wat uitgereik staan te word ooreenkomstig ’n regte-
uitgifte wat aangekondig is, onherroeplik en ten volle onderskryf, 
of so nie, ’n verkryging waarvan die finale bepalinge 
aangekondig is;

•   hierdie magtiging gelding sal wees tot die Maatskappy se 
volgende Algemene Jaarvergadering, mits dit nie sal strek oor ’n 
tydperk langer as 15 (vyftien) maande van die datum waarop 
hierdie magtiging verleen word nie; 

•   ’n betaalde persaankondiging waarin volledige besonderhede 
verskaf word, insluitende die impak op die netto batewaarde en 
verdienste per aandeel, gepubliseer word ten tyde van enige 
uitgifte wat, in totaal binne een finansiële jaar, 5% (vyf persent) 
of meer van die getal aandele voor die uitgifte uitgereik, 
verteenwoordig; en



•   wanneer die prys bepaal word waarteen ’n uitgifte ingevolge 
hierdie magtiging mag geskied, die maksimum toegelate korting 
10% (tien persent) van die geweegde verhandelde prys op die 
JSE sal wees van daardie aandele oor die 30 (dertig) 
besigheidsdae voor datum waarop die prys van die uitgifte 
bepaal word of die direkteure van die Maatskappy daarmee 
akkoord gaan.” 

sPesiAle Besluit NoMMer 1
Goedkeuring om aandele terug te koop
“Besluit DAt, aan die Maatskappy en/of enige filiaal van die 
Maatskappy hiermee magtiging verleen word by wyse van ’n 
algemene besluit wat in Artikels 85(2) en 85(3) van die Wet 
beoog word, om die uitgereikte gewone aandele  van die 
Maatskappy te bekom, en dan wel ingevolge sodanige bepalinge en 
voorwaardes en in sodanige bedrae waarop die direkteure van die 
Maatskappy van tyd tot tyd mag besluit, maar onderworpe aan die 
Statute van die Maatskappy, die voorskrifte van die Wet en die 
JSE Noteringsvereistes of diè van enige ander beurs waarop die 
aandele van die Maatskappy van tyd tot tyd genoteer mag wees, 
waar van toepassing, met dien verstande dat:

•   enige terugkoop van sekuriteite deur die hoofbestelboek wat 
deur die JSE-verhandelingstelsel bedryf word, sal geskied en 
gedoen sal word sonder voorafgaande verstandhouding of 
reëling tussen die Maatskappy en die teenparty;

•   hierdie algemene magtiging alleenlik tot die Maatskappy se 
volgende Algemene Jaarvergadering geldig sal wees, met dien 
verstande dat dit nie sal strek oor ’n tydperk van meer as  
15 (vyftien) maande van datum van die goedkeuring van die 
spesiale besluit nie;

•   ter bepaling van die prys waarteen die Maatskappy se gewone 
aandele ingevolge die algemene magtiging deur die Maatskappy 
verkry word, sal die maksimum premie waarteen sodanige 
gewone aandele verkry mag word, 10% (tien persent) van die 
geweegde gemiddelde markprys wees waarteen sodanige gewone 
aandele op die JSE verhandel word soos oor die 5 (vyf) 
besigheidsdae bepaal wat onmiddellik die terugkoop van 
sodanige gewone aandele deur die Maatskappy voorafgaan;

•   die aankoop van gewone aandele in een finansiële jaar nie  
10% (tien persent) van die Maatskappy se uitgereikte gewone 
aandelekapitaal sal oorskry vanaf datum van die goedkeuring 
van hierdie algemene magtiging nie;

•   die Maatskappy en die Groep in ’n posisie is om hul skuld in die 
gewone gang van sake vir die 12 (twaalf) maande na die datum 
van kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering te betaal;

•   die bates van die Maatskappy en die Groep, synde volgens 
Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk billik 
gewaardeer, meer is as die laste van die Maatskappy en die 
Groep vir die 12 (twaalf) maande na die datum van 
kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering;

•   die gewone kapitaal en reserwes van die Maatskappy en die 
Groep toereikend is vir die volgende 12 (twaalf) maande na  
die datum van die kennisgewing van die Algemene 
Jaarvergadering;

•   die beskikbare bedryfskapitaal toereikend is om die 
werksaamhede van die Maatskappy en die Groep in die  
12 (twaalf) maande na die datum van kennisgewing van die 
Algemene Jaarvergadering te kan voortsit;

