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Shoprite Holdings Beperk
is ’n beleggingshouermaatskappy wie se 

filiale saam die grootste kleinhandel- 
onder neming in snelomsetverbruikersgoedere 

op die vasteland van Afrika uitmaak.
Sy verskillende kettings bedryf saam 1 079 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 Mumbaai en op van die eilande in die Indiese 
Oseaan. Die doelwit van bestuur is om alle gemeenskappe in Afrika van voedsel en 
huishou de like 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 tot stand koming van stabiele ekonomieë en die maatskaplike opheffing van 
die vasteland se mense.
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Omset groei vergeleke met aantal winkels
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Hoe ons 
besigheid 
oor 30 jaar 
gegroei het

Shoprite Holdings Bpk omvat die volgende:

Deur sy OK Franchise afdeling versprei die Groep voorraad na 
383 Shoprite-supermarkte; 134 Checkers- supermarkte; 24 Checkers Hypers; 

154 Usave-winkels; 22 verspreidingsentrums wat die groep voorsien van 
kruideniersware, nie-voedsel en vars produkte; 204 OK Furniture-winkels; 46 House 
& Home-winkels; 14 OK Power Express-winkels; en 125 Hungry Lion-kitskoswinkels.

Deur sy OK Franchise afdeling versprei die Groep voorraad na 
22 OK Foods-supermarkte; 73 OK Grocer-winkels; 27 OK MiniMark-geriefswinkels; 

27 OK Value-winkels; 77 Sentra-winkels en aankoopvennote; 
en 39 Megasave-groothandelwinkels.
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Suid-Afrika

Malawi

Tanzanië

Namibië Botswana

Lesotho

Swaziland

Zimbabwe

Mozambiek

Madagaskar Mauritius

Indië
Ghana Nigerië Uganda

Angola

Zambië

 Shoprite Checkers
Checkers 

Hyper Usave
OK 

Furniture
OK 

Express
House & 

Home
Hungry 

Lion OK Foods OK Grocer
OK Mini

Mark OK Value Megasave Sentra 

Suid-Afrika 310 130 24 129 180 13 44 103 14 63 25 21 27 63

Angola 3   5    1       

Botswana 5   6   7 5     1  

Ghana 1   1           

Indië 1              

Lesotho 4   3 4 1  2  1     

Madagaskar 7              

Malawi 2   3           

Mauritius 1              

Mozambiek 5    2         

Namibië 13 4  11 10   2 4 3 9 2 6 10 14

Nigerië 1              

Swaziland 6   2 2   1     1  

Tanzanië 4              

Uganda 2              

Zambië 17       7       

Zimbabwe 1              

Totaal 383 134 24 154 204 14 46 125 22 73 27 27 39 77

Verspreiding van Bedrywighede en Ekonomiese Oorsig

 Angola Ghana Lesotho Malawi Mosambiek Nigerië Swaziland Uganda

Bevolking 2008 (Miljoen) 16.8 22.5 2.5 13.7 20.7 147.8 1.0 32.0

BBP gemiddelde groei % (2004 – 2008) 17.1 6.2 4.4 6.8 7.6 6.8 2.7 8.4

Inflasie 2008 (jaarlikse persentasie verandering) 12.5 16.5 10.7 8.7 10.3 11.2 13.1 7.3

 Botswana Indië Madagaskar Mauritius Namibië  Suid-Afrika Tanzanië Zambië

Bevolking 2008 (Miljoen) 1.8 1,190.5 20.2 1.3 2.0 48.7 39.7 12.5

BBP gemiddelde groei % (2004 – 2008) 4.0 8.7 5.2 4.5 5.8 4.7 7.3 5.8

Inflasie 2008 (jaarlikse persentasie verandering) 12.6 8.3 9.2 8.7 10.3 11.5 10.3 12.4

Ekonomiese Oorsig
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Finansiële Hoogtepunte
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

         30 Junie  30 Junie
        % 2009 2008
        toename R'000 R'000

Verkoop van handelsvoorraad      24.5  59 318 559  47 651 548 
Handelswins       28.1  2 940 914  2 296 550 
Verdienste voor rente, belasting, waardevermindering and amortisasie (EBITDA)   25.3  3 687 440  2 941 865 
Wins voor belasting      22.6  3 018 116  2 461 259 
Wesensverdienste       28.6  2 021 560  1 572 231 

Prestasiemaatstawwe
Wesensverdienste per aandeel (sent)      29.4  401.1 309.9
Verwaterde wesensverdienste per aandeel (sent)     30.9  390.8 298.6
Dividende per aandeel verklaar (sent)      29.0    200.0    155.0 
Dividenddekking (keer)        2.0    2.0 
Bedryfsmarge (%)         5.0    4.8 
Opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend (%)       41.4    37.3 

Defi nisies
Opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend: Wesensverdienste, uitgedruk as ’n persentasie van die gemiddelde kapitaal en reserwes en 
rente-draende skulde aan die begin en aan die einde van die finansiële jaar.

Aantal Korporatiewe Winkels
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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 inkomstegroepe; 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 1991 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 varsprodukte en 
bied ’n groter verskeidenheid van keurvoedsel-
items 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 10.

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 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 noodsaak-
like produkte wat in ’n gestandaardiseerde 
winkelomgewing op maklike betalings-
voorwaardes aangebied word. Klante kan ook 
uit ’n omvattende katalogus aanlyn koop.

Posisionering Dit bied ’n groter verskeiden-
heid eietydse kwaliteitmeubels, huishoudelike 
toestelle en tuisvermaakprodukte aan meer 
gegoede verbruikers.

Teikenklant Lewenstandaardmeting 7 tot 10.

Inkopie-ervaring ’n Uiters aangename 
 inkopie-omgewing, met produkte wat 
aantreklik uitgestal word. Klante kan ook 
uit ’n omvattende katalogus aanlyn koop.

“Die sterk groei wat 
behaal is in ’n mark 

oorlopens toe vol 
uitdagings is te 

danke aan ’n 
 merkwaardige 

spanpoging, met 
totale toewyding op 

elke vlak in die
organisasie.”

JW Basson, Uitvoerende Hoof
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Posisionering Deur OK Franchise het die 
Groep ’n vastrapplek in klein, geriefsgeoriën-
teerde markte verkry. Die OK-handelsmerk, 
wat net aan afsetpunte toegeken word wat 
aan sekere vereistes voldoen, omvat vier 
 kleinhandelformate – OK Foods, OK Grocer, 
OK MiniMark en OK Value – benewens die 
groothandelformaat Megasave.

Teikenklant Elke franchise-winkel 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 
 mede dingende pryse bied.

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

Teikenklant Sy teikenklant is dieselfde as vir 
Checkers:  lewenstandaardmeting 7 tot 10.

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

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 Usave is ’n afslagketting 
sonder fieterjasies met ’n beperkte reeks 
basiese produkte wat aanvanklik vir die 
laerinkomstesegment voorsiening gemaak 
het, maar toenemend in eie reg in ’n voorkeur-
inkopiebestemming ontwikkel. 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 1 tot 5.

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

“ Ons prestasies is die 
gevolg van die stappe 
wat ons gedoen het, 
soos die verlaging van 
ons bruto marge, die 
 beskik baar  stelling 
van meer bekostigbare 
produkte en die
strategiese
 posisionering 
van ons verskillende 
handelsmerk formate.”

JW Basson, Uitvoerende Hoof
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Raad van Direkteure

Uitvoerende Direkteure

JW Basson (63) *
BCom STR GR(SA)
Hoof Uitvoerende Beampte

Mnr JW Basson het gedurende 1971 by Pep 
Stores as finansiële bestuurder aangesluit en is in 
1975 as direkteur in die Pepkor direksie aangestel. 
Hy is die uitvoerende hoof en besturende direkteur 
van Shoprite Holdings en Shoprite Checkers 
onderskeidelik en dien in die vergoedingskomitee.

CG Goosen (56) *
BCom Hons GR(SA)
Adjunk Besturende Direkteur 
en Finansiële Direkteur

Mnr CG Goosen het gedurende 1983 as finansiële 
bestuurder by die Pepkor Groep aangesluit. Hy is 
in 1993 as finansiële direkteur in die Shoprite 
Holdings direksie aangestel. Tans is hy die adjunk 
besturende direkteur van Shoprite Holdings, ’n 
direkteur van Shoprite Checkers asook verskeie 
maatskappye binne die Groep. Hy dien in die 
vergoedingskomitee van Shoprite Holdings. 

B Harisunker (57)
Afdelingsbestuurder

Mnr B Harisunker het gedurende 1969 by 
Checkers aangesluit. Tans is hy die afdelings-
bestuurder van die maatskappy se bedrywighede 
in KwaZulu-Natal, die Indiese Oseaan-eilande en 
Indië. Hy is in Junie 1999 in die direksie van 
Shoprite Checkers aangestel en in November 
2002 in die direksie van Shoprite Holdings.

AE Karp (50)
Hoofbestuurder: Meubeldivisie

Mnr AE Karp het in November 1990 by OK Bazaars 
aangesluit. Tans is hy die hoofbestuurder van die 
Groep se meubelbedrywighede. Hy is in Junie 
1999 in die direksie van Shoprite Checkers en in 
September 2005 in die direksie van Shoprite 
Holdings aangestel.

EL Nel (60)
BCom STR GR(SA)
Hoofbestuurder: Kleinhandelbeleggings

Mnr EL Nel het gedurende 1997 by die Groep 
aangesluit en dien sedert 1999 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. 

BR Weyers (57)
Hoofbestuurder: Bemarking 
en Produkontwikkeling

Mnr BR Weyers het hom in 1980 by die Groep 
aangesluit en dien in die direksie van Shoprite 
Checkers. Hy is in Februarie 1997 in die direksie 
van Shoprite Holdings aangestel en dien tans as 
hoofbestuurder: bemarking en produkontwikkeling.

Uitvoerende Alternatiewe Direkteure

JAL Basson (33)
B Rek
Hoofbestuurder: Hungry Lion

Mnr JAL Basson het gedurende 2002 by die Groep 
aangesluit. Tans is hy die hoofbestuurder van die 
Groep se Hungry Lion kitskosbesigheid. Hy is in 
September 2005 as alternatiewe direkteur in 
Shoprite Holdings se direksie aangestel.

M Bosman (52)
B Rek Hons GR(SA)
Hoofbestuurder: Groepfi nansies

Mnr M Bosman het gedurende 1993 by die  Groep 
aangesluit. Hy is in Junie 1999 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 en dien tans as 
hoofbestuurder: groepfinansies.

PC Engelbrecht (40)
BCompt Hons GR(SA)
Operasionele Hoofbeampte

Mnr PC Engelbrecht het gedurende April 1997 by 
die 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.
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Nie-Uitvoerende Direkteure

CH Wiese (67) *+
BA LLB DCom (hc)
Voorsitter

Dr CH Wiese is gedurende 1967 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 
 aange sluit en is sedert 1981 uitvoerende voor-
sitter van Pepkor Bpk. Hy is tans die voorsitter van 
Shoprite Holdings Bpk en dien as voorsitter van 
die vergoedingskomitee en nominasiekomitee. 
Hy is tans voorsitter van Tradehold Bpk, Invicta 
Holdings Bpk en Tulca (Edms) Bpk – handeldry-
wend as Mango – en ’n nie-uitvoerende direkteur 
van KWV Beherend Bpk en die PSG Groep.

TRP Hlongwane (70)

Mnr TRP Hlongwane is in November 2002 as 
nie-uitvoerende direkteur in Shoprite Holdings 
se direksie aangestel. 

JA Louw (65) *+
BSc Hons B (B&A) Hons

Mnr JA Louw, ’n voormalige vise-voorsitter van 
Pepkor, het gedurende 1991 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 maat-
skappye en is vise-voorsitter van Pioneer Foods. 

Mnr JF Malherbe (80) #
BCom LLB

Mnr JF Malherbe is in 1999 as nie-uitvoerende 
direkteur in die direksie van Shoprite Holdings 
aangestel en dien in die oudit-en-risikokomitee van 
Shoprite Holdings. Hy is ’n voormalige president 
van die Prokureursorde van Suid-Afrika en 
 voormalige voorsitter van die Getrouheidsfonds 
vir Prokureurs en van die Vrywaringsverseke-
ringsfonds vir Prokureurs. 

JG Rademeyer (60) #
BCom STR GR(SA)

Mnr JG Rademeyer is ’n nie-uitvoerende direkteur 
en voorsitter van die oudit-en-risikokomitee van 
Shoprite Holdings. Hy is ook ’n nie-uitvoerende 
direkteur van die Pepkor Groep. Hy het voorheen 
as rekenmeester en ouditeur praktiseer en was 
ook ’n direkteur van verskeie maatskappye en 
’n boer. Hy ontwikkel tans ’n private natuur-
reservaat. 

Nie-Uitvoerende Alternatiewe Direkteur

JD Wiese (28)
BA (Waarde- en Beleidstudies), LLB, MIEM

Mnr JD Wiese is in September 2005 as ’n 
 alternatiewe direkteur in Shoprite Holdings 
se direksie aangestel. Hy is die bemarkings-
bestuurder van Lourensford en Lanzerac se 
wynportefeulje en dien ook in die direksie van 
verskeie maatskappye. Hy het ’n meestersgraad 
in Internasionale Ekonomie en Bestuur aan die 
Bocconi Universiteit in Italië asook ’n 
Baccalaureus in die regte aan die Universiteit 
van Kaapstad verwerf. Hy is op 8 Mei 2009 
 toegelaat as advokaat in die hoër hof.

# Lid van die Oudit- en -Risikokomitee

*  Lid van die Vergoedingskomitee

+  Lid van die Nominasiekomitee
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Voorsittersrede

CH WIESE

VOORSITTER

In ’n tyd van groot ekonomiese ontbering vir die land en sy 
mense het Shoprite Holdings desondanks daarin geslaag om 
uitstekende resultate te behaal. Ek glo daar is verskeie redes vir 
hierdie prestasie, maar geen wat na my mening meer deurslag-
gewend was as die feit dat die Groep perfek geposisioneer was om 
voordeel uit die afswaai in die mark te haal nie. Toeval het hierin 
geen rol gespeel nie. Dit was reeds sedert die vroeë negentiger-
jare duidelik dat die verwagte verandering in die politieke bedeling 
in die land ’n verreikende invloed sou hê op die laer middelklas 
waarvan die koopkrag met verloop van tyd ’n sleutelrol in die 
voedselkleinhandel sou speel. 

Ons het gevolglik die Shoprite-konsep 
verfyn om vir die aspirasies van hierdie 
 groeiende inkomstegroep voorsiening te maak 
sonder om in die proses die oorspronklike 
 posisionering van die ketting te verander of 
om sy fokus op stapelvoedsels en waarde vir 
geld te verloor. Checkers is herverpak om 
aan die verwagtinge van die hoërmiddelklas 
te voldoen sonder om sy tradisionele prys-
posisionering prys te gee terwyl die onop-
gesmukte Usave-formaat met sy beperkte 
produkreeks en oorheersende klem op waarde 
bekend gestel is. Op die wyse het die Groep 
drie duidelik omlynde kettings geskep wat 
elkeen ’n presies geteikende mark bedien.

Soos die uitwerking van die wêreldwye 
finansiële krisis op Suid-Afrika in felheid 
 toegeneem het, het veral hoërinkomste-

ten volle te herstel, vir eiendomspryse om terug 
te keer tot die vlakke van ’n jaar of twee gelede 
en vir mense om weer hul neseiers op te bou.

Ons kan daarom daarop reken dat spaar-
saamheid vir ’n geruime tyd ’n kenmerk van 
verbruikersgedrag sal bly. Selfs wanneer die 
ekonomie weer op ’n herstelpad is, glo ek 
verbruikers sal steeds op die beste waarde vir 
hul rand aandring soos hulle probeer om binne 
hul vermoëns te leef en van hul skuld ontslae te 
raak wat opgebou is in ’n tyd toe krediet so 
vrylik beskikbaar was. Ons glo dat in so ’n 
klimaat, terwyl ons hou by die beginsels wat tot 
nou vir ons sukses verseker het, die Groep se 
drie supermarkkettings steeds goed sal vaar.

’n Toenemende rede tot kommer is egter 
die sekerheid van voedselvoorrade in ’n Suid-
Afrika wat tans nie genoeg voedsel vir sy eie 
groeiende bevolking produseer nie. Voedsel-
produksie is inderdaad besig om af te neem 
met boere wat in ontstellende getalle die 
bedryf verlaat – sedert 1994 het die getal 
boere van 53 000 tot minder as 39 000 in 
2008 afgeneem. Baie plase wat voorheen 
produktief was, is dit nie meer nie. Anders as in 
ontwikkelde en die meeste ontwikkelende 
lande bestaan daar geen staatsubsidies nie vir 
die formele landbousektor wat verantwoor-
delik is vir feitlik alle voedselproduksie in die 
land. Rooi ligte behoort te flits soos Suid-
Afrika toenemend van invoere afhanklik raak 
om sy bevolking te voed. Terselfdertyd 
verskerp mededinging om voorrade wat op 
wêreldmarkte beskikbaar is, namate voedsel-

verbruikers na beter waarde vir hul geld begin 
soek terwyl die regering maatskaplike toelaes 
aan behoeftiges uitgebrei het. Die Groep het 
die meeste voordeel uit hierdie verwikkelings 
getrek soos die toename in klantetransaksies 
en die styging in omset bevestig. Aan die einde 
van ons oorsigtyd was Checkers die voedsel-
ketting in Suid-Afrika wat die hoogste groei in 
die voorafgaande 12 maande getoon het. 

Daar is nog geen duidelikheid oor wanneer 
die ekonomie sal begin herstel nie. Selfs al sou 
dit binnekort gebeur is die skade wat deur die 
ekonomiese instorting aan veral ons vervaardig-
ings- en mynbousektore aangerig is, asook aan 
die spaargeld en bates van individue, diep-
gaande. Weens die omvang van die resessie sal 
dit lank duur voor ons terug is waar ons was voor 
die afswaai begin het – vir die arbeidsmark om 
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produserende lande uitvoere verminder om te 
verseker dat hul eie mense genoeg kos het. 

Ondersoek deur die 
Mededingingskommissie
Aan die einde van die oorsigtyd het die 
Mededingingskommissie bekend gemaak dat hy 
met ’n ondersoek begin het na die land se groot 
voedselkleinhandelkettings en groot handelaars 
vir moontlike oortredings van die Mede-
dingings wet van 1998, wat as doel het om vir 
verbruikers, onder meer, voldoende produk-
keuses en mededingende pryse te verseker. Ek 
herhaal wat ons reeds in die  openbaar gesê het, 
naamlik dat Shoprite Holdings, as een van die 
grootste deelnemers aan die Suid-Afrikaanse 
kleinhandelsektor, so ’n ondersoek verwelkom. 
As direksie glo ons so ’n ondersoek sal vir die 
breë publiek ’n beter begrip help vorm van wat 
dit verg dat verbruikers op winkelrakke dié 
produkte waarna hulle op soek is, kan vind teen 
redelike pryse.

Ek het nog altyd geglo dat wat sofistikasie 
betref, die Suid-Afrikaanse kleinhandelbedryf, 
in besonder die voedselbedryf, nie hoef terug 
te staan vir die beste ter wêreld nie, terwyl dit 
terselfdertyd baie mededingend bly. 

Die direksie
Gedurende die jaar het menere Jimmy Fouché 
en André van Zyl uit die direksie getree. Mnr 
Fouché, ’n onafhanklike, nie-uitvoerende direk-
teur, was een van ons mees senior kollegas; 
mnr Van Zyl was die maatskappysekretaris 

asook ’n uitvoerende direkteur. Met albei het 
ek die voorreg van ’n professionele verwant-
skap gehad wat oor dekades strek. Hulle was 
twee staatmakers van die maatskappy en 
vertroude kollegas wat oor die jare ’n indruk-
wekkende bydrae tot die beraadslagings van 
die direksie gemaak het. Dit was met groot 
jammerte dat ek van hul afsonderlike besluite 
om uit diens te tree, kennis geneem het. Om 
ons dank teenoor hulle uit te spreek, kan 
skaars reg laat geskied aan wat hulle so vrylik 
en kundig tot ons besprekings bygedra het.

30 Jaar
Die Groep vier vanjaar sy dertigste bestaans-
jaar. Sodanige vierings is slegs betekenisvol as 
’n mens die geleentheid gebruik om terug te 
kyk na wat jy reg gedoen het en waar jy gebou 
het op dit wat jou sukses gebring het. Wanneer 
ek dit doen en terugkyk na daardie gebeur te-
nisvolle jaar van 1979, is daar een figuur wat 
uittroon, en dit is dié van mnr Whitey Basson, 
wat van die eerste dag tot nou ononderbroke 
aan die hoof van die besigheid gestaan het.

Ek was sy voorsitter vir 29 van daardie 
30 jaar en ek wil hom vandag bedank vir die 
voorreg dat ek kon deel wees van soveel 
opwindende wedervaringe. Optredes wat vir 
sommige kon gelyk het na halsoorkop besluit-
neming was, sonder uitsondering, die gevolg 
van versigtig beplande strategieë tot die mate 
waarin dit moontlik is in die altyd verande-
rende wêreld van die kleinhandel.

Die mylpale wat ons bereik het, was feitlik 

sonder uitsondering aan hom toe te skryf – die 
besluit om in Afrika uit te brei, indertyd teen 
heelwat verbete teenstand; die bekendstelling 
van die eenstop-winkelkonsep met die 
maksimum-getal dienste onder een dak; die 
neem van beheer van ons eie verspreiding en 
die skep van die infrastruktuur om dit moontlik 
te maak. En, om te keer dat die Groep in ’n groef 
beland, die skepping van ’n spesiale eenheid 
met as enigste opdrag om nuut te dink, om met 
konsepte na vore te kom en dan hul lewensvat-
baarheid in die mark te toets. Hieruit het onder 
meer die steeds groeiende Money Market-
konsep voortgevloei  soos ook die beperkte-
voorraad-konsep waaruit Usave sou ontwikkel. 
Natuurlik het hy dit nie alles op sy eie reg gekry 
nie. Deur al die jare het hy die steun geniet van 
die direksie en die bystand van die sterk, 
vinding ryke span wat hy byeengebring het, 
maar die leiding het van hom gekom.

Van ’n meer persoonlike aard: 
Mnr Basson en ek is vriende sedert ons 
studentedae op Stellenbosch. Dáár is ’n band 
gesmee wat dit vir ons moontlik maak om in 
’n gees van totale wedersydse vertroue en 
onderskraging saam te werk. Daardeur is ’n 
besigheid tot stand gebring wat vir ons almal 
’n bron van trots en inspirasie is. Met die jare 
het hy gegroei tot ’n ikoon van die Suid-
Afrikaanse voedselkleinhandel – skeppende 
denker, meedoënlose najaer van ideale, 
deernisvolle kollega, uitsonderlike vriend. 

Erkenning
Ons het daarin geslaag om, danksy ’n span-
poging wat almal betrek het, onder uiters 
moeilike omstandighede die uitdagings in die 
mark suksesvol die hoof te bied en reële groei 
in ons besigheid te bewerkstellig. Hiertoe het 
almal bygedra, van die lede van die direksie tot 
die lede van die winkelpersoneel wat die betaal-
punte beman. Ons bedryf ’n komplekse en multi-
vlak besigheid. Om so ’n vlak van samewerking 
oor so ’n wye spektrum te bereik, is ’n enorme 
kompliment vir die Groep se leierskap. Namens 
my mededirekteure wil ek my diepste waar-
dering vir hierdie grootse poging uitspreek.

CH Wiese
Voorsitter

28 Augustus 2009
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daaruit sal tree. Die land se banksektor word 
deur die World Economic Forum 15de geplaas 
uit 134 lande en die regering se verbintenis 
daartoe om oor die volgende drie jaar 
R787 miljard aan infrastruktuur te bestee, 
sal ons in ’n mate bly beskerm teen die 
ergste gevolge van die wêreldwye krisis.

Na ons mening sal handelstoestande in 
die toekoms moeiliker raak. Soos verdere 
 afleggings, hoër kostetoenames en dalende 
voedselinflasie saamspan, sal die Groep hard 
moet bly werk om kostes te beheer, volumes 
te verhoog en doeltreffendheid te verbeter. 
Namate meer verbruikers prysbewus word, 
sal ons moet verseker dat ons laeprys-leier-
skap die Groep se strategiese hoeksteen bly.

Ek glo steeds Suid-Afrika beskik oor groot 
potensiaal ondanks die feit dat daar steeds 
baie uitdagings is. Regerings in Suid-Afrika en 
in Afrika behoort as doelwit te hê die verwyde-
ring van knellende handelsbeperkings en 
rompslomp en sodoende die vrye mark die 
oorhand te gee. Dit sal lei tot ‘n verlaging in die 
prys van basiese voedsel en mededinging 
binne Afrika stimuleer. 

Stygende misdaadvlakke is besig om te 
lei tot toenemende voorraadkrimping en 
sekuriteitskoste en namate die resessie 
vererger, verwelkom ons die Polisie se 
strenger optrede teen misdaad in ’n poging om 
hierdie onverkwiklike situasie aan bande te lê. 

Bedryfsoorsig
Terwyl kosprysinflasie gedurende die 

Verslag van die Uitvoerende Hoof

Sakeomgewing
In die jaar wat verby is, het ons daarin geslaag 
om beduidende groei te behaal deur goed te 
reageer op die veranderende behoeftes in 
al ons markte namate die Suid-Afrikaanse 
 ekonomie afgegly het in sy eerste resessie 
in 17 jaar. Ondanks die verlangsaming van die 
ekonomie en die verlies van byna ’n halfmiljoen 
werkgeleenthede in die eerste helfte van 
2009, het die Groep daarin geslaag om ryklik 
vergoed te word vir sy beleggings van die 
verlede in stelsels, gesentraliseerde 
 distribusie en in mense.

Hierdie prestasie is ook die gevolg van die 
stappe wat ons gedoen het, soos die verlaging 
van ons bruto marge, die beskikbaarstelling 
van meer bekostigbare produkte en die 
 strategiese posisionering van ons verskillende 
handelsmerkformate. Saam het hulle gehelp 
om in die afgelope jaar omset met byna 25% 
te laat toeneem. Van ’n beskeie begin het die 
Groep gegroei in ’n onderneming met ’n omset 
van R59 miljard, bedrywig in 17 lande deur 
1 079 winkels en 270 franchisehouers en 
met 84 000 mense in sy diens.

In die lig van hierdie stewige omset- en 
winsprestasie in ’n tyd van gedempte ekono-
miese groei is ons vol vertroue dat die Groep 
steeds goed geplaas is om vooruit te gaan 
ondanks die huidige ekonomiese  realiteite. 

Hoewel dit wil voorkom asof Suid-Afrika 
ekonomies stadiger as sy meer ontwikkelde 
teenhangers sal herstel, glo ons dat die land 
met minder skade as ander wêreldekonomieë 

JW BASSON

UITVOERENDE HOOF

verslag tyd gestyg het, het die Groep voort-
gegaan om sy bruto marge op basiese 
 lewensmiddele met ’n verdere 0,6% te verlaag 
om die impak van hoë voedselinflasie op 
laerinkomste verdieners te versag. Hierdeur 
is sowat R356 miljoen in die sakke van 
verbruikers teruggeplaas. 

Ondanks die hoogs mededingende 
 handelsomgewing het nougesette aandag aan 
bedryfsdetail verseker dat die afgelope jaar 
’n uitstekende tyd vir die Groep was. Vir die 
12 maande tot einde Junie 2009 het totale 
verkope met 24,5% – aansienlik bo die 
 gemiddelde interne inflasie van 15,2% – 
 toegeneem en handelswins met 28,1% 
tot R2,941 miljard. Die Groep se besigheid 
buite Suid-Afrika het ook bevredigende 
 omsetgroei van 37,8% in vergelyking met die 
vorige jaar gerapporteer. 

Nieteenstaande die verlaging van die bruto 
marge het handelswins vinniger as omset 
toegeneem weens hoër verkoopsvolumes en 
doeltreffende kostebeheer. Dit was moontlik 
danksy ons volgehoue belegging in infra-
struktuur, die deurlopende opgradering van 
inligtingtegnologie wat die spoed en gehalte 
van besluitneming verbeter het, asook verdere 
belegging in ons netwerk van distribusie-
sentrums en in ons vervoerafdeling. 

Die Groep volg steeds ’n uiters gefokusde 
sakeplan wat konsekwent toegepas word deur 
’n hoogs ervare bestuurspan waarvan die 
kennis en ervaring van die senior lede 
 gebalanseer word deur die energie van slim 
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jong gegradueerdes. In lyn hiermee streef ons 
daarna om alle aspekte van ons besigheid met 
ferm dissipline en kostebeheer te bestuur en 
te beheer. Saam met die skaalvoordele wat 
ons bereik het, stel dit ons in staat om jaar na 
jaar volgehoue groei te behaal. 

Ons distribusievermoëns stel ons in staat 
om produkte van 446 vervaardigers, 550 
gekontrakteerde vrugte- en groenteboere in 
Suid-Afrika en 358 ontluikende boere buite ons 
landsgrense te ontvang en te versend. Hierdie 
netwerk verlaag die koste van handelsware op 
winkelvlak en verhoog die gehalte van ons vars 
produkte wat terselfdertyd produkbeskikbaar-
heid verbeter. 

Die bevredigendste op ’n persoonlike vlak 
is dat die groei van die besigheid ons in staat 
gestel het om ’n bykomende 10 493 werkge-
leenthede te skep in ’n tyd waarin honderd-
duisende Suid-Afrikaners hul werk verloor het. 
Aan die einde van Junie 2009 het die Groep 
werk verskaf aan sowat 84 000 mense. Onder 
die nuwe aanstellings is 38 voorheen werklose 
dowes wat ná opleiding aan die hand van ’n 
doelgemaakte verkoopsvaardigheidsprogram, 
in Checkers-winkels in Gauteng in diens 
geplaas is. Verder is ook baie gekwalifiseerde 
jongmense  aangestel wat ondanks die 
veeleisende werksure, gretig is om van die 
voedselkleinhandel ’n loopbaan te maak. 
Die Groep het tans 1 747 personeellede met ná 
graad 12 kwalifikasies in diens teenoor 1 306 
’n jaar gelede.

Supermarkte in Suid-Afrika
Die Groep se drie kleinhandelkettings wat 
saam die Suid-Afrikaanse supermarkdivisie 
vorm, het goed gevaar met die omset- en 
klantegroei van Checkers as bevestiging van 
die sukses wat met die herposisionering 
daarvan behaal is. Gerugsteun deur die nuwe 
winkelbestuurstelsel wat nou in alle takke 
geïnstalleer is, het die totale verkope van die 
supermarkte in Suid-Afrika met 22,8% tot 
R46,6 miljard toegeneem. ’n Rekordgetal van 
57 winkels is gedurende die jaar geopen en die 
Groep bedryf nou 593 supermarkte binne die 
landsgrense.

Wat bydra tot die Groep se lewenskragtige 
sukses is dat elk van die drie kettings – Shoprite, 
Checkers en Usave – geposisioneer is om ’n eie 
teikengroep aan te spreek. Weens hul duidelik 
omlynde posisionering kan die bestuur op die 
presiese behoeftes en aspirasies fokus van die 
verbruikers wat deur elk van die kettings 
geteiken word en so vir elkeen die optimale 
produk- en dienskombinasie verseker. 

Shoprite en Checkers het hul eenstop-inkopie 
aanbod uitgebrei met ’n groeiende getal Medirite-
apteke binne winkels asook LiquorShop-drank-
winkels. Money Market het voortgegaan om 
sy dienste vinnig uit te brei, onder meer met 
’n nuwe vakansiereisproduk onder die naam 
Computicket Travel. Sy bekostigbare 
geldoordragdiens tussen enige Shoprite- of 
Checkers-supermark in Suid-Afrika blyk ’n 
waardevolle dienste wees, veral vir daardie 
lede van die gemeenskap sonder bankrekenings. 

Die Shoprite-ketting baat steeds by die 
verhoogde besteding aan sosiale toelaes. 
Die migrasie uit die laagste LSMs toon daar 
word gevorder met armoedeverligting. Die 
regering gaan in die huidige fiskale jaar 
R80,3 miljard aan sosiale toelaes bestee wat 
R30 miljard meer is as in 2005. Die ketting het 
ook hoërinkomsteverbruikers bygekry wat in 
die huidige ekonomiese woelinge na goedkoper 
alternatiewe soek om hul rande te rek. Ons is 
vol vertroue dat dié ketting, wat die afgelope 
drie jaar ’n ononderbroke toename in 
 klante getalle en markaandeel beleef het, 
sal voortgaan om klante van albei kante van 
die  inkomstespektrum te wen. 

Die Checkers-ketting met sy 154 winkels in 
Suid-Afrika – nege meer as ’n jaar gelede – het 
omset met 23,1% tot R17,7 miljard verhoog en 
daarmee Suid-Afrika se snel-groeiendste 
supermarkketting in die 12 maande van die 
verslagtyd geword. Die ketting, wat gefokus is 
op LSM 8 tot 10, beskik oor ’n duidelik gede-
finieerde strategie om ten koste van mede-
dingers, ’n groter deel van Suid-Afrika se 
welvarende verbruikers te wen. 

Die kleinformaat- Usave-handelsmerk met 
sy beperkte produkverskeidenheid is besig om 
’n sterk identiteit te vestig as ’n afslaghande-
laar van harde goedere wat die beste waarde 
in ’n onopgesmukte omgewing bied. Dit is ’n 
konsep wat ons glo volhoubare potensiaal in ’n 
toekomstige Suid-Afrika het. Dit bedryf reeds 
129 winkels binne die landsgrense na dit in die 
verslagtyd 36 bygekry het. Dit groei teen ’n 
flinke tempo, met omset wat met 21,3% in 
bestaande winkels toegeneem het. 