•   by toetrede tot die mark om met die terugkoop-aksie te begin, 
die Maatskappy se borg sy verantwoordelihede soos vervat in 
skedule 25 van die JSE Noteringsvereistes, nagekom het;

•   na sodanige terugkoop-aksie die Maatskappy steeds sal voldoen 
aan die bepalings van paragrawe 3.37 tot 3.41 van die JSE 
Noteringsveistes wat op die verspreiding van aandeelhouers 
betrekking het;

•   die Maatskappy of sy filiale nie sekuriteite gedurende die 
geslote tydperk sal terugkoop soos in paragraaf 3.67 van die 
JSE Noteringsvereistes gedefinieer nie;

•   wanneer die Maatskappy in totaal 3% (drie persent) van die 
aanvanklike getal van die betrokke klas sekuriteite teruggekoop 
het, en vir elke 3% (drie persent) in totaal van die aanvanklike 
getal van daardie klas daarná verkry, ’n aankondiging gedoen 
sal word; en

•   die Maatskappy net een agent aanstel om enige terugkoop-
aksie(s) namens hom te behartig.”

Ander openbaarmaking ingevolge die JSE Noteringsvereistes 
Ingevolge die JSE Noteringsvereistes moet die volgende 
openbaarmakingsprosedure gevolg word, waarvan sommige van 
die besonderhede in die jaarverslag verstrek moet word waarvan 
hierdie kennisgewing deel sal uitmaak, soos hieronder uiteengesit:

Direkteure en bestuur bladsy 8–9, 20–34

Groot aandeelhouers van die Maatskappy bladsy 107

Direkteure se belang in sekuriteite bladsy 51

Aandelekapitaal van die Maatskappy bladsy 77

Wesenlike verandering
Buiten die feite en ontwikkelings waarna op bladsy 46 van die 
jaarverslag verwys word, was daar sedert die datum van 
ondertekening van die ouditverslag en die datum van hierdie 
kennisgewing geen wesenlike veranderinge in die sake of finansiële 
posisie van die Maatskappy en sy filiale nie.

Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring
Die direkteure, wie se name op bladsy 8 tot 9 van die Jaarverslag 
verskyn, aanvaar gesamentlik en individueel volle 
verantwoordelikheid vir die juistheid van inligting wat op spesiale 
besluit nommer 1 betrekking het en sertifiseer dat na hul beste 
wete en kennis daar geen feite weggelaat is wat enige verklaring 
vals of misleidend kan maak nie, en dat alle redelike navrae om 
sodanige feite vas te stel, gedoen is en dat hierdie besluit al 
sodanige inligting bevat.

Litigasieverklaring
Ingevolge paragraaf 11.26 van die Noteringsvereistes van die JSE 
is die direkteure, wie se name op bladsy 8 tot 9 van die jaarverslag 
verskyn, waarvan hierdie kennisgewing deel uitmaak, nie bewus 
van enige wetlike of arbitrasiestappe, insluitende stappe wat 
hangende is of waarmee die Maatskappy gedreig word wat in die 
onlangse verlede, synde die vorige 12 (twaalf) maande, ’n 
wesenlike uitwerking op die Groep se finansiële posisie sal hê of 
gehad het nie.

Rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 1
Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 1 is om 
aan die Maatskappy en/of sy filiale by wyse van ’n algemene 
magtiging, magtiging te verleen om sy eie uitgereikte aandele te 
verkry op sodanige voorwaardes en volgens sodanige bepalings en 
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vir sodanige bedrae as wat van tyd tot tyd deur die Maatskappy se 
direkteure vasgestel mag word, onderworpe aan die beperkinge 
hierbo uiteengesit.

Die direkteure van die Maatskappy beoog nie om die voorwaardes 
van spesiale besluit nr. 1 spesifiek in werking te stel nie, maar sal 
die Maatskappy se posisie en deurlopende marktoestande 
voortdurend evalueer, voordat die bepalings van spesiale besluit  
nommer 1 geïmplementeer word.

sPesiAle Besluit NoMMer 2

Spesifieke goedkeuring vir die terugkoop van aandele
“Besluit DAt die terugkoop deur die Maatskappy van:

•   tot 35 653 533 gewone aandele van 113,4 sent elk van 
Shoprite Checkers (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van die 
Maatskappy; en

•   tot 506 036 gewone aandele van 113,4 sent elk van  
Die Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust;

op die tye en in die hoeveelhede waarop die direkteure in hul 
diskresie besluit en teen die heersende prys van die Maatskappy se 
gewone aandele op die JSE op die betrokke tydstip kragtens 
Artikel 85 van die Wet, as ’n spesifieke goedkeuring goedgekeur 
word.