Supermarkte buite Suid-Afrika
Indien ’n mens die realiteite van die vasteland 
aanvaar en sy uitdagings kan oorkom, kan 
besigheid buite Suid-Afrika lonend wees, soos 
ons resultate duidelik toon. Omset van die 
Groep se supermarkte buite die landsgrense 
het in randterme met 39,9% toegeneem 
teenoor die vorige jaar. Net twee winkels is tot 
die totaal gevoeg weens die ernstige tekort 
aan geskikte nuwe handelsruimte. Weens 
eiendomsbeleggers en -ontwikkelaars se 
voorkeur vir meer aantreklike en veiliger 
geleenthede in Eerstewêreldlande gaan ons 
voort om ons eie winkelsentrums te bou en te 
finansier. ’n Omvattende oorsig van die Groep 
se supermarkbedrywighede buite Suid-Afrika 
verskyn op bladsye 21 tot 23 van hierdie 
verslag. 
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Verslag van die Uitvoerende Hoof
vervolg

OK Franchise
Die franchise-divisie het in die jaar sterk 
gevorder, met omset wat 26,5% hoër was. 
Dit het 13 lede bygekry en het nou 265 lede 
wat versprei is deur Suid-Afrika en sy buur-
lande. Hierdie lede, waarvan die meerderheid 
onder die OK-banier sake doen, baat veral by 
die Groep se vermoë om namens hulle die 
beste pryse danksy groter volumes te beding. 

Meubels
Die meubelafdeling het in ’n uiters moeilike 
mark vir duursame en halfduursame goedere 
daarin geslaag om omset met 13,9% te 
verhoog. Sy massamarkketting OK Furniture 
het veral goed gevaar. ’n Welkome ontwik ke-
ling was die toename in die vraag na krediet. 
Die afdeling het met die oog op die toekoms 
voortgegaan met sy sterk uitbreidingsprogram 
en sy getal winkels met 28 tot 264 verhoog. 
Hiervan is 27 in die BLSN-lande (Botswana, 
Lesotho, Swaziland en Namibië) asook in 
Mosambiek. Die voorneme is om verder in 
Afrika in te beweeg. 

Volhoubaarheid
Die volhoubaarheid van die Groep se 
 bedrywighede ontvang toenemende aandag 
van bestuur, en ons is besig om doelwitte te 
formaliseer wat in die toekoms ons optredes 
en besluite sal bepaal. Ons aktiwiteite in 
hierdie verband, verskyn op bladsye 33 tot 43 
van hierdie verslag. Die sterkste klem sal 
steeds op energiedoeltreffendheid en hulp-
bronbewaring val. Vlootbestuur is gesentra-
liseer om doeltreffende beheer van ons swaar 
voertuie te verseker terwyl nagaflewerings by 
winkels en gerekenariseerde roetebeplanning 
reeds aansienlike energiebesparings 
meebring. Alle nuwe geboue word ontwerp om 
so energiedoeltreffend moontlik te wees 
en sal die Groep se impak op die omgewing 
 grootliks versag. 

Erkenning
Die sterk groei wat behaal is in ’n mark 
 oorlopens toe vol uitdagings is te danke aan 
’n merkwaardige spanpoging, met totale 
 toewyding op elke vlak in die organisasie. 

Na my mening is sulke samewerking net 
moontlik in ’n omgewing waarin mense die 
vryheid gegee word om skeppend te dink en 
berekende kanse te waag. ’n Sterk 
ondernemersgees het oor die afgelope 30 jaar 
in ons kultuur gevestig geraak en ek wil almal 
bedank wat gewerk het om hierdie merkwaar-
dige prestasie moontlik te maak.

JW Basson
Uitvoerende hoof

28 Augustus 2009 
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Staat van Toegevoegde Waarde
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

       30 Junie   30 Junie
       2009  2008 
       R'000 % R'000 %

VERKOOP VAN BEDRYFSVOORRAAD    59 318 559   47 651 548 
BELEGGINGSINKOMSTE     220 845    211 675  
KOSTE VAN GOEDERE EN DIENSTE     (50 482 255)   (40 818 156) 

WAARDE TOEGEVOEG    9 057 149   100.0  7 045 067   100.0 

AANGEWEND SOOS VOLG:
WERKNEMERS     
Salarisse, lone en diensvoordele    5 176 830   57.2  3 913 308   55.5 
     
VOORSIENERS VAN KAPITAAL     977 723   10.8   642 567   9.1 

Rente aan voorsieners van finansiering    86 142   1.0   59 149   0.8 
Dividende aan voorsieners van aandelekapitaal    891 581   9.8   583 418   8.3 
     
BELASTING     
Betaling van belasting ten opsigte van wins gemaak    999 478   11.0   875 570   12.4 
     
HERBELÊ     
Herbelê in die Groep om toekomstige uitbreidings en groei te finansier  1 903 118   21.0  1 613 622   22.9 

Waardevermindering en amortisasie     796 453   8.8   626 788   8.9 
Behoue verdienste     1 106 665   12.2   986 834   14.0 
     

AANWENDING VAN WAARDE TOEGEVOEG   9 057 149   100.0  7 045 067   100.0 

2009

2008

22.9% 

55.5%12.4%

9.1%

2009

21.0%

57.2%

10.8%

11.0%

Werknemers

Werknemers

Voorsieners van Kapitaal

Voorsieners van Kapitaal

Belasting

Belasting

Herbelê

Herbelê
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Inkomstestaat

Verkoop van Handelsware
Totale omset het met 24,5% tot R59,319 
miljard toegeneem. Gesamentlike verkope van 
die drie supermarkhandelsmerke – Shoprite, 
Checkers en Usave, insluitend bedrywighede 
buite die RSA – het met 24,8% tot R53,866 
miljard toegeneem, teenoor R43,147 miljard 
in 2008. Die oorsigtyd is gekenmerk deur die 
invloed van die wêreldwye finansiële krisis en 
die algehele afkoeling in die ekonomie. Die 
Groep se belegging in verspreidingskettings 
van wêreldformaat, asook bestuur se volge-
houe beleid van laer pryse, het egter veroor-
saak dat verdere voordele ten koste van 
mededingers behaal is. In ’n tydperk geken-
merk deur ’n daling in persoonlike inkomste en 
toenemende druk op verbruikers het die Groep, 
as die land se voorste waardeverskaffer, 
daarin geslaag om markaandeel te verhoog.

Die Groep se verbruikersvriendelike winkels, 
aangehelp deur die oopmaak van meer apteke 
binne winkels, die plasing van goed bevoorrade 
drankwinkels geleë naby winkelingange, asook 
die verbreding van die produkte en dienste van 
Money Market, vind toenemend byval by 
verbruikers, aangesien die meeste van hulle 
inkopies nou onder een dak gedoen kan word. 

Die totale getal klante wat bedien is, het 
met 9% gestyg en die transaksiewaarde vir die 
afgelope 12 maande was 14,8% hoër. In die 
verslagtydperk het voedselinflasie as deel van 
VPI tot gemiddeld 15,1% gestyg. Dit het egter 

gedurende die tweede helfte van die jaar 
wesenlik afgeneem tot  10,2% in Junie 2009.

Die bydrae deur die Groep se super-
markbedrywighede buite Suid-Afrika het met 
39,9% tot R7,315 miljard gegroei. Angola, 
Zambië en Mosambiek het volhoudend goed 
gevaar en ander weskuslande soos Nigerië en 
Ghana het ook ’n beduidende bydrae gelewer.

Die meubelafdeling het in moeilike 
omstandighede bevredigend gevaar en omset 
met 13,9% tot R2,573 miljard verhoog. Hierdie 
segment het na die inwerkingstelling van die 
Nasionale Kredietwet en die afkoeling in die 
ekonomie ’n moeilike handelsomgewing 
beleef. ’n Ligpunt was die matige verhoging in 
die vraag na krediet, veral in die House & 
Home-ketting.

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

Die Groep kon sy prysmededingendheid 
handhaaf in ’n mark wat deur aggressiewe 
voedselkortings gekenmerk is, deur die prys-
gawe van bruto marge wat vanjaar van 19,9% 
na 19,3% verder verlaag is. Hierdie verlaging 
het egter tot ’n toename in verkope gelei. 
Bruto wins het met 20,6% tot R11,440 miljard 

toe geneem, hoofsaaklik danksy die verhoging 
in omset, doeltreffende voorraadaanvulling en 
die volgehoue bydrae wat die bederfbare produkte- 
en diensdepartemente gelewer het. Voorraad-
krimping is steeds deeglik onder beheer.

Ander Bedryfsinkomste
Ander bedryfsinkomste het met 26,6% tot 
R1,244 miljard gegroei, hoofsaaklik danksy ’n 
toename in kommissie ontvang (32,4%) en 
finansieringsinkomste verdien (16,1%). Die 
toename in finansieringsinkomste verdien was 
in hoofsaak weens ’n verbetering in die krediet-
deelname van die meubelafdeling.

Uitgawes
Daar bestaan altyd ’n risiko dat kostetoe-
names verkopegroei kan oorskry, veral in tye 
van lae inflasie wanneer kleinhandelaars vind 
dat hulle in langtermynkontrakte, soos huur-
kontrakte, vasgevang is. Kostebestuur is egter 
steeds vir die Groep ’n hoë prioriteit omdat 
handelsmarges, weens sterk mede dinging in 
die voedselkleinhandel, altyd onder druk is. 
Uitgawes is in die verslagtyd goed bestuur.
Waardevermindering en amortisasie. 
Die Groep het sy belegging in inligtingsteg-
nologie die laaste paar jaar verhoog. Daar 
word ook gedurig nuwe winkels oopgemaak en 
’n deur lopende opknappingsprogram vir ouer 
winkels word gevolg. Winkels word gemiddeld 
elke sewe tot agt jaar opgeknap. 
Bedryfshuurkontrakte. Toenames in 
huurgeld vir bestaande winkels strook 

M BOSMAN

HOOFBESTUURDER:

GROEPFINANSIES

Finansiële Verslag
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meestal met dié vir die breë eiendomsmark. 
’n Rekord netto 95 nuwe winkels is in die jaar 
geopen en die ver hoogde omsette het ’n 
verhoging in omsethure tot gevolg gehad. 
Sekere huurbetalings het verminder omdat 
hoofhuurkontrakte óf nie hernu is nie óf in die 
loop van die jaar opnuut beding is.
Werknemersvoordele. Die toename van 
21,8% in personeelkoste was minder as die 
toename van 24,5% in omset. Werknemers-
voordele het met 19,4% vir bestaande winkels 
gegroei, en die supermarkdivisie het sy produk-
tiwiteit weer eens verbeter. Die Groep is in ’n 
gevorderde stadium van onderhandelinge om 
die verpligting vir mediese voordele ná aftrede 
af te los deur die aankoop van ’n annuiteit. 
Ingesluit by salariskoste is die gevolglike 
verhoging in die voorsiening weens die aanname 
van ’n hoër mediese inflasie, asook die risiko-
premie betaalbaar aan die betrokke versekeraar.
Ander uitgawes. Hierdie uitgawes het met 
15,2% toegeneem, en dek kostes soos 
 elektrisiteit en water, herstel- en instand-
houdingswerk en sekuriteit. Die toename is 
laer as die omsetgroei van 24,5%. Die Groep 
het sy  voorsiening gehandhaaf vir die herstel 
van huur geboue, waar ons verplig is om ook die 
buitekant van sulke geboue in stand te hou. 

Valutaverskille
Soos in die rekeningkundigebeleid gemeld, 
word die balansstaat 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 saldo’s in Amerikaanse 
dollar in buitelandse rekeninge.

Gedurende die finansiële jaar het die rand 
eers verswak, en toe verstewig teenoor die 
Amerikaanse dollar. Dit het geëindig teen ’n 
omrekeningskoers van R8,02 op 30 Junie 
2009 teenoor R7,96 op 30 Junie 2008 en R7,10 
op 30 Junie 2007. Die valutawins van R3,0 
miljoen in 2009 was die gevolg van 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 afname in netto rente ontvang 
was die gevolg van ’n verlaging in rentekoerse, 
vehoogde kapitaalbesteding , asook ander 
kontantvloei-items wat ’n minder positiewe 
kontantvloei meegebring het.

Belasting
Die effektiewe belastingkoers is hoër as die 
nominale belastingkoers weens bepaalde nie-
aftrekbare uitgawes soos huurverbetering, 
asook belastingverliese in sekere lande buite 

die RSA wat nie vir die Groep se doeleindes 
benut kan word nie. Die belastinglas sluit ook 
’n betaling van sekondêre belasting op maat-
skappye van R97,0 miljoen in.

Verwaterde Wesensverdienste 
per Aandeel
Verwaterde wesensverdienste per aandeel 
het met 30,9% van 298,6 sent tot 390,8 sent 
 toegeneem. Dit is hoofsaaklik omdat omset 
met 24,5% gegroei het en uitgawes met net 
19,2% gegroei het.

Balansstaat

Nie-Bedryfsbates

Eiendom, Aanleg en Toerusting 
en Ontasbare Bates
Gedurende die jaar het die Groep 
R1,820 miljard aan eiendom, aanleg en 
toerusting en sagteware bestee, in vergelyking 
met R1,441 miljard in 2008. Die Groep koop 
steeds onbeboude grond vir strategiese 
doeleindes en bou kleinhandelpersele wanneer 
ontwikkelaars nie gevind kan word nie. Die 
Groep het in die jaar R347,2 miljoen aan grond 
en geboue bestee. Die belegging in opknappings 
was R606 miljoen, daar is R334 miljoen aan 
nuwe winkels bestee (uitgesluit grond en 
geboue) asook R242,4 miljoen aan inligting-
stegnologie en die res aan normale vervangings. 
Die Groep is tans besig met die opgradering 
van sy bevoorrading-, meesterdata- en sent-
rale voorraadgrootboek . Hierdie opgradering 
sal oor die volgende twee finansiële jare strek.

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

Handelsmerke bestaan hoofsaaklik uit die 
aankoop van die Computicket- handelsmerk en 
word oor 20 jaar geamortiseer.

Beleggings Beskikbaar vir Verkoop
100 “S”-klas gewone aandele in RMB Global 
Solutions (Edms) Bpk ter waarde van 
R47,8 miljoen. Die belegging verteenwoordig 
die Groep se aandeel in ’n internasionale 
tesourie stelsel, soos benut deur sy inter-
nasionale handelsafdeling. 
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vervolg

Lenings en Ontvangbare Bedrae
13 500 000 aflosbare, omskepbare 
(albei onder bepaalde omstandighede, 
soos die bereiking van sekere vlakke van 
 winsgewendheid) kumulatiewe voorkeur-
aandele in Pick & Buy Bpk, ’n supermarkgroep 
in Mauritius, ter waarde van R33,9 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 R6,042 miljard bedra, ’n toename 
van 28,3% teenoor die vorige jaar. Die voor-
raadomset, gegrond op verkope van bedryfs-
voorraad, was 11,0 keer (2008: 11,3 keer) en, 
op grond van koste van verkope, 8,9 keer 
(2008: 9,1 keer). Die toename in voorraad was 
grootliks die gevolg van die bevoorrading van 
’n rekord netto getal van 95 winkels wat in die 
jaar geopen is, lewenskragtige verkope en 
veral die behoefte om produkte in die Groep se 
distribusiesentrums op te berg, weens wissel-
vallige aflewerings deur voorsieners.

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

Die voorsiening vir waardedaling en onver-
diende finansieringsinkomste ten opsigte van 
afbetalingsverkoopsdebiteure was 12,9% in 
vergelyking met 13,8% in die vorige jaar. Die 
gehalte van die boek het dié matige afname ná 
die toename in omset moontlik gemaak. Die 
afname is ook as gevolg van finansierings-
koste, wat nou op ’n maandelikse basis en nie 
meer met die aanvang van die skuld, gekapita-
liseer word nie. Dit het egter geen effek op die 
erkenning van finansieringsinkomste in die 
inkomstestaat gehad nie.

Bates Gehou-vir-Verkoop
Bepaalde grond en geboue word geklassifiseer 
as bates gehou-vir-verkoop, aangesien die 
Groep aktief probeer om kopers vir hierdie 
eiendomme te 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 R2,811 miljard, in verge-
lyking met R3,136 miljard in 2008. Die afname 
was in hoofsaak weens die kapitaalbesteding 
reeds genoem.

Bedryfslaste

Voorsienings
Voldoende voorsiening is gemaak vir mediese 
voordele na aftrede, herstelwerk, beswarende 
huurkontrakte, langdienstoekennings en alle 
uitstaande versekeringseise. Die Groep is in ’n 
gevorderde stadium van onderhandelinge om 
’n annuïteit van ’n vesekeraar te koop ten einde 
die verpligting vir mediesevoordele na aftrede 
af te los. Die verhoging in die huidige jaar se 
voorsiening was weens die aanname van hoër 
mediese inflasie, asook die premie betaalbaar 
aan die versekeraar vir die aanvaarding van 
risiko’s.

Kredietverkope
Die Groep bied steeds kredietgeriewe as 
in herente deel van sy meubelbedrywighede 
aan. Die bestuur en administrasie van hierdie 
debiteureboek word binnenshuis gedoen 
omdat die toestaan van krediet as ’n integrale 
deel van meubelverkope beskou word.

Shoprite Versekering
Die Groep bestuur sy eie korttermyn-verse-
keringsmaatskappy as deel van die meubel-
besigheid. In die oorsigjaar het netto premies 
verdien R215,0 miljoen beloop in vergelyking 
met R201,0 miljoen in die vorige jaar. Soos in 
die verlede, stel die Groep premies verdien en 
verlengde waarborgfooie oor die leeftyd van 
die polis te boek.

Die volgende voorsienings word op ’n jaar-
grondslag gemaak:
–  Uitstaande eise betaalbaar = gemiddelde 

van werklike eise uitstaande vir relevante 
periodes.

–  Gebeurlikheidsreserwe = 10% 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 66% gehad (2008: 64%), 
in vergelyking met die minimum-vereiste van 
15% ingevolge die Versekeringswet.

Algemeen
Die Groep dryf handel in Zimbabwe en die 
 beginsels vervat in IAS 29: Finansiële 
Verslagdoening in Hiperinflasionêre 
Ekonomieë in vorige verslagdoeningsperiodes 
is toegepas. Gedurende die vorige jaar is die 
besluit geneem om Zimbabwe se bedrywig-
hede met ingang 1 Julie 2007 te de-konsoli-
deer weens die voordurende ekonomiese 
agteruitgang in daardie land gedurende 
daardie tydperk. Hierdie besluit het geen 
wesenlike effek op die Groep se resultate 
gehad nie.

M Bosman
Hoofbestuurder: Groepfinansies

28 Augustus 2009
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Verkopegroei in RSA 20,9%

Groei in aantal klantetransaksies in RSA 6,2%

Groei in waarde per transaksie in RSA 14,1%

Aantal winkels in RSA 310 (2008: 298)

Aantal personeel in RSA 43 589 (2008: 37 281)

Shoprite is die Groep se oorspronklike 
handelsmerk in sy voedselkleinhandel- 
portefeulje, asook sy grootste ketting. Dit geld 
ook vir al die lande buite Suid-Afrika waar hy 
sake doen. Shoprite het die oorsigtyd afgesluit 
met 310 supermarkte in Suid-Afrika.

In Suid-Afrika het die ketting ’n bevre-
digen de jaar beleef. Totale omset het met 
20,9% gegroei en met 18,1% op ’n ooreenstem-
mende grondslag. Hy het gebaat by die werks-
geleenthede wat geskep word deur die 
massiewe infrastruktuurprojekte wat vir die 
FIFA-wêreldbeker van 2010 in Suid-Afrika 
geskep is en die toename in die hoeveelheid en 
waarde van maatskaplike toelaes. Shoprite se 

lewens kragtigheid kan aan verskeie faktore 
toege skryf word, veral die eenstop-model wat 
die Groep in Suid-Afrika tot stand gebring het. 
Deur verbruikers in staat te stel om onder een 
dak hul kruideniersware te koop, hul rekenings 
te betaal, ’n voorskrif te laat berei of geld na 
familie of vriende elders in die land te stuur, 
kan hulle op vervoerkoste én tyd bespaar.

Die handelsmerk, wat daarop ingestel is 
om middel- en laerinkomstegroepe te bedien, 
het sy tradisionele posisie dat hy verbruikers 
daagliks die laagste pryse bied, gehandhaaf. 
Hy het beduidend gebaat by die migrasie van 
groot getalle kopers na Shoprite om in die 
huidige ekonomiese klimaat die heel beste 
waarde vir hul geld te kry. Danksy dié 
 mede dingingsvoordeel kon die ketting sy 
 klantebasis aansienlik uitbrei.

’n Meer klantgerigte benadering in winkels 
is gerugsteun deur ’n aggressiewe bemarkings-
veldtog wat gebaat het by die veranderde 
kooppatrone wat deur die verswakkende 
 ekonomiese omgewing meegebring is, onder 
meer ’n vraag na kleiner pakgroottes en ’n 
voorkeur vir vertroude eie handelsmerke.

’n Omvattende opknappingsprogram, veral 
in swart woonbuurte, om winkels na vlagskip-

standaarde op te gradeer en ander waarvan 
die handelsdigtheid te hoog geword het te 
vergroot, is voortgesit. Dié opgraderings het 
sonder uitsondering beduidende verhogings 
in omset meegebring.

Die Groep het voortgegaan om sy 
produkreekse opwaarts uit te brei om vir ’n al 
breër middelklas voorsiening te maak, maar 
terselfdertyd die volle reeks stapelprodukte 
behou. Elke winkel se produkaanbod word by 
die demografie van plaaslike klante aangepas. 
Diensvlakke, wat produkbeskikbaarheid betref, 
is aansienlik verbeter al het verskafferstan-
daarde bly daal en voorraad omset het 
toe geneem.

Soos ekonomiese toestande in die tweede 
helfte van die oorsigtyd al meer druk op 
verbruikers geplaas het, het verkopegroei 
verlangsaam. ’n Sekondêre rede was die daling 
in voedselinflasie, met die grootste dalings in 
die pryse van hoëvolume-stapelvoedsels soos 
koring, rys en olie.

Ondanks die huidige swakker ekonomiese 
omgewing kyk Shoprite vyf jaar vorentoe wat 
sy beplanning vir groei betref en is hy voorne-
mens om in die nuwe finansiële jaar 23 nuwe 
winkels te open.

Bedryfsoorsig Shoprite

JACO DE SWARDT

AFDELINGSBESTUURDER:

NOORD-KAAP & VRYSTAAT

ANDREW GARDENER

AFDELINGSBESTUURDER:

SHOPRITE GAUTENG

COBUS ZWENNIS

AFDELINGSBESTUURDER:

SHOPRITE NOORD
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Verkopegroei in RSA 23,1%

Groei in aantal klantetransaksies in RSA 10,3%

Groei in waarde per transaksie in RSA 11,8%

Aantal winkels in RSA 24 Hypers (2008: 24)
 130 supermarkte (2008: 121)

Aantal personeellede in RSA 19 646 (2008: 16 787)

Checkers, wat nou sy plek gevind het as ’n 
handelsmerk wat waarde aan die bopunt van 
die mark bied, was in die 12 maande tot einde 
Junie 2009 Suid-Afrika se snelgroeiendste 
kleinhandelvoedselketting. Sy omset het oor al 
154 afsetpunte in Suid-Afrika (nege meer as in 
die vorige finansiële jaar) met 23,1% toege-
neem. Dit het ook ’n beduidende toename in 
markaandeel tot gevolg gehad. Sy bedrywig-
hede is in Suid-Afrika gekonsentreer, met 
Namibië die enigste ander land waar die 
handelsmerk, met vier supermarkte, ’n teen-
woordigheid het. Checkers omvat sowel die 

hiper- as die supermarkformaat. Laasge noem de 
sluit ook ’n aantal kleiner geriefswinkels in.

Die ketting het die afgelope vier jaar stewig 
gegroei, gerugsteun deur ’n bemarkings-
veldtog gerig op meer vermoënde verbruikers 
waarin die klem op lewenstyl en gerief gelê is. 
Sedert Checkers se herposisionering in ’n hoër 
marksegment is die fokus op varsheid en gerief 
versnel en daardeur is sy beeld geskoei op ’n 
aantal spesialis produkkategorieë soos kaas, 
vleis en wyn wat tot gesprekspunte gelei en 
verbruikers se aandag gelok het. Kase is 
ingevoer vanuit die werêld se beste kaas-
produserende lande, spesialis vleisprodukte 
soos Steakhouse Classic en Certified Natural 
Lamb is bekendgestel en ’n wynroete geskep 
waar wyne vanaf talle landgoede teen 
dieselfde pryse as by die kelderdeur bekom 
kan word.

Die ekonomiese afswaai, wat ook hoër-
inkomste-verbruikers na beter waarde laat 
soek het, het die ketting aansienlik gebaat, 
want hy kon nuwe verbruikers lok en daarna 
behou, omdat ’n besoek aan ’n Checkers-
winkel hul verwagtinge bevredig het.

Die bestuur het veral daarop klem gelê om 
die gehalte van die inkopie-ervaring te 
verbeter. Daarom is met ’n deurlopende 
program van winkelopknappings begin en is 
veral besondere aandag aan personeeloplei-

ding en klantediens gegee. Die reeks waarde-
toegevoegde produkte word gedurig opgegra-
deer en uitgebrei, soos ook die winkels se 
verskeidenheid van bederfbare produkte. 
Benewens ’n meer uitgebreide keuse van 
groente en vrugte, is die reekse organiese en 
eetgereedprodukte ook vergroot.

Weens die doelwit dat Checkers beter 
gerief moet bied, is sommige groot winkels in 
die Gauteng-gebied nou 24 uur per dag in 
bedryf. Snags ontvang personeel aflewerings 
van die Groep se verspreidingsentrums en vul 
die rakke aan terwyl spesialisdepartemente 
soos die vleismark, bakkery en delikatesse-
afdeling hul voorbereidings doen vir die 
volgende dag. Dit maak dit vir dagpersoneel 
moontlik om gedurende handelsure meer tyd 
aan klante te bestee. Van Checkers se 154 
winkels is 24 Hypers wat ’n veel groter 
 verskeidenheid van algemene handelsware 
en spesialisreekse bied.

Kooppatrone het verander van maande-
likse inkope na meer dikwelse besoeke aan die 
supermark namate verbruikers se voorkeur vir 
toegevoegdewaarde-produkte en varsheid 
toeneem. Hierdie tendens bied geleenthede vir 
die handelsmerk in sy huidige markposisione-
ring vir volhoubare toekomstige groei.

Bedryfsoorsig Checkers en Checkers Hyper

HENNIE VAN ROOYEN

AFDELINGSBESTUURDER: 

CHECKERS/CHECKERS HYPER 

GAUTENG

MAURITZ ALBERTS

AFDELINGSBESTUURDER:

WES-KAAP

JOHANN FOURIE

AFDELINGSBESTUURDER:

OOS-KAAP
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Verkopegroei in RSA 57,7%

Groei in aantal klantetransaksies in RSA 36,5%

Aantal winkels in RSA 129 (2008: 93)

Groei in waarde per transaksie in RSA 15,5%

Aantal personeel in RSA 1 834 (2008: 1 268)

In die oorsigtyd het Usave hom stewig 
gevestig as ’n sterk handelsmerk in eie reg wat 
4,2 miljoen klante per maand bedien. Dit het ’n 
goeie handelsjaar beleef met omset wat op ’n 
ooreenstemmende grondslag met 21,3% 
gegroei het en markaandeel aansienlik 
verhoog het. Die toename in die waarde per 
transaksie was in ooreenstemming met 
interne voedselinflasie.

Usave het in die jaar ’n netto 36 winkels 
geopen en bedryf tans ’n totaal van 129 
winkels in Suid-Afrika. Hierdie winkels is 
meestal in losstaande geboue, maar die 
ketting word ook toenemend in kleiner 

winkelsentrums gehuisves. Sowat 50% van 
sy persele in Suid-Afrika word van onlangs 
bemagtigde eiendomsontwikkelaars gehuur.

Die ekonomiese afswaai het ’n invloed op 
verskeie saketerreine gehad waarvan 
sommige tot aansienlike voordeel van die 
handelsmerk was. Aan die een kant het enkele 
voorheen onbeskikbare, maar baie aanloklike 
persele, vakant geword omdat voormalige 
huurders die huidige ekonomiese klimaat nie 
kon baasraak nie. Aan die ander kant is talle 
nuwe klante oor die hele inkomstespektrum 
heen gelok wat gretig is om hul besteding aan 
voedsel en ander daaglikse noodsaaklikhede 
te verminder. Die mate waartoe verbruikers se 
besteebare inkomste verlaag het, het ook 
duidelik geblyk uit die skuif na goedkoper 
 alternatiewe, selfs in die geval van produkte 
wat om hul sterk handelsmerklojaliteit bekend 
is. In sommige produkreekse is kleiner verpak-
kings ingestel om hulle steeds toeganklik te 
hou vir verbruikers wat finansieel sukkel.

Usave se sakemodel is op ’n beperkte reeks 
produkte gegrond. Dié model word met groot 
welslae elders ter wêreld toegepas. Die 
grootte van winkels wissel van so min as 
300 m2 tot 1 000 m2. Danksy gereelde voor-
raadaanvulling beslaan bergruimte vir droë 
ware ’n klein gedeelte van die totale vloer-
ruimte.

Oor die afgelope drie jaar is voorraad-
houding beduidend verminder, terwyl 
voorraad omset geleidelik toeneem. Die 
beskikbaarheid van produkte is egter steeds ’n 
uitdaging weens die verdere daling in die diens-
vlakke van verskaffers. Danksy die verstandige 
benutting van sentrale bergings- en versprei-
dingsgeriewe kon vlakke van voorraadbeskik-
baarheid tot ’n groot mate verseker word. Dit is 
aangevul deur kleiner plaaslike vervaardigers 
wat winkels op ’n streekgrondslag voorsien.

Die bestuur brei steeds die reeks private 
etikette uit wat teen aansienlik minder as 
mededingende produkte verkoop. Private 
etikette vorm nou sowat 10% van die 
 produkaanbod.

Eenmalige oorskotvoorraad van nie- 
voedselprodukte wat oorsee verkry is, is 
gedurende die jaar teen uiters mededingende 
pryse aangebied om klante se belangstelling 
aan te wakker en herhalende besoeke aan te 
moedig. Die welslae met dié vernuwing het die 
Groep aangespoor om meer sulke aanbiedings 
vir klante te bekom.

In die oorsigtyd is baie aandag bestee aan 
taakspesifieke opleiding om die Groep van 
genoeg gekwalifiseerde mense te voorsien om 
die ketting se vinnige uitbreiding te bestuur. 

Bedryfsoorsig USave

GUSTAVE MÖLLER

AFDELINGSBESTUURDER: 

USAVE
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PIETER CARSTENS

FINANSIËLE BESTUURDER:

OK FRANCHISE

GERHARD KRIEL

HOOFBESTUURDER:

OK FRANCHISE

Die OK Franchise-afdeling het gedurende 
die jaar verder in statuur toegeneem. Omset 
het met 26,5% gestyg en die afdeling het 
betekenisvolle vordering gemaak in die 
werwing van lede van formaat. Verkopegroei 
was aansienlik hoër as voedselinflasie en met 
kostes deeglik onder beheer, kon die afdeling 
’n beduidend hoër handelswins verklaar as in 
die vorige oorsigtyd.

Die divisie het vandag ’n uiteenlopende 
lidmaatskap. Aan die einde van die oorsigtyd 
het OK Franchise 265 lede gehad, ’n netto 
toename van 13 in vergelyking met 2008. Die 
aansien en finansiële stabiliteit van die lede 
het in vergelyking met enkele jare gelede 
grootliks verbeter. Nogtans word die 
debiteure boek streng beheer.

Meer as die helfte van die lede doen sake 
onder die OK-vaandel, een van die oudste en 
meeste gerespekteerde handelsmerke in Suid-
Afrika. Die res bestaan uit 39 Megasave-lede 
en 77 Sentras en aankoopvennote. Lede se 
bedrywe wissel baie ten opsigte van grootte 
en die mark wat hulle bedien en dus is vier 
winkelformate met verloop van tyd geskep om 
by hul behoeftes te pas. Onder die afdeling se 
lede is 22 OK Foods-, 73 OK Grocer-, 27 OK 
MiniMark- en 27 OK Value-winkels. Elke 
formaat het sy eie stel toelatingstandaarde. 
Die OK Value-formaat, met sy effens laer 
intreevlak- en kapitaalvereistes, is spesifiek 
ontwikkel om klein handelaars te help om die 
mark te betree.

Hoewel die meeste lede hul besighede in 
Suid-Afrika bedryf, het die afdeling ook 44 lede 
in Namibië, ses in Botswana en een elk in 
Lesotho en Swaziland. Die meeste van dié 
winkels is op die platteland, maar daar is ook ’n 
toenemende getal in stedelike gebiede. Die 
geografiese verspreiding van lede brei gedurig 

uit en aan die einde van die oorsigtyd was daar 
18 winkels in die noorde van KwaZulu-Natal 
waar daar aan die begin van die 2007-finan-
siële jaar net 2 was.

’n Sterk persoonlike verhouding word met 
alle lede gehandhaaf, danksy toegewyde 
personeel in die afdeling se sewe streek-
kantore. Lede vergader gereeld in hul streke 
om oor promosiestrategieë te besluit. Dié 
verhouding word gesteun deur gereeld 
 geleenthede te skep om lede aan die jongste 
internasionale kleinhandelneigings en 
-formate bloot te stel.

Die getal aansoeke uit eie beweging van 
voornemende lede om by OK Franchise aan te 
sluit, het in die jaar aansienlik toegeneem. 
Handelaars word gelok deur die Groep se 
mededingende pryse en aansporingskemas, 
asook die aansien wat die afdeling in die 
 kleinhandelmark geniet.

Die bestuur verwag dat die momentum 
wat in die oorsigtyd opgebou is, in die nuwe 
finansiële jaar voortgesit sal word.

Bedryfsoorsig OK Franchise
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PAUL MALAN

HOOFBESTUURDER:

NAMIBIË EN ANGOLA

RAM HARISUNKER

HOOFBESTUURDER: 

MOSAMBIEK,INDIESE 

OSEAAN-EILANDE, INDIË

GERHARD FRITZ

HOOFBESTUURDER:

AFRIKA

Weens ’n swakker rand teenoor geldeen-
hede buite Suid-Afrika, was die pryse van Suid-
Afrikaanse goedere in die eerste helfte van die 
oorsigtyd baie mededingend en die Groep se 
uitvoere na Afrika het met sowat 35% toege-
neem. ’n Belangrike ontwikkeling in die jaar 
was die inbruikneming van die Suider-
Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 
ooreenkoms wat lidlande in staat stel om 
goedere teen verlaagde koerse van invoer 
heffings na mekaar uit te voer. Op kort termyn 
het die ooreenkoms ’n positiewe invloed op die 
Groep se handel met veral Mosambiek, Malawi 
en Zambië gehad. Dit het ook die speelveld 
gelyk gemaak deurdat swartmarkprodukte nie 
langer ’n prysvoordeel geniet nie. Ten einde 
diensvlakke buite Suid-Afrika te verbeter het 
die Groep ’n spesiale verspreidingsentrum in 
Centurion, buite Pretoria, geskep waar 
produkte vir uitvoer deur die doeanegesag 
gelisensieer word voordat dit die land verlaat.