Die Maatskappy se direkteure stel die terugkoop wat in hierdie 
besluit beoog word, net in werking indien, ná oorweging van die 
uitwerking van die spesifieke terugkoop:

•   die Maatskappy en die Groep sy skuld sal kan betaal namate dit 
in die gewone loop van sake vir die tydperk van 12 maande ná 
die datum van die spesifieke terugkoop betaalbaar word;

•   die Maatskappy en die Groep se bates, die laste van die 
Maatskappy en die Groep, ná die datum van die spesifieke 
terugkoop sal oorskry;

•   die Maatskappy en die Groep se aandelekapitaal en reserwes vir 
’n tydperk van 12 maande ná die datum van die spesifieke 
terugkoop vir gewone sakedoeleindes toereikend sal wees;

•   die Maatskappy en die Groep se bedryfskapitaal vir ’n tydperk 
van 12 maande ná die datum van die spesifieke terugkoop vir 
gewone sakedoeleindes toereikend sal wees;

•   hulle tevrede is dat dit geen bykomende nadelige gevolge vir die 
Maatskappy sal hê nie.”

Rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 2
Die rede vir spesiale besluit nommer 2 is om aan die Maatskappy 
by wyse van ’n spesifieke magtiging, magtiging te verleen om 
aandele wat deur die Maatskappy uitgereik is, soos in die besluit 
bepaal, terug te koop.

Die uitwerking van die spesiale besluit is dat die Maatskappy ’n 
spesifieke magtiging sal hê om die aandele soos in die besluit 
bepaal, terug te koop. Ná die inwerkingstelling van die besluit sal 
die aandele wat só teruggekoop is, as uitgereikte aandele 
gekanselleer word en weer na die status van gemagtigde 
onuitgereikte aandele terugkeer.

Die inwerkingstelling van die spesifieke terugkoop sal uit 
bestaande kontantbronne befonds word.

Die uitwerking van die spesifieke terugkoop op verdienste per 
aandeel, wensensverdienste per aandeel en netto batewaarde per 
aandeel sal nie wesenlik wees nie.

Hierdie spesiale besluit is onderworpe daaraan dat nie minder nie 
as 75% (vyf en sewentig persent) van die stemme uitgebring deur 
daardie aandeelhouers van die Maatskappy wat persoonlik 
teenwoordig is of deur volmag verteenwoordig is om op hierdie 
Algemene Jaarvergadering te stem, met uitsluiting van die aandele 
gehou deur Shoprite Checkers (Edms) Bpk en Die Shoprite 
Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust.

ANDer sAke
Om sodanige ander sake te verrig wat op ’n algemene 
jaarvergadering hanteer mag word.

Die uitbring van stemme en volmagte 
’n Aandeelhouer van die Maatskappy wat die Algemene 
Jaarvergadering mag bywoon en mag praat en ’n stem mag 
uitbring, mag ’n gevolmagtigde aanstel om namens hom/haar die 
vergadering by te woon, te praat en te stem.  Die gevolmagtigde 
hoef nie ’n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie. ’n 
Volmagvorm word ingesluit vir die gerief van enige aandeelhouer 
met ’n sertifikaat of “eie naam” geregistreerde 
gedematerialiseerde aandeelhouer wat nie die Algemene 
Jaarvergadering kan bywoon nie, maar graag verteenwoordig wil 
wees.

Onderworpe aan die statute van die Maatskappy en met die 
opsteek van hande, sal elke aandeelhouer van die Maatskappy wat 
persoonlik teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig 
word, net een stem mag uitbring. Op ’n stemming sal elke 
aandeelhouer van die Maatskappy wat persoonlik teenwoordig is 
of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word, een stem hê vir 
elke aandeel wat deur sodanige aandeelhouer in die Maatskappy 
gehou word en diè sal onderworpe wees aan die Statute van die 
Maatskappy.

Aandeelhouers, behalwe “eie naam” geregistreerde 
gedematerialiseerde aandeelhouers, wat hul aandele deur ’n 
sentralesekuriteitebewaarplek-deelnemer (“SSBD”) of makelaar 
gedematerialiseer het, en wat die Algemene Jaarvergadering wil 
bywoon, moet hul SSBD of makelaar versoek om aan hulle ’n 
verteenwoordigingsbrief uit te reik, of so nie moet hulle ingevolge 
die toepaslike bewaringsooreenkoms wat tussen hulle en die SSBD 
of makelaar aangegaan is, hul steminstruksies aan die SSBD of 
makelaar voorsien.