Die uitwerking van laer kommoditeitspryse 
was meer opvallend in die tweede helfte van 
die oorsigtyd. In sommige lande het dit laer 
staatsbesteding tot gevolg gehad asook die 
sluiting van ’n paar myne wat tot werkverliese 
gelei het. Afrika werk egter grootliks op ’n 
kontantgrondslag en die finansiële krisis wat 
verbruikers elders ter wêreld erg aan bande 
gelê het, het in ’n sekere mate by verbruikers 
buite Suid-Afrika verbygegaan.

Die ekonomiese afswaai is vir Afrika wel 
ten opsigte van ’n gebrek aan beleggings-
finansiering ’n probleem. Risiko-sku beleggers 

in Eerstewêreldlande belê hul geld nou eerder 
in eiendom wat in die meer stabiele omgewings 
van Europa en die Verenigde Koninkryk teen 
winskooppryse op die mark kom. Dié gebrek 
aan ontwikkelingsfinansiering het die Groep 
se uitbreiding in Afrika verlangsaam en het 
daartoe gelei dat die Groep self meer 
eiendoms ontwikkelings onderneem om sy 
uitbreidingstrategie te ondersteun.

Angola
Angola se ekonomiese groei van gemiddeld 20% 
in die vorige drie jare het hoofsaaklik weens die 
afname in die olieprys tot 15,8% gedaal. Die 
regering gaan desondanks voort met sy 
 heropbouprogram om die land se infrastruktuur 
te verbeter. Werkloosheid is steeds laag. Die 
Groep het bevredigende resultate behaal met sy 
drie Shoprite-supermarkte, vyf Usave-afset-
punte en een Hungry Lion-winkel. Bouwerk het 
reeds begin aan twee nuwe winkelsentrums wat 
na verwagting teen die einde van die nuwe 
 finansiële jaar voltooi sal wees. 

Botswana
Die Groep het ’n suksesvolle handelstyd beleef 
in dié land, waar verstandige ekonomiese beleid 
oor die jare heen verbruikers grootliks teen die 
wêreldwye finansiële krisis beskerm het. Sy vyf 
supermarkte het almal goed presteer, veral die 
een in Francistown, wat steeds baat by handel 
met mense uit Zimbabwe. ’n Sesde supermark 
word vir 2010 beplan en uitbreidings sal hoof-
saaklik op die Usave-formaat gekonsentreer 

wees, wat in dié land nuut is. Die voorneme is 
om in die volgende twee jaar 12 Usave-winkels 
in Botswana te open.

Ghana
Teen ’n agtergrond van politieke en maatskap-
like bestendigheid groei die land se ekonomie 
steeds, met reële gemiddelde BBP-groei van 
6,2% tussen 2004 en 2008. Die land is nie net 
ryk aan kommoditeite soos goud nie, maar sy 
toerisme- en landbousektore gedy ook. ’n Olie-
raffinadery word gebou om ru-olie uit sy buur-
land, Nigerië, vir uitvoer te raffineer. Die Groep 
se twee winkels in Akkra – ’n supermark en ’n 
Usave – geniet steeds die steun van plaaslike 
verbruikers. ’n Tweede supermark sal sy deure 
in die eerste helfte van die nuwe finansiële jaar 
open. Nog vier Shoprite-super markte word op 
lang termyn in die vooruitsig gestel.

Indië
Die Groep se franchise Shoprite Hyper-winkel 
in Moembaai het ’n omsetgroei van bykans 
20% getoon, ondanks ’n verlangsaming in 
Indië se ekonomie en nóg druk wat verhogings 
in verband- en rentekoerse op verbruikers 
geplaas het. In afwagting op die regering se 
wettiging van buitelandse besit van kleinhan-
delondernemings, ná sy welslae in die 
onlangse algemene verkiesing, het verskeie 
internasionale kleinhandelaars Indië in die 
oorsigtyd binnegekom. Drie groot nuwe 
winkels het in die Shoprite-winkel se opvangs-
gebied geopen. Die Groep se onderneming in 

Bedryfsoorsig Supermarkte Buite Suid-Afrika
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regstreekse gevolge van die huidige wêreldwye 
ekonomiese krisis beskut en die winsgewend-
heid van die Groep se bedrywighede neem 
steeds toe danksy ’n sterk toename in omset. 
Die nuwe winkel in Matola, ’n woonbuurt in 
Maputo, het ’n stewige bydrae tot die goeie 
resultate gelewer. Die vyf supermarkte in die 
land word deur ’n doeltreffende infrastruktuur 
gesteun en ondanks die versterking van die 
rand in die tweede helfte van die jaar is daar 
steeds ’n toename in die vraag na produkte wat 
in Suid-Afrika vervaardig word. ’n Usave, die 
eerste in die land, sal teen die einde van 2009 
sy deure open. Nog afsetpunte word oorweeg 
en die vooruitsig vir die nuwe finansiële jaar is 
steeds positief.

Namibië
Die ekonomie in Namibië het geseëvier, en so 
ook die Groep se stewig gevestigde winkel-
netwerk. Indiensneming het grootliks gebaat 
by die opening van verskeie nuwe uraanmyne – 
uraan is nie deur die daling in kommoditeits-
pryse geraak nie – terwyl toerisme bestendig 
was en die landbou nog ’n goeie jaar beleef het. 
Ná Zambië is sy onderneming in Namibië die 
Groep se grootste buite Suid-Afrika. Verkope 
het oral in die netwerk van winkels sterk 
gegroei. Twee nuwe winkels is in die tweede 
helfte van die jaar geopen en die Groep bedryf 
nou 17 supermarkte in die land; 13 van hulle 
onder die Shoprite-vaandel en vier onder dié 
van Checkers. Hulle word aangevul deur 11 
Usave-winkels. Planne om in die nuwe finan-

Malawi
Malawi se ekonomie, wat grootliks op toerisme 
en kleinskaalse boerdery gegrond is, het van ’n 
lae basis in 2008 met meer as 8% gegroei. Dit 
het bykomende werksgeleenthede geskep en 
kleinhandelverkope aangewakker. Die chroniese 
gebrek aan buitelandse valuta kortwiek egter 
steeds die land se groeipotensiaal. Die Groep 
se vyf afsetpunte – twee supermarkte en drie 
Usave-winkels – dryf steeds winsgewend 
handel. Die twee supermarkte in onderskei-
delik Blantyre en Lilongwe is albei stewig 
gevestig met lojale ondersteuning, terwyl die 
Usave-formaat ideaal is vir ’n landelike 
omgewing. Die moontlikheid van ’n derde 
supermark word ondersoek.

Mauritius
Die Shoprite Hyper-winkel op die eiland is steeds 
winsgewend in bedryf. Die roepee het teenoor 
die rand versterk gedurende die eerste helfte 
van die oorsigtyd sodat ingevoerde goedere uit 
Suid-Afrika meer mededingend geword het. 
Produkte wat nie uit Suid-Afrika kom nie, word 
hoofsaaklik vanuit Italië, Brasilië en Dubai 
verkry. Die eiland is grootliks van buitelandse 
beleggings afhanklik en het die wêreldwye 
finansiële krisis nie vrygespring nie. Die Groep 
gebruik steeds die bestaande vryhawegeriewe 
om markte aan die Ooskus van Afrika, waar hy 
’n teenwoordigheid het, te bedien. 

Mosambiek
Die land se ekonomie was redelik goed teen die 

Indië kan nie gelykbreek alvorens die regering 
die kleinhandel daar oopstel en die Groep 
afsetpunte in Moembaai en elders kan open 
om skaalbesparings te verkry nie.

Lesotho
Ondanks ’n verswakkende ekonomie en al 
meer werkloosheid het die Groep se vier 
supermarkte en drie Usave-winkels steeds 
goed gevaar, met ’n verhoging in die aantal 
klante en die waarde per transaksie. Die 
grootste groei was in die diensafdelings wat ’n 
spesiale fokuspunt van die Groep was. Planne 
vir twee nuwe supermarkte is afhanklik van 
voorgestelde eiendomsontwikkelingsprojekte. 
’n Vierde Usave sal bygevoeg word.

Madagaskar
Die politieke krisis wat vroeg in 2009 op die 
eiland ontstaan het, het ekonomiese groei 
gedestabiliseer. Internasionale hulp is 
gestaak, buitelandse firmas het hul planne om 
die eiland se pas ontdekte mineraalafsettings 
te ontgin, uitgestel en toeristegetalle het met 
die helfte gedaal. In die onluste wat op die 
staatsgreep gevolg het, is handel in net een 
van die sewe winkels wat die Groep op die 
eiland bedryf, ontwrig. Die nuwe regering het 
verskaffers wat bande met die vorige bewind 
gehad het gesluit. Dit het gelei tot tydelike 
voorraadtekorte van veral suiwelprodukte op 
die eiland. Ondanks die onrus het die ses 
winkels wat in bedryf gebly het, bevredigend 
gevaar.

Bedryfsoorsig Supermarkte Buite Suid-Afrika
vervolg
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siële jaar twee nuwe supermarkte en een 
Usave te open, is ver gevorder. Hoewel verkope 
teen die einde van die oorsigtyd gedaal het, 
verwag die Groep dat dit op huidige vlakke sal 
stabiliseer.

Nigerië
Nigerië se ekonomie is erg geraak deur die 
daling in die olieprys – olie verteenwoordig 
85% van die totale staatsinkomste – en die 
afname in buitelandse belegging weens die 
wêreldwye ekonomiese krisis. Die regering het 
handelstoestande vergemaklik deur sekere 
beperkings op die invoer van vrugte en groente, 
asook ander kosprodukte, op te hef. Die Groep 
bedryf tans een groot supermark in die land 
wat strategies in die voorste winkelsentrum in 
Lagos geleë is. Ondanks die strammer 
 ekonomiese toestande behaal die winkel 
steeds goeie resultate. Die Groep gaan voort 
met sy planne om nog winkels in hierdie land 
te open. Die gebrek aan ontwikkelingskapitaal 
word sterk gevoel in Nigerië, met sy geweldige 
potensiaal vir kleinhandel bedrywighede. 
In die lig van die voortdurende onrus en 
 onbestendigheid in die olieryke Niger-delta in 
die suide, het die Groep besluit om planne vir 
die uitbreiding van sy bedrywighede na Port 
Harcourt vir die afsienbare toekoms te laat 
vaar.

Swaziland
Al word Swaziland geraak deur wat in Suid-
Afrika gebeur, het die wêreldwye ekonomiese 

krisis feitlik geen merk op die land se ekonomie 
gelaat nie. Die ses supermarkte en twee 
Usave-winkels het almal bevredigende 
resultate gelewer en hul markaandeel 
verhoog. Twee nuwe winkels wat in die vorige 
jaar verkry is, het vir die eerste keer vir die 
volle verslagtyd tot verkope en wins bygedra. 
Die doelgerigte bestuurspan wat in Manzini 
gevestig is, het bygedra tot die sukses met die 
beheer van beide koste en voorraadkrimping. 
Nog twee Usave-afsetpunte sal volgens plan 
voor die einde van 2009 open.

Tanzanië
Die Groep bedryf nou vier Shoprite-super-
markte in hierdie Oos-Afrika land. In die 
oorsigtyd is een van die twee kleiner winkels 
gesluit omdat die groeipotensiaal daarvan 
onvoldoende was. Die Groep se groot super-
mark in die nuwe Mlimani Mall in Dar es 
Salaam het daarby gebaat dat die sentrum 
nou ten volle verhuur is, en het sterk omset-
groei getoon. Hoewel al die winkels bevredi-
gend gevaar het, kort die onderneming in 
Tanzanië nog steeds die kritieke massa wat 
nodig is om ’n gelykbreekpunt te bereik.

Uganda
Bedrywighede is gekonsentreer in die hoof-
stad, Kampala, waar die Groep, in eie reg of 
as deel van ’n vennootskap, twee groot 
winkelsentrums besit, albei met ’n Shoprite-
supermark daarin. Albei sentrums is ten volle 
verhuur en die supermarkte is winsgewend. 

Die Groep maak hom nou vir nog uitbreiding 
gereed. Geleenthede in twee ander dorpe word 
ondersoek.

Zambië
Zambië, waar die groep 16 supermarkte en een 
Megasave-groothandelwinkel bedryf, is die 
Groep se grootste onderneming buite Suid-
Afrika. Weens beduidend swakker kommo-
diteitspryse het die supermarkte in die land se 
Koperstreek ’n afname in verkope ervaar, maar 
volgehoue resultate deur sy winkels in Lusaka 
het meer as vergoed daarvoor. Die twee 
winkels in Lusaka – Manda Hill, waarvan die 
handelsarea vergroot is en die nuwe Shoprite 
in Cairo Road – het albei goed gevaar. Die 
Groep sal na verwagting in Desember 2009 
’n nuwe winkel in Livingstone open. Die tekort 
aan beleggingskapitaal wat ontwikkelaars 
ervaar, vertraag die Groep se uitbreiding in 
hierdie land.

Zimbabwe
Die Groep se Shoprite-supermark in Bulawayo 
het kort voor die einde van die oorsigtyd 
heropen. Sake word in rand gedoen. Betaling 
word ook aanvaar in VSA-dollars wat deur 
addisionele betaalpuntprogrammering 
omgereken word. Omset was in die 
omstandighede bevredigend. Die invoer van 
varsprodukte uit Zimbabwe na Suid-Afrika is 
hervat. Die infrastruktuur bestaan om meer 
winkels te open wanneer die ekonomie 
 stabiliseer. 
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’n Toename in huishoudelike uitgawes in 
die oorsigtyd het druk op besteebare inkomste 
geplaas en dit het skuldvlakke veral onder 
hoërinkomste-verbruikers laat styg. Vir die 
meubelafdeling was die 12 maande tot einde 
Junie dus ’n uitdagende tyd. In die 
verswakkende handelsomgewing het 
 afslagwinkels die pryse van toebehore en 
 tuisvermaakprodukte selfs verder verlaag om 
omset deur hoër eenheidsverkope te bou. 
Om steeds mededingend te wees, moes die 
meubelafdeling dieselfde doen. ’n Voordeel 
was die swaai na duurder televisiestelle met 
LCD- en plasmaskerms wat omset aangehelp 
het en ook in ’n mate die druk verlig het om hoë 
volumes per produk te moet verkoop.

Teen dié agtergrond het die meubel-
afdeling, in ’n omgewing gekenmerk deur lae 
inflasie, goed gevaar deur sy verkope vir die 

jaar met 13,9% te verhoog. OK Furniture en 
OK Power Express het steeds teen dieselfde 
vlakke as voor die instelling van die Nasionale 
Kredietwet (NKW) in Junie 2007 handel bly 
dryf. Verkope in House & Home is egter steeds 
onder druk. Sy prestasie is erg geraak deur 
valutaskommelinge en die uitwerking daarvan 
op die pryse van ingevoerde produkte. In die 
jaar is ’n netto 28 winkels geopen. Hiervan was 
sewe House & Home- en die res OK Furniture-
winkels. Die totale getal afsetpunte staan nou 
op 264, waarvan 27 in die BLSN (Botswana, 
Lesotho, Namibië, Swaziland) lande asook 
Mosambiek in bedryf is. Meer winkels as 
aanvanklik beplan is in die jaar geopen weens 
geskikte persele wat beskikbaar geraak het.

Die vraag na krediet by winkels het 
toe geneem, meestal van tradisionele House 
& Home-klante wat hul kredietkaartperke 
oorskry het, en nou gebruik moet maak van die 
krediet wat kleinhandelaars bied. Dit geld nie 
vir tipiese OK Furniture-klante wat nog steeds 
baie min aan krediet blootgestel word nie. Die 
vlakke van slegte skuld het in ooreenstemming 
met klante se geldnood en dié van die finan-
sieringsbedryf gestyg, maar kwartaallikse 
oudits deur onafhanklike ouditeure bevestig 
dat die voorsiening vir slegte skuld meer as 
voldoende is om enige gebeurlikheid die hoof te 
bied.

Handel in die tweede helfte van die jaar was 
strammer as in die eerste, soos gewoonlik in die 
meubelbedryf die geval is. Die afdeling het 
nogtans in die tweede helfte van die oorsigtyd 

groei van 14,6% getoon wat gunstig met die res 
van die bedryf vergelyk. In dié tyd het die 
uitwerking van die afname in kleinhandel-
verkope op vervaardigers ’n punt bereik waar 
personeel uit diens gestel moes word of minder 
ure moes werk, terwyl sommige fabrieke gesluit 
het. Teen dié agtergrond en in ’n omgewing van 
stygende inflasie, het die bestuur voorraad-
vlakke verhoog om te verseker dat produkte 
teen mededingende pryse beskikbaar bly.

Ondanks ’n swak geldeenheid vir die grootste 
deel van die oorsigtyd, het die volgehoue 
 verbetering in die verkope van ingevoerde 
goedere gehelp om winsgewendheid te verbeter, 
danksy die hoër winsgrense wat hulle bied. 
Dit is vir die afdeling ’n belangrike doelwit om dié 
reekse steeds verder uit te brei. Dié strategie het 
egter ook hoër voorraadvlakke tot gevolg, 
aangesien buffervoorraad opgebou moes 
word weens lang lewertye uit die buiteland.

Die langtermyndoelwit is om die getal 
winkels met verloop van tyd te verdubbel, 
aangesien die Groep glo dat die verskillende 
kettings, veral OK Furniture, oor aansienlike 
groeipotensiaal beskik. Aangesien die huidige 
infrastruktuur aansienlik meer winkels kan 
akkommodeer, sal die afdeling ondanks die 
huidige afswaai voortgaan om nuwe winkels 
teen ’n tempo van minstens 15 per jaar te open 
om die volle voordeel uit ’n meer verteenwoor-
digende netwerk te haal wanneer die ekonomie 
herstel. Nuwe winkels word egter net geopen 
as volhoubaarheidstudies hul lewensvatbaar-
heid bevestig.

Verkope R2,573 miljard (2008: R2,258 miljard)

Handelswins R157,5 miljoen (2008: R155,2 miljoen)

Aantal winkels: House & Home 46 (2008: 39)

Aantal winkels: OK Furniture 204 (2008: 183)

Aantal winkels: OK Power Express 14 (2008: 14)

Aantal personeel 4 301 (2008: 3 668)

AUBREY KARP

HOOFBESTUURDER:

OK MEUBELS

Bedryfsoorsig Meubels
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GERHARD HAYES

HOOFBESTUURDER:

MONEY MARKET

Die dienste bestaan, onder meer, uit 
 betalings van munisipale dienstegelde en 
verkeersboetes, basiese versekeringspolisse, 
bus- en vliegtuigkaartjies vir alle binnelandse 
rederye, kaartjies vir kultuur- en sportgeleent-
hede, en geldoordragte.

Hoewel die meeste van die Groep se 
ver bruikersdienste by gerieflike Money Market-
toonbanke beskikbaar is, is bykomende geso-
fistikeerde inligtingstegnologiestelsels ont wikkel 
om die groeiende getal klante wat van hierdie 
dienste gebruik maak, te bedien. Om die 
miljoene transaksies te verwerk, is fasiliteite in 
winkels uitgebrei en word personeel opgelei 
om al meer gesofistikeerde transaksies te 
behartig. Die sterk groei in die getal transak-
sies is grootliks te wyte aan die aankoop van 
Computicket, die voorste nasionale kaartjie-
maatskappy in Suid-Afrika, asook die instelling 
van bekostigbare geldoordragte tussen enige 
Shoprite- of Checkers-tak in Suid-Afrika.

Deesdae maak meer as 50% van die klante 
in ’n Shoprite- of Checkers-winkel gebruik van 
een of meer van die dienste wat die Money 
Market aanbied.

In die oorsigtyd is twee nuwe dienste 
ingestel: Computicket Travel en Home Loan 
Finder. Met Computicket Travel het Money 
Market die plaaslike reismark betree. Dié nuwe 
diens is ’n uitbreiding van die huidige reis-
besprekingsgeriewe en is bygevoeg sonder 
om die bestaande infrastruktuur uit te brei. 
Verbruikers kan nou by enige van die Groep se 
supermarkte uit verskeie reispakkette kies en 
vir minder reis. Die gratis Home Loan 
 Finder-diens help klante in die Groep se Suid-
Afrikaanse supermarkte om teen die beste 
beskikbare koerse om ’n huislening aansoek 
te doen. Die diens sluit skuldberading en die 
oordrag van huisleningsverbande in.

Waardetoegevoegde Dienste Money Market

Die Money Market-konsep word ’n al belang-
riker deel van die Groep se supermark-aanbod. 
Dit is ’n toonbeeld van die Groep se doelstelling 
om ’n eenstop-koopervaring te bied sodat 
verbruikers soveel as moontlik van hul daag-
likse besigheid onder een dak kan afhandel. 
Dit is aanvanklik geformuleer om die behoeftes 
van die tradisionele Shoprite-klant te bevredig, 
maar het ’n veel groter reikwydte ontwikkel. 
Nog dienste is by die oorspronklike reeks 
gevoeg om die hele spektrum van klante wat 
Shoprite- en Checkers-winkels besoek, te lok.
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ALLAN HOWARD

HOOFBESTUURDER:

MEDIRITE

MediRite, die aptekersketting binne 
Shoprite- en Checkers-supermarkte en -hiper-
winkels, het in die jaar aansienlike stukrag 
gekry met 28 nuwe apteke wat in bedryf 
gebring is om die getal afsetpunte op 81 te 
staan te bring. Totale omset het met meer as 
50% verhoog en groei in die bestaande apteke 
was 32% meer. In albei gevalle het dié groei 
vanaf ’n betreklik lae basis geskied.

MediRite is nou die naasgrootste aptekers-
ketting in Suid-Afrika. Die sterk uitbreiding in 
die oorsigtyd sal in die 2010-finansiële jaar 
verder versnel. Die plan is om MediRite se 
dekking uit te brei na waar die grootste 
behoefte bestaan en die ketting werk nou met 
sommige van die voorste mediese fondse 
saam om dit te doen. Die voorneme is om nog 
38 afsetpunte te open, wat die totaal teen die 
einde van die nuwe finansiële jaar op 119 te 
staan sal bring.

Die Groep is van mening dat dié apteke ook 
’n belangrike gemeenskapsdiens lewer, want 
goed opgeleide aptekers gee klante sonder 
gerieflike toegang tot mediese dienste, raad 
oor mindere ongesteldhede waar toepaslik. 
Van die 81 apteke is 19 in voorheen benadeelde 
gebiede, waar die inwoners in die verlede nooit 
die voordeel van ’n apteek in hul onmiddellike 
omgewing gehad het nie. Pryse is uiters 
mededingend en verbruikers verwelkom die 
gerief dat hul voorskrifte berei kan word 
terwyl hulle inkope doen. Dié apteke speel nie 
net ’n belangrike rol in gesondheidsorg nie, 
maar sorg ook vir groter klanteverkeer in 
winkels en verhoog ook die verkope van 
verwante produkte. Voor elke apteek is ’n 
 afdeling met tot 1 400 gesondheidsverwante 
produkte. Tans val die grootste klem op 
welstandprodukte soos vitamienaanvullings 
en immuunaanpassers – die segment in die 
gesondheidsorgsektor wat tans die vinnigste 
groei.

Ondanks ’n daling in die getal gekwalifi-
seerde aptekers in Suid-Afrika, werf MediRite 
voldoende professionele personeel om sy 
snelle uitbreiding te kan handhaaf. Dié 

aptekers word gelok deur diensveiligheid, 
finansiële erkenning vir hul vaardighede en 
ervaring en aanvaarbare werksure. MediRite 
maak ook seker dat hy in die toekoms genoeg 
aptekers sal hê. Sy beursskema vir matriku-
lante wat aptekerswese wil studeer, tel onder 
die ruimste wat in die mark beskikbaar is. 
Aan die einde van die oorsigtyd het 76 beurs-
houers as deel van MediRite se deurlopende 
 oplei dingsproses aan universiteite en 
 technikons gestudeer.

Soos met alle ander apteke word MediRite 
se sake gekompliseer deurdat daar ná verskeie 
jare nog geen sekerheid oor die regering se 
beleid oor enkel-uitgangspryse is nie. Om 
die uitdagings verder te verhoog, het die 
Departement van Gesondheid, in ’n poging om 
pryse vir medikasie laag te hou, ook ’n boonste 
perk geplaas op die logistiekgelde wat groo t-
handelaars hef.

Die Groep volg die regering se planne vir ’n 
Nasionale Gesondheidsversekeringskema met 
groot belangstelling, want hy glo MediRite is 
ideaal geplaas om tot dié inisiatief by te dra 
wanneer dit ’n werklikheid word.

Waardetoegevoegde Dienste MediRite
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JOSEPH BRONN

PROJEKBESTUURDER:

LIQUORSHOP

sy omset, in vergelyking met die vorige finan-
siële jaar feitlik verdubbel terwyl die groei in 
bestaande winkels 20% was. In ’n baie mede-
dingende omgewing het LiquorShop aansienlik 
gebaat by die laeprysbeeld wat die Groep by 
verbruikers het. Waar moontlik, word ’n 
LiquorShop-winkel by of naby die ingang van ’n 
Shoprite- of Checkers-supermark geplaas. 
Tans is daar drie LiquorShop-winkels in 
Namibië – die eerste land buite Suid-Afrika 
waarheen die handelsmerk uitgebrei is. Elke 
winkel word aan die hand van die voorkeure 
van die omliggende gemeenskap bevoorraad 
en bied sowat 1 000 produkte aan.

Daar is gevind dat hoewel LiquorShop- 
winkels naby supermarkte geleë is, hulle nie 
wynverkope in daardie supermarkte kannibali-
seer nie, omdat hulle weens die aanvullende 

reeks en komplementerende produkte soos 
geskenkware, ’n bestemming in eie reg is. 
Liquorshop bied ’n wye verskeidenheid van 
spiritualieë, bier, sider, drinkgereed-handels-
merke en mengeldrankies aan, benewens wyn, 
sodat klante al hul behoeftes in hierdie 
verbruikersgoedere kategorie onder een dak 
kan bevredig.

Baie moeite is gedoen om ’n sterk en 
her kenbare identiteit vir LiquorShop-winkels 
te skep. Hulle straal ’n beeld van gehalte uit, 
maar skep terselfdertyd met die hulp van 
beligting en musiek ’n vriendelike, ontspanne 
en gerieflike omgewing. Die Groep meen dat 
die ketting nou voldoende skaalbesparings 
bereik het om hom die stukrag te gee wat 
nodig is vir ’n versnelde pas van uitbreiding in 
die nuwe finansiële jaar.

Waardetoegevoegde Dienste LiquorShop

Hoewel daar steeds betreklik min 
LiquorShop-winkels is – 48 aan die einde 
van die finansiële jaar – word dit ’n al meer  
tersaaklike deel van die inkopepakket wat die 
Groep sy klante bied. In die oorsigtyd is 16 
nuwe winkels geopen weens die betreklik 
stadige koers waarteen aansoeke goedgekeur 
word en die basis waarop nuwe lisensies 
uitgereik word.

Ondanks die bedrukte mark het die ketting 
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DAVID HALLALE

KLEINHANDELBESTUURDER: 

FRESHMARK

JOHAN VAN DEVENTER

HOOFBESTUURDER: 

FRESHMARK

se groentebehoeftes deur Zambiese boorlinge 
gekweek.

Freshmark se krag is steeds sy onwrikbare 
fokus op die verkryging van kwaliteit 
varsprodukte teen die beste pryse. Sy kopers 
werk ten nouste met sy produsente oral in 
Afrika saam. Produsente se plase word 
gereeld besoek om seker te maak dat aan 
ooreengekome voedselveiligheid- en ander 
spesifikasies voldoen word. Onafhanklike 
 laboratoriums voer deurentyd toetse uit om 
te bepaal of voedselveiligheidstandaarde van 
wêreldgehalte volgehou word.

Freshmark bied die Groep se supermarkte 
440 produklyne – 22 meer as in die vorige jaar. 
Die nuwe produkte is hoofsaaklik organiese 
varsprodukte, wat die aantal organiese 
produkte wat die hele jaar beskikbaar is, op 
meer as 70 te staan bring. Sy internasionale 
verkrygingspan spoor oral ter wêreld nuwe 
produkte op, asook dié wat nie plaaslik 
verkryg baar is nie, ten einde die verwagtinge 
van klante te oortref.

Om ’n omgewingsvriendelike manier te vind 
om van varsprodukte-afval ontslae te raak is 
’n erdwurm-“plaas” wat organiese bemesting 

produseer, as ’n proefneming by die Kaapse 
verspreidingsentrum gevestig.

Benewens die voorsiening van winkels in 
Afrika vanuit Suid-Afrika en lande buite Afrika, 
het Freshmark ook handel oor grense heen 
binne die res van die Groep aan die gang gesit. 
Hy steun en help reeds 358 kleinboere, in die 
14 lande buite Suid-Afrika waar hy sake doen, 
om die vereiste gehaltestandaarde te bereik. 
Groot vordering word van jaar tot jaar gemaak.

In samewerking met die ComMark Trust, 
’n organisasie sonder winsbejag wat onder-
steun word deur die Verenigde Koninkryk se 
Departement van Landbou, het Freshmark 
kursusse oor voedselveiligheid vir ontluikende 
boere in KwaZulu-Natal en Swaziland aange-
bied sodat hulle in die toekoms GlobalGAP-
akkreditasie kan verkry.

Freshmark is tans besig met uitbreidings-
planne by die meeste van sy ses verspreiding-
sentrums in Suid-Afrika om vir sy groei voor-
siening te maak. Nuwe verspreidingsentrums 
word vir Durban en Port Elizabeth beplan.

Waardetoegevoegde Dienste Freshmark

Freshmark, die Groep se afdeling vir die 
verkryging en verspreiding van vrugte en 
groente het die grootste bedryf van sy soort in 
Afrika geword. Die waarde van produkte wat 
versprei is het vanaf R165 miljoen per jaar met 
sy ontstaan 20 jaar gelede, tot R2,41 miljard 
per jaar toegeneem. Gedurende die oorsigtyd 
het verprei dings van vrugte en groente van 
259 000 ton in 2008 gegroei tot 280 000 ton 
in 2009. Handelswins was danksy groter 
bedryfsdoeltreffendheid meer as 30% hoër. 
Meer as 95% van alle vrugte en groente is 
regstreeks van 550 kwekers in Suid-Afrika 
verkry. In die 14 lande waarin Freshmark in 
bedryf is buite Suid-Afrika, verhoog die afde-
ling elke jaar sy plaaslike verkryging. In lande 
soos Zambië word meer as 80% van die Groep 
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DIRK DIEMONT

HOOFBESTUURDER:

VLEISMARK

van vleis in losmaat uit fynproewerskabinette 
– in omtrent ’n derde van Shoprite-winkels – 
goed daarin geslaag om aan die behoeftes van 
pryssensitiewe klante te voldoen. 
Terselfdertyd het dit gehelp om verpakking-
skoste te verminder.

Ons omgewings- en gesondheidsbewuste 
klante is in die jaar voorsien van Certified 
Natural Lamb, wat tot by die plaas van 
oorsprong teruggevoer kan word en ’n 
 ekologiese-oudit insluit om gesonde weivelde 
te verseker. Hierdie keurproduk het groot 
vordering gemaak en verteenwoordig tans 
byna 50% van al die lamsvleis wat in 
Checkers-supermarkte en -Hypers verkoop 
word. Eweneens is meer as die helfte van al die 
beesvleis wat in Checkers verkoop word, 
Steakhouse Classic. Dié handelsmerk-vleis-
produkte ondersteun die beeld van die 
her posisioneerde Checkers-handelsmerk as 
deel van die gegoede mark en het die afdeling 

Waardetoegevoegde Dienste Vleismark

Ondanks die ekonomiese afswaai het 
hierdie afdeling ’n sterk handelstyd beleef, 
met ’n toename in markaandeel wat strook 
met dié van die res van die Groep. Die belang-
rikste Vleismark-handelsmerke – Steakhouse 
Classic, Certified Natural Lamb en Champion-
ship Boerewors – het besonder goed gevaar, 
wat toegeskryf kan word aan die vertroue wat 
verbruikers in dié handelsmerke ontwikkel het. 
Handelsmerk- en waardetoegevoegde vleis-
produkte verteenwoordig 43% van alle 
Vleismark verkope in Suid-Afrika. Die Groep 
kon dus ’n unieke aanbieding van gehalte vleis 
bemark en terselfdertyd sy persentasie bruto 
winsmarge handhaaf. Die porsiegroottes van 
vleispakke in die belangrikste reekse is ook 
kleiner gemaak, veral in die Shoprite-
slaghuise, om die prys per pak te verminder. 
Die aanbieding van beter waarde ten opsigte 
van uitgesoekte grootmaatlyne het verkope 
verder aangemoedig. Boonop het die verkoop 

ook gehelp om bykomende markaandeel te 
wen. Die Groep is vol vertroue dat wanneer die 
ekonomie herstel, die nuwe klante wat ons in 
die oorsigtyd gewen het, behou sal word.

In die jaar het die afdeling sy sterk veldtog 
voortgesit om slaghuispersoneel op te lei en 
hulle in staat te stel om Sektorale Onderwys- 
en Opleidingsgesag en ander kwalifikasies te 
kry. Danksy dié klem op die opleiding en 
ontwikkeling van ons personeel kan ons mense 
meer doeltreffend van binne bevorder en sorg 
dat mense in belangrike poste langer aanbly. 
Deur ’n volle kwalifikasie aan te bied 
(Nasionale Sertifikaat vir Vleisprosessering), 
spreek die Vleismark-afdeling ook die 
ontwikkeling van skaars vaardighede in die 
bedryf aan en dra hy by tot die behoud van 
vleismarkbestuurders binne die Groep. Dit sal 
’n fokusarea vir die afdeling bly en sal help 
verseker dat die afdeling in die toekoms op sy 
sterk basis sal voortbou.
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FRANZ MULLER

HOOFBESTUURDER:

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

Die tegnologie-inisiatiewe van hierdie 
sleutelbemagtiger van die Groep se totale 
bedrywighede dek die hele spektrum van die 
waardeketting. In besonder word ’n aantal 
beduidende  beleggings in tegnologie deur-
lopend gemaak om die uitnemendheid van die 
kernprosesse, naamlik beplanning, verkryging, 
voorsiening en verkope, te verbeter.