Volmagvorms moet by die maatskappysekretaris by sy kantoor te 
hoek van William Dabs- en Ou Paarlweg, Brackenfell, 7560, Suid-
Afrika (Posbus 215, Brackenfell, 7561, Suid-Afrika) ingehandig 
of gepos word, om die maatskappysekretaris nie later nie as 09:15 
op Donderdag, 25 Oktober 2007 te bereik.

Op las van die direkteure
shoprite holdings Beperk

AN van Zyl
Maatskappysekretaris
28 Augustus 2007

kennisgewing aan aandeelhouers (vervolg)
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Shoprite Holdings Beperk
(Geïnkorporeer din die Republiek van Suid-Afrika)

(Registrasienommer:  1936/007721/06)
JSE-aandeelkode: SHP
NSX-aandeelkode: SRH

LUSE-aandeelkode: SHOPRITE
ISIN: ZAE000012084

(“Shoprite Holdings” of “die Maatskappy”)

Vir voltooiing deur gesertifiseerde aandeelhouers en “eie naam” gedematerialiseerde aandeelhouers.
 

Gedematerialiseerde aandeelhouers moet hul sentrale sekuriteite bewaarplek deelnemer (“SSBD”) of makelaar in kennis stel van hul voorneme 
om die Algemene Jaarvergadering by te woon sodat hul SSBD of makelaar hulle van die nodige magtiging kan voorsien ten einde hulle in staat 
te stel om die Algemene Jaarvergadering by te woon of, sou hulle verlang om nie die Algemene Jaarvergadering nie by te woon nie, moet hulle 
hul SSBD of makelaar van steminstruksies voorsien. sodanige aandeelhouers moet nie hierdie volmagvorm gebruik nie.

Ek/Ons____________________________________________ (Volle naam en van in drukskrif) van ____________________________________

as lid van Shoprite Holdings, en houer van  ___________________________________ aandele in die Maatskappy, stel hiermee aan

1. _________________________________________________________   van ___________________________________________________ of,

2. _________________________________________________________   van ___________________________________________________ of,

3.  die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering,

  as my/ons gevolgmagtigde om namens my/ons op te tree en soos hieronder aangedui te stem op die Algemene Jaarvergadering van die 
aandeelhouers van die Maatskappy, wat gehou sal word op 29 Oktober 2007 om 09:15 te Brackenfell, en op enige verdaging daarvan:

  Getal aandele

  Ten gunste van Teen Buite stemming

 Gewone besluit nommer 1  
 Goedkeuring van die Finansiële Jaarstate

 Gewone besluit nommer 2
 Goedkeuring van nie-uitvoerende direkteure se vergoeding

 Gewone besluit nommer 3
  Heraanstelling van PricewaterhouseCoopers as ouditeure en  

goedkeuring van hul vergoeding

 Gewone besluit nommer 4
 Bevestiging van beoogde verklaring en betaling van gewone dividend

 Gewone besluit nommer 5
 Heraanstelling van Mnr JG Rademeyer

 Gewone besluit nommer 6
 Heraanstelling van Mnr TRP Hlongwane

 Gewone besluit nommer 7
 Heraanstelling van Mnr B Harisunker

 Gewone besluit nommer 8
 Heraanstelling van Mnr JW Basson

 Gewone besluit nommer 9
 Heraanstelling van Mnr CG Goosen

 Gewone besluit nommer 10
 Om onuitgereikte aandele onder die beheer van die direksie te plaas

 Gewone besluit nommer 11
 Om onuitgereikte aandele vir kontant uit te reik

 spesiale besluit nommer 1
 Algemene magtiging om aandele terug te koop

 spesiale besluit nommer 2
 Spesifieke magtiging om aandele terug te koop

* Dui u stem met ’n “X” in die toepaslike blokkie aan

My/ons gevolmagtigde mag na eie goeddunke stem, tensy anders voorgeskryf

Geteken te (plek)  ____________________________________________  op (datum)  __________________________________________ 2007

Handtekening  __________________________________________________________________________________________________________

lees asseblief die aantekeninge op die keersy.

volmagvorm
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1.  Die volmagvorm mag alleenlik deur aandeelhouers met 

sertifikate of gedematerialiseerde aandeelhouers gebruik word 

wat gedemateriliaseerde gewone aandele met “eie naam”-

registrasie besit.