’n Omvattende hersiening van alle beskik-
bare stelsels vir die bestuur van handelsware 
en voorraad is afgehandel. SAP Retail is as die 
verkose bevoorrading-, meesterdata- en 
sen trale voorraadregisterstelsel gekies. Die 
doel is om bevoorrading- en aankope-produkti-
witeit te verhoog en bedryfskoste deur middel 
van bestepraktyk-sakeprosesse te verbeter. 
Die voorsiening van ’n enkele stel data sal na 
verwagting meer doeltreffendhede skep en 
tesame met gespesialiseerde sake-intelligen-
sie vermoëns behoort dit die gehalte van 
 besluitneming te verbeter en ’n groter 
 potensiaal vir beter marges te skep.

Die huidige inligtingstegnologie-infra-
struktuur word met die konsolidering van 
verskeie stelsels vereenvoudig. Die afdeling 
se volgehoue poging om die proses vir die 
 verkryging van produkte van oor die wêreld 
heen te vereenvoudig, het ’n punt bereik waar 
nuwe buitelandse verskaffers en produkte nou 
in die Globale Verkrygingstelsel geregistreer 
kan word. Dit word selfs verder verbeter deur 

die bestelling- en logistiese prosesse in die 
nuwe stelsel te integreer. Sulke noue same-
werking met verskaffers behoort produk-
keuses en prysbepaling te optimaliseer en ook 
leweringstye te verkort. Die deursigtige aard 
van die stelsel bied sterk opsporings- en 
naspeuringsvermoëns, wat sigbaarheid en 
verslagdoening oor sleutelgebeure in die 
Groep se globale verspreidingsketting 
verseker.

Die bestuur en opspoorbaarheid van 
pallette wat van een verspreidingsentrum na 
’n ander gestuur word, is vereenvoudig om 
doeltreffendhede in die voorsieningsketting 
selfs verder te verbeter. Dit het buigsaamheid 
ten opsigte van die skedulering van pallette 
vir winkels van een sentrum na ’n ander 
mee gebring en het die benutting van ruimte 
in die verspreidingsentrums verbeter. 
Stemkiesing word ook ondersoek as nog ’n 
inisiatief om diens aan winkels te verbeter 
deur die doeltreffendheid en akkuraatheid te 
verhoog waarmee handelsware in die 
 verspreidingsentrums uitgekies word.

Die nuwe agterkantoorstelsel vir takke is 
in die oorblywende winkels geïnstalleer. 
Daarmee is die uitbrei van die stelsel na alle 
supermark-handelsmerke in Suid-Afrika 
 afgehandel. Verskeie sakeverbeterings is tot 
dusver verkry. Meer akkurate voorraadregis-
terinligting verseker dat gepaste hoeveelhede 

van die regte handelsware op die regte tyd op 
die rakke staan. Die prestasie van bakkerye in 
winkels is met die instelling van standaard-
resepte vir alle items verbeter. Namate 
verskaffers na elektroniese fakturering 
oorskakel, word die ontvangsproses vinniger 
en meer akkuraat.

Daar is goeie vordering gemaak met die 
toepassing van die GS1 DataBar-staafkode-
simbole – ’n nuwe staafkode simbologie wat 
veel meer inligting bevat, maar die helfte 
kleiner as die huidige simbole is. Dit sal ’n groot 
invloed op die voorraadbestuur van vars 
voedsel hê en veral die beheer van vervalda-
tums vereenvoudig. Danksy deurlopende 
samewerking met verskaffers om die 
gehaltevoldoening ten opsigte van staafkodes 
te verbeter, kon die Groep skanderingskoerse 
vir bederfbare en droë kruideniersware tot ’n 
wêreldgehalte van 99,5% verbeter.

Die Groep werk aan die verbetering van die 
netwerk wat alle dele van die onderneming in 
die binne- en buiteland verbind. Telkom is as 
voorkeur netwerkvoorsiener vir winkels in 
Suid-Afrika gekies weens sy belegging in sy 
Nuwegenerasie-netwerk (NGN) infrastruktuur 
vir die 2010-Wêreldbeker. Beter kostedoel-
treffendheid, betroubaarheid en prestasie is 
sommige van die voordele wat dit inhou. 
Hierdie vennootskap sal die Groep se vermoë 
om die onderneming te laat groei, verhoog.

Groepsdienste Inligtingstegnologie
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PHOTY TZELLIOS

HOOFBESTUURDER:

VERSPREIDINGSKETTING

Die Shoprite Groep se verspreidingsketting is 
ontwerp om waarde aan sy klante basis te lewer. 
Dit bied klante op ’n deurlopende grondslag ’n 
groter verskeidenheid en keuse wan neer hulle 
inkope gaan doen, meer waarde vir geld, en die 
vermoë om feitlik alles op hul inkopielys te kry.

Die Groep se belegging in infrastruktuur wat 
met die verspreidingsketting verband hou, asook 
die lesse wat hy leer deur van die mees 
gesofistikeerde sentrums op die vasteland te 
bedryf, skep ’n sterk basis om in die mark uit 
te blink. Dit is steeds een van die Groep se 
 mededingingsvoordele.

Die uitbreiding in Afrika het die verspreidings -
infrastruktuur uitgebrei en die Groep kan produkte 
lewer aan van die mees afgeleë plekke in die 16 
lande buite Suid-Afrika waar hy sake doen. ’n 
Verskeidenheid van vervoer word gebruik en talle 
grense oorgesteek, elk met sy eie kompleksiteite. 
In die jaar het die Groep die eerste kleinhandelaar 
op die vasteland geword wat die internasionaal 
erkende ISO 9002-sertifikaat vir sy vragver sen-
ding- en -klaringsprosesse verkry het. Dit het 
die Groep nader daaraan gebring om die gesogte 
akkrediteringstatus van doeane-owerhede te 
kry. Die vermoë om internasionaal handel te dryf 
deur sy interne infrastruktuur te benut, bied die 
Groep nog ’n besondere mededingingsvoordeel.

Die verandering van ’n stelsel waar verko-
pers regstreeks aan winkels lewer na ’n gesen-
traliseerde verspreidingsmodel, dra steeds 
vrugte. In die oorsigtyd het die verspreidingsen-
trums nogmaals ’n baie belangrike rol daarin 
gespeel om die vloei van handelsware na 

winkels te vergemaklik en die wisselvallige 
voorraadlewering deur verskaffers teengewerk. 
Die sentrums bied ook ’n meganisme om 
handelsware in tye van stygende pryse op te 
gaar, wat help om laer pryse langer in stand te 
hou. Die Groep se voorraadbestuurspan het 
voorraadomset en diensvlakke by verspreiding-
sentrums gehandhaaf  wat hoër as dié van die 
bedryf is. Dit het daartoe bygedra dat die Groep 
sy markaandeel vergroot het deur produkbe-
skikbaarheid op winkelrakke te verhoog.

Die Groep se infrastruktuur help klein tot 
middelslag-voorsieners ook om meer doeltref-
fend mee te ding deurdat hulle regstreeks aan 
sy verspreidingsentrums kan lewer in stede van 
aan individuele winkels. Klein voorsieners kan 
hul kapitaal in produksie belê – hul sterk punt –  
in plaas van in kapitaal-intensiewe vervoer- en 
pakhuis-infrastruktuur. Dié bemagtingingsopsie 
sorg nie net vir groter deelname aan die mark 
nie, maar skep ook ’n grondslag om die Groep 
se mededingendheid te verbeter terwyl 
verbruikers ’n groter keuse van plaaslik 
vervaardigde produkte kry.

Die gesonde groei wat die Groep geniet het, 
het meegebring dat sy eie vloot vragmotors en 
sleepwaens tot meer as 800 eenhede toegeneem 
het. Die belegging in kundige roetebeplanning- en 
skeduleringsoplossings het bykomende voordele 
gelewer en die doeltreffendheid van nagaflewe-
rings en primêre vervoer verder verhoog. Dit 
verminder verkeersopeenhopings op die land se 
paaie en by die ontvangsareas van kleinhandel-
winkels. Dié omgewingsvriendelike benadering 

verminder nie net die Groep se koolstofvoetspoor 
nie, maar ook bedryfskoste sodat die laagste 
pryse daagliks ten opsigte van stapelvoedsel 
aangebied kan word.

Dié welslae het meegebring dat bykomende 
beleggings gemaak is om die verspreidingsin-
frastruktuur in Gauteng tot bykans 150 000 m2 
te verdubbel. Danksy dié inisiatief sal die Groep 
sy verspreidingsdienste na meer verskaffers 
kan uitbrei sodat byna 90% van die vloei van 
produkte teen omgewingstemperatuur op ’n 
gesentraliseerde grondslag kan geskied. Dit sal 
danksy skaalbesparings verder tot die 
bestaande voordele bydra. Dié verwikkeling sal 
ook vervoergeriewe en ’n herwinningsentrum 
insluit waar internasionale beste praktyk 
aangewend sal word om afval te herwin en die 
toerusting wat in die verspreidingsproses benut 
word, te bestuur. Die Groep se baanbrekersgees 
ten opsigte van dié benadering sal die grond-
slag vir omgewingsvriendelike beste praktyk 
skep wat die norm vir die bedryf sal stel.

Die Groep maak steeds vordering wat sy 
inisiatiewe vir Doeltreffende Reaksie op 
Verbruikersbehoeftes (ECR) betref. ’n Vernuwing 
van prosesse en organisasiestrukture, saam 
met veranderingsbestuur, is aan die orde van 
die dag terwyl alles in die stryd gewerp word 
om ECR-beginsels te ontleed, te identifiseer en 
in werking te stel om nóg waarde vir die Groep 
te ontsluit. Weens doeltreffendhede in die 
verspreidingsketting kan winkelbestuurders hul 
voorraadvlakke verminder en duur bergruimte 
as winsgewende handelsruimte aanwend.

Groepsdienste Verspreidingsketting
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DANIE MÖLLER

ADJUNKHOOFBESTUURDER: 

EIENDOM

PHILIP VAN DER MERWE

HOOFBESTUURDER: EIENDOM

Ondanks die insinking in die eiendoms-
bedryf weens die huidige resessie het die 
 eiendomsafdeling ’n besonder bedrywige jaar 
beleef met die oopmaak van ’n rekord getal 
van 67 nuwe supermarkte. Nieteenstaande 
minder geleenthede vir nuwe supermarkte 
omdat ontwikkelaars planne vir nuwe 
winkelsentrums uitgestel het, het die Groep 
reeds ’n stewige pyplyn verseker vir nuwe 
supermarkte wat gedurende die komende 
twee finansiële jare geopen kan word. 

Van die 67 nuwe supermarkte het Usave 
40 nuwe winkels in die oorsigtyd geopen. Die 
mark het nuwe geleenthede geskep vir dié 
handelsmerk se uitbreiding omdat ruimte in 
aantreklike liggings beskikbaar geword het 
namate sommige huurders hul ondernemings 
gesluit en persele ontruim het. 

Die eiendomsafdeling dra nie alleen die 
verantwoordelikheid vir die uitbreiding van die 
getal supermarkte in Suid-Afrika nie, hoof-
saaklik deur huurkontrakte, maar ook om die 
Groep se huidige en toekomstige kleinhandel-
bedrywighede en infrastruktuur in die buite-
land te vestig.

Die afdeling identifiseer potensiële nuwe 
groeipunte en soek dan geskikte spasie vir ’n 
supermark van die regte grootte om by die 
behoeftes en profiel van die omliggende 
gemeenskap te pas. Waar sulke spasie nie 
onmiddellik of in die toekoms gehuur kan word 

nie, sal die afdeling grond koop om ’n winkel-
sentrum of ’n losstaande supermark te bou. 

Teen die einde van die oorsigtyd het die 
afdeling die Groep se eie portefeulje van 58 
inkomsteskeppende eiendomme (winkel-
sentrums, losstaande supermarkte, kantore 
en pakhuise), met ’n gesamentlike boekwaarde 
van sowat R2,0 miljard, bestuur. Nege-en-
twintig van hiérdie eiendomme is buite Suid-
Afrika geleë. Die afdeling bestuur ook die 
Groep se hoofhuurkontrak-portefeulje wat 
teen jaareinde uit 47 eiendomme met ’n 
 gesamentlike waarde van R2,0 miljard 
bestaan het. Sodra eiendomme in eie besit ’n 
volhoubare inkomste genereer, bestaan die 
geleentheid vir die Groep om hulle te verkoop 
ten einde nuwe ontwikkelings in verkose 
liggings te befonds. Strategiese aankope van 
grond geskied deurentyd met die oog op 
toekomstige behoeftes.

Die afdeling bestuur en onderhou alle 
 eiendomme van die Groep, hetsy in eie besit of 
hoofhuurkontrakte, en administreer al die 
Groep se huurkontrakte met die eienaars van 
eiendomme. Hy voer ook alle onderhandelinge 
met eienaars oor hernuwings van huidige  huur- 
en hoofhuurkontrakte.

Die eiendomsafdeling se eie span 
winkelontwerpers volg omgewingsvriendelike 
ontwerpbeginsels, veral wat energie-doeltref-
fendheid betref. Ontwerpe en die uitleg van 

winkels volg die jongste internasionale 
neigings na, terwyl die al sterker oorskakeling 
na varsheid en die integrasie van spesialis-
departemente ook ’n invloed het op die uitleg 
en ambience van winkels.

Die Groep se profiel in die mark het in die 
jaar steeds verbeter met Checkers wat 
 toenemend ’n gesogte ankerhuurder in 
winkelsentrums vir die meer gegoede mark 
word weens sy toenemende fokus op 
hoërinkomste-verbruikers. Shoprite, wat 
meer en meer middel- tot laerinkomste-
verbruikers aanlok, beklee dieselfde posisie by 
veral eienaars van winkelsentrums in platte-
landse gebiede.

Nieteenstaande die gebrek aan buitelandse 
belegging in die vasteland, wat die uitbreiding 
van kleinhandelspasie in Afrika aan bande lê te 
midde van die huidige wêreldwye finansiële 
krisis, volg die Groep steeds ’n aantal geleent-
hede in Afrika op, veral in Nigerië, Ghana en 
Angola. Die Groep sit die ontwikkeling van 
sy eie winkelsentrums voort. Terreinvoor-
bereiding vir twee winkelsentrums in Angola 
is voltooi en in Zambië sal ’n nuwe supermark 
in Livingstone en ’n groter, opgeknapte een in 
Solwezi binnekort in bedryf kom. In die 
Demokratiese Republiek van Kongo (DRK) het 
die bou van winkelsentrums in Kinshasa en 
Lubumbashi nog nie begin nie.

Groepsdienste Eiendom



J A A R V E R S L A G  2 0 0 9  SHOPRITE HOLDINGS BEPERK  3 3

Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Volhoubaarheid

Inleiding
Shoprite Holdings bestuur en ontwikkel sy 
onderneming steeds só dat aandeelhouers ’n 
mededingende opbrengs op hul belegging kry, 
maar is terselfdertyd ’n verantwoordelike 
korporatiewe burger wat ten volle van sy 
 verpligtinge teenoor die breë gemeenskap 
bewus is. Om dié doel na te jaag, dien die Groep 
die belange van al sy belanghebbers – sy 
aandeelhouers en veral sy klante, verskaffers, 
personeel en gemeenskappe waar hy sake doen. 
Hoewel dit sy doel as ’n onderneming is om ’n 
wins te maak, sal die Groep wins nie ten koste 
van die gemeenskap of die omgewing najaag nie.

Hy probeer om in talle opsigte ’n krag ten 
goede te wees. Deur sy bedrywighede skep hy 
derduisende geleenthede vir indiensneming en 
loopbaanontwikkeling binne die Groep asook 
by sy verskaffers. Hy stel vervaardigers in 
staat om in bykomende produksiekapasiteit te 
belê omdat hulle weet dat hulle van verkope in 
groot volumes verseker is. Om die maat-
skaplike wanbalanse van die verlede te help 
regstel, help en ondersteun hy kleiner voor-
sieners, sommige van ’n agtergeblewe agter-
grond, waar moontlik, om die vereiste produk-
siestandaarde te bereik. Weens sy groter 
 teenwoordigheid in Suid-Afrika, waar die Groep 
begin het, lê hy die klem van baie van wat hy in 
dié verband doen, op gemeenskappe in dié 
land. Namate die onderneming elders in Afrika 
uitbrei, raak hy ook meer betrokke by die 
welsyn van die mense wat daar woon.

Al sy winkels, in watter land ookal, bied 
dieselfde Eerstewêreld-winkelomgewing 
waarin hy ’n groot reeks produkte teen 
 mede dingende pryse aanbied. Daarvoor word 
gehalteprodukte wat aan internasionale 
 vereistes vir voedselveiligheid voldoen en op 
’n omgewingsverantwoordelike manier 
vervaardig word, teen die beste pryse van oral 
ter wêreld verkry. Terselfdertyd steun die 
Groep ook plaaslike verskaffers en veral 
 kleinboere in al die lande waarin hy sake doen 
om die plaaslike ekonomie te bevorder.