2.  Gedematerialiseerde gewone aandeelhouers word daaraan 

herinner dat dit hul plig is om met hul SSBD of makelaar te 

kommunikeer.

3.  Elke aandeelhouer is daarop geregtig om een of meer 

gevolmagtigdes aan te stel (wat nie ’n aandeelhouer(s) van die 

Maatskappy hoef te wees nie) om namens daardie aandeelhouer 

die Algemene Jaarvergadering by te woon, te praat en ’n stem 

uit te bring.

4.  ’n Aandeelhouer mag die naam van ’n gevolmagtigde of die 

name van twee plaasvervangende gevolmagtigdes van die 

aandeelhouer se keuse in die betrokke spasie invul, met of  

sonder skrapping van “die voorsitter van die Algemene 

Jaarvergadering”. Die persoon wie se naam eerste op die 

volmagvorm verskyn en wat op die Algemene Jaarvergadering 

teenwoordig is, sal daarop geregtig wees om as gevolmagtigde 

op te tree met die uitsluiting van diegene wie se name volg.

5.  ’n Aandeelhouer se instruksies aan die gevolmagtigde moet 

aangedui word deur die toepaslike getal stemme aan te dui wat 

deur daardie aandeelhouer uitgebring mag word – dié moet in 

die toepaslike blokkie(s) ingevul word. Versuim om aan 

bostaande te voldoen, sal geag word aan die voorsitter van die 

Algemene Jaarvergadering magtiging te verleen, indien die 

voorsitter die bevoegde gevolmagtigde is, om ten gunste van die 

gewone en spesiale besluite op die Algemene Jaarvergadering te 

stem of, so nie, geld dit vir enige ander gevolmagtigde wat na 

goeddunke op die Algemene Jaarvergadering mag stem of buite 

stemming mag bly, ten opsigte van al die aandeelhouers se stem 

wat daar uitgebring mag word.

6.  Dokumentêre bewys wat die bevoegdheid bepaal van ’n persoon 

wat hierdie volmagvorm in ’n verteenwoordigende hoedanigheid 

onderteken, moet aan hierdie volmagvorm vasgeheg wees, tensy 

vooraf deur die Maatskappy se oordragkantoor aangeteken of 

tensy die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering daarvan 

sou afsien.

7.  Die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering mag enige 

volmagvorm wat anders as in ooreenstemming met hierdie 

instruksies voltooi is en/of ontvang word, verwerp of aanvaar, 

mits hy hom vergewis het van die manier waarop die 

aandeelhouer wil stem.

8.  Enige wysigings of regstellings aan hierdie volmagvorm moet 

deur die ondertekenaar(s) geparafeer word.

9.  Die voltooiing en indiening van hierdie volmagvorm sal nie 

verhinder dat die betrokke aandeelhouer persoonlik die 

Algemene Jaarvergadering bywoon en praat en ’n stem uitbring 

nie, ter uitsluiting van enige gevolmagtigde wat ingevolge 

hiervan aangestel is, sou die aandeelhouer verkies om dit te 

doen.

10.  ’n Minderjarige moet deur sy/haar ouer of voog bygestaan word 

tensy die betrokke dokumente wat sy/haar regsbevoegdheid 

staaf, getoon word of deur die Maatskappy geregistreer is.

11. Waar daar gesamentlike houers van enige aandele is:

 – mag net een houer hierdie volmagvorm teken;

 –  sal die stem(me) van die senior aandeelhouers (vir daardie 

doel sal senioriteit bepaal word deur die volgorde waarin en 

die name van aandeelhouers in die Maatskappy se 

aandeelhouersregister verskyn) wat ’n stem aanbied (hetsy 

persoonlik of by wyse van volmag) aanvaar word met die 

uitsluiting van die stem(me) van die ander gesamentlike 

aandeelhouer(s).

Volmagvorms moet nie later as 09:15 op Donderdag, 25 Oktober 

2007, die maatskappysekretaris by onderstaande adres bereik.

Die Maatskappysekretaris
hv William Dabs- en Ou Paarlweg

Brackenfell, 7560

Suid-Afrika

(Posbus 215, Brackenfell, 7561, Suid-Afrika)

aantekeninge van volmagvorm
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