Volhoubaarheidsdoelwitte
Shoprite Holdings is verbind tot die bevordering 
van volhoubaarheid en poog om die wêreld se 
omgewing, samelewing en ekonomie tot 
 voordeel van huidige en toekomstige geslagte 
te help ondersteun. Die Groep sal spesifieke 
teikens formuleer en instel vir bepaalde 
 sleutelaanwysers vir omgewingsvolhoubaar-
heid soos energiegebruik, afvalskepping en 
-herwinning asook voertuiguitlaatgasse, Dié 

sal in sy jaarverslae bekend gemaak en oor die 
vordering daarmee gerapporteer word.

Diensbillikheid
’n Vyfjaarstrategie in ooreenstemming met die 
betrokke arbeidswetgewing en Kodes vir Goeie 
Praktyk rakende Breed Gefundeerde Swart 
Ekonomiese Bemagtiging (BGSEB), is ingestel 
om die bevordering van swart mense na alle 
bestuursvlakke, te versnel.

Die Departement van Arbeid het die Groep 
in hierdie oorsigtyd geouditeer. In oorleg met 
die Gelyke Indiens nemingforum het die 
Maatskappy sy Diens billikheidsplan, asook 
alle praktyke in verband daarmee, weer in 
oënskou geneem en nogmaals seker gemaak 
dat die Maatskappy nie net aan Billikke 
indiens nemingsregulasies voldoen nie, maar 
die DB-doelwitte en -teikens wat gestel is, ook 
met welslae behaal het.

Danksy sy volgehoue verbintenis tot 
billikke indiens neming het die Maatskappy die 
getalle-teikens wat vir die oorsigtyd bepaal is, 
behaal en in die meeste gevalle oorskry en hy 
is vol vertroue dat hy sy getalle-teikens vir 
2010 sal behaal.

Swart verteenwoordiging op al die 
bestuurs vlakke (top, senior en middel) het na 
55,2% gestyg en in die junior bestuur- of 
 geskoolde vlak tot 90,4%. Bevredigende 
vordering is in die topbestuursvlak gemaak waar 
swart verteenwoordiging met 16,2% toegeneem 
het en in die geval van swart vroue met 70,6%.

Die aantal gestremde werknemers het met 
61,1% gestyg. Dit oorskry by verre die teiken 
wat vir 2009 gestel is. In November 2008 is 
40 werklose dowes vir ’n verkoopsvaardig-
hedeprogram gekies waarvan 39 dit met 
welslae voltooi het. Tydens hul opleiding is 
werkswinkels aangebied om bestuurders en 
personeel wat met hulle sou saamwerk, te 
sensitiseer. Met spesiale uniforms wat hul 
gestremdheid identifiseer, is 38 nou in winkels 
in Gauteng in diens. Die reaksie van klante en 
personeel is steeds baie positief. Die 38 leer-
ders sal binne die volgende 12 maande die 
volle kwalifikasie vir Groot- en Kleinhandel-
sektor- (GKS-) Bedrywighede op Nasionale 
Kwalifika sie raamwerk (NKR) vlak 2 voltooi.

Dit is steeds ’n uitdaging om genoeg jong 
mense met geskikte opleiding te werf om die 
groeiende aantal poste op middel- en senior 
bestuursvlak te vul. Ons glo egter dat verskeie 
inisiatiewe vir Werkgewer-handelsmerkbou bydra 
tot ’n toename in die getal jong mense wat ’n 
loopbaan in voedselkleinhandel wil volg, al is 

strawwe werkure daarby betrokke. Werwings-
hulpmiddele wat pas ontwikkel is, asook 
vernuwende werwingsprosesse, dra aansienlik 
tot die beter gehalte van aanstellings by.

Om jong afgestudeerdes met ’n belangstel-
ling in veral handel en kleinhandel so vroeg as 
moontlik te identifiseer, is die Groep by 13 
loopbaanuitstallings by universiteite betrokke, 
Dit plaas ons in die boonste kwart van maat-
skappye wat aan die SAGRA-werwingspeiling 
vir gegradueerdes deelgeneem het.

Die Groep glo steeds aan die ontwikkeling 
van sy eie mense se vaardighede en aan interne 
bevordering. Opleiding word voortdurend en op 
talle vlakke voorsien. Aan die einde van die 
oorsigtyd het die Groep 1 209 leerlingbestuur-
ders gehad waarvan 87% in Suid-Afrika voor-
heen benadeelde individue was.

Aan die einde van die oorsigtyd het die 
Groep in die 17 lande waar hy sake doen, 
permanente indiensneming aan 83 866 mense 
gebied. Nog 10 493 werknemers is aangestel 
in ’n tyd toe duisende mense in die land uit diens 
gestel is. Van al die mense in diens is 61 050 
swart, 15 861 bruin, 2 950 Indiër en 4 005 wit. 
Vroue maak 65,4% van die personeel uit.
(Verwys na tabel op bladsy 34)

Opleiding en Ontwikkeling
Die Groep probeer om ’n gesonde ewewig te 
handhaaf tussen die voorsiening van opleiding- 
en ontwikkelingsgeleenthede vir mense met 
én sonder werk. Opleiding vir laasgenoemde is 
daarop gemik om die Nasionale Vaardigheids-
ontwikkelingstrategie te steun en dra tot 
werk skepping in die kleinhandel by. Die Groep 
het vyf opleidingsakademies en enkeldoelige 
opleidingsgeriewe in feitlik al die groot 
sentrums in Suid-Afrika geskep.

Leerprogramme vir werkloses word 
informeel wyd deur ons winkelnetwerk bekend 
gemaak. Potensiële leerders word ook uit die 
Departement van Arbeid se databasis gewerf 
om hulle te help om geskikte loopbaange-
leent hede vir werkloses te kry.

Volume en intensiteit
In die jaar het opleiding wat elke departement 
in die onderneming betrek, verdere momentum 
gekry in ’n poging om met die groei in die Groep 
se bedrywighede tred te hou. In die oorsigtyd 
is ’n rekordgetal nuwe winkels geopen. Die 
totaal van 93 233 opleidingsingrepe dui op die 
omvang en intensiteit van die opleidingspro-
gramme. Meer as 4 000 personeel in lande 
buite Suid-Afrika is betrek. ’n Totaal van 



3 4   SHOPRITE HOLDINGS BEPERK J A A R V E R S L A G  2 0 0 9

Beroepsvlak
Manlik Vroulik Burgers van 

ander lande Totaal
S B I W S B I W Manlik Vroulik

Topbestuur 13 24 19 290 1 5 3 44 1 400

Senior Bestuur 118 108 75 397 27 60 30 182 3 1 000

Professioneel gekwalifiseer, 
ervare kundiges en 
middelbestuur

623 299 156 624 424 271 117 382 4 1 2 901

Geskoolde tegnies en 
 akademies gekwalifiseerde 
werkers, junior bestuur, 
toesighouers, voormanne 
en superintendente

2 010 344 83 192 1 270 474 107 257 8 1 4 746

Halfgeskool en diskresionêre 
besluitneming

3 365 824 347 185 16 982 5 917 839 635 3 10 29 107

Ongeskool en omskrewe 
besluitneming

9 352 2 096 259 103 13 714 4 684 485 169 7 9 30 878

TOTAAL PERMANENT 15 481 3 695 939 1 791 32 418 11 411 1 581 1 669 26 21 69 032

Tydelike werknemers 462 87 27 107 831 131 32 107 14 6 1 804

GROOTTOTAAL 15 943 3 782 966 1 898 33 249 11 542 1 613 1 776 40 27 70 836

Diensbillikheid (vervolg)
Totale getal werknemers in Suid-Afrika (ook gestremde werknemers) in elk van die volgende 

 beroepsvlakke soos op 31 Mei 2009: Let wel: S=swart, B=bruin, I=Indiër en W=wit  Soos op 31 Mei 2009

Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Volhoubaarheid
vervolg

39 630 werknemers het die een of ander vorm 
van opleiding ontvang. Die klem val steeds op 
die ontwikkeling van skaars vaardighede in die 
bedryf om dienslewering in winkels te verbeter 
en bestuursvermoë op alle vlakke te bou.

Die Groep bedryf steeds die grootste oplei-
dingsonderneming in Suid-Afrika se groot- en 
kleinhandelsektor en doen dit met die noue 
samewerking van die Sektorale Onderwys- en 
Opleidinggesag (SOOG) vir Groot- en Klein-
handel. Hy het sy Kleinhandelvaardig heids-
projek in April bekend gestel wat ook in same-
werking met die Departement van Arbeid en 
die Departement van Handel en Nywerheid 
geskep is. ’n Rekord getal van 930 werklose 
leerders het vir ’n tydperk van 12 maande vir 
vyf kwalifikasies op verskillende NKR-vlakke 
op die terrein van verkope, bedryf, toesig, bak 
en vleisprosessering geregistreer. Permanente 
indiensneming sal aangebied word aan die 
meerderheid wat die leerderprogramme voltooi. 
In ’n ander geval is die Groep betrokke by 
projekopleiding op voetsoolvlak vir 30 werklose 
skoolverlaters van voorheen benadeelde ge meen-
skappe met baie moeilike persoonlike omstan-
dighede. Dié opleiding vind ook oor ’n tyd perk 
van 12 maande plaas en die meerderheid wat 
die kursus voltooi, is verseker van  indiensneming.

Leerderprogramme word deurlopend 
 byge werk, uitgebrei en vervang om by die 
onderne ming se veranderende behoeftes te 
pas en aan SOOG-vereistes te voldoen. 
Programme vir personeel elders in Afrika 
word ook in Portugees en Frans aangebied 
deur aanbieders wat vir dié doel na oral op die 
vasteland reis. Personeel van buite Suid-Afrika 

kom ook hierheen vir opleiding, of gaan na 
’n land soos Zambië waar ’n gevestigde 
 infrastruktuur bestaan.

Vermoë en hulpbronne
Ten einde personeelkeuring en -behoud te 
verbeter in ’n omgewing waar ’n hoë 
 perso neel omset deel van die aard van die 
onderneming uitmaak, kry winkelbestuurders 
die nodige keuringshulpmiddele om hulle te 
help om die beste aansoekers te kies om 
personeelvakatures te vul. Daar is stalletjies in 
gekeurde winkels met personeeltekorte sodat 
lede van die publiek aansoek kan doen. Daar 
kan dan onmiddellik vir daardie poste onder-
houde met hulle gevoer word.

Nog twee opleidingsakademies – in Port 
Elizabeth en Welkom – is by dié in Kaapstad, 
Durban en Johannesburg gevoeg. Almal is met 
volledige slagterye en bakkerye toegerus, en 
benewens vleisprosessering en bak is daar ook 
spesialisopleiding in onder meer die hantering 
van vrugte en groente en delikatesse. Die 
meeste kursusse wat aangebied word is ten 
volle geakkrediteer en bied almal wat die 
opleiding voltooi ’n beroep wat hulle op enige 
plek in die land kan beoefen.

In die oorsigtyd het die Opleidings departe-
ment ’n nasionale afrigtingsprogram bekend 
gestel wat in die nuwe finansiële jaar ’n sterk 
spilpunt sal wees. Teen die einde van volgende 
jaar is die departement voornemens om vir ten 
minste 300 afrigters in winkels oral in die land 
te sorg om leerders wat opleiding kry – veral in 
die leerderskapkonteks – te onderrig en te 
steun.

Dienskultuur
Met die sterk klem wat op veral verbetering 
van die dienskultuur in winkels geplaas word 
om aan klante se verwagtinge te voldoen, 
veral in Checkers met sy hoër markposisie, 
word die fokus op klantediens al sterker. 
Klantediensmodules sal gevoeg word by 
programme wat verskillende aspekte van 
winkelbedryf dek.

Stelselopleiding
Die uitbreiding van die nuwe agterkantoor-
stelsel na al die Groep se winkels in Suid-Afrika 
is aan die einde van Maart voltooi. In die volgende 
fase sal dit na al die Groep se winkels in Afrika 
uitgebrei word. Hoewel dit moeilik is om die 
ekonomiese voordele vir die onderneming te 
kwantifiseer, het die nuwe stelsel reeds aansien-
like verbetering op bepaalde terreine meegebring, 
van die akkuraatheid van die voorraadgrootboek 
tot elektroniese fakturering deur verskaffers.

Voldoeningsopleiding
In die lig van die vereistes van die nuwe Wet 
op Verbruikerbeskerming sal bykomende 
opleiding in voedselveiligheid in die volgende 
12 maande ’n hoë prioriteit vir al die personeel 
in die Groep se drie supermarkkettings wees. 
Die klem sal aanvanklik op streeks- en winkel-
bestuurders val, want hulle sal daarvoor 
verantwoordelik wees dat alle personeel 
sodanige opleiding ondergaan.

Opvolgbeplanning en 
 leierskapontwikkeling
Om ’n gesonde pyplyn van werk nemers met hoë 
potensiaal te verseker, word voortdurend klem 
gelê op die identifisering van kandidate wat 
puik presteer en baie potensiaal toon. Dié 
 inisiatiewe steun lynbestuurders wat moeilike 
plasingsbesluite moet neem en bied werk-
nemers terugvoering oor hul sterk punte en 
terreine wat ontwikkel moet word, asook oor 
loopbaangeleenthede in die Groep. Opleidings-
ingrepe strook met dié inisiatiewe om prestasie-
gapings of ontwikkelings gebiede wat geïdentifi-
seer word, te ontwikkel. Ten einde ’n gedurige 
toevloei van talentvolle mense te verseker, word 
mense met die potensiaal om in die toekoms 
uitvoerende poste te beklee, hoofsaaklik by 
instellings vir tersiêre onderwys gewerf. Die 
aantal mense met  na-graad 12- kwalifikasies 
in diens van die Groep – wat tans op 1 747 
staan, in vergelyking met 1 306 ’n jaar gelede – 
neem steeds toe. Hulle kom toe ne mend uit 
voorheen benadeelde gemeenskappe.
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Om hulle toe te rus om die toenemende 
eise van die bedryf baas te raak, asook die 
 uitdagings wat die omskepping van Shoprite 
Holdings in die voorste streekdeelnemer bied, 
word uitvoerende personeel oor verskeie 
 dissiplines heen aan gevorderde opleidings-
programme, insluitende internasionale leier-
skapkursusse, blootgestel. Dit word gerug-
steun deur die deurlopende ontwikkeling van 
bestuurders op alle vlakke met behulp van ’n 
verskeidenheid van opleidingskursusse. In die 
oorsigtyd was 4 351 lede van die bestuur by 
22 392 opleidingsingrepe betrokke.

Akkreditering
Die Groep se opleidings- en ontwikkelingsbeleide, 
-praktyke en -prosedures is deur die G&K-SOOG 
geouditeer en die Groep het nogmaals volledige 
akkreditering as ’n opleidingsvoorsiener gekry. 
Hy werk nóú met verskeie SOOGs saam en bied 
leierskap- en vaardigheidsprogramme vir verskeie 
kleinhandeldissiplines en ander verwante terreine 
op NKR-vlak 2, 3, 4 en 7. Die Groep werk ook met 
universiteite en technikons saam deur praktiese 
werkervaring aan gegradueerdes en studente 
in bepaalde dissiplines te bied. In die afgelope 
finansiële jaar het 34 hul praktiese studies voltooi.

Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geok trooi-
eerde Rekenmeesters erken die Groep as ’n 
goedgekeurde opleidingsfasiliteit vir Opleiding 
Buite Openbare Praktyk (OBOP) vir die doeleindes 
van die opleiding van geoktrooieerde rekenmees-
ters. Vandat die program ingestel is, is 53 kandi-
date vir dié opleiding aanvaar. Tans is 11 inge-
skrewe klerke in diens, ses het hulle in die af gelope 
jaar by dié geledere gevoeg. In die oorsigtyd 
het vier leerders hulle as geoktrooieerde 
rekenmeesters bekwaam en daar is ’n aanbod 
van ’n permanente pos in die Groep aan al vier 
gemaak. Die eksamenuitslae van dié wat gekwa-
lifiseer het, is aansienlik hoër as die gemiddeld 
van diegene wat die eksamens afgelê het.

Onderwysbystand
Om die vaardighede te verkry wat nodig is om 
sy groei in die toekoms te steun en terself der tyd 
tot Suid-Afrika se vaardigheidspoel by te dra, 
het die Groep in die jaar beurse ter waarde van 
R7,2 miljoen (teenoor R3,8 miljoen in 2008) 
toegeken aan 176 mense wat op tersiêre vlak 
in dissiplines soos rekeningkunde, kleinhandel-
bestuur en aptekerswese wou studeer. Die getal 
beurse het die afgelope twee jaar verdubbel. 
In die lig van die Groep se vinnig uitbreidende 
MediRite-apteekketting, het die klem op aptekers-
wese geval en die meerderheid van die beurse 

was vir studente wat hulle as aptekers wil 
bekwaam. Dié beurse is benewens dié wat deur 
die Groep se opvoedings bystandskema vir 
personeellede en hul afhanklikes beskikbaar is 
en wat ook toelaes vir skoolgelde vir werkne-
mers met ’n lae salaris insluit.

MIV/VIGS
Die Groep versterk sy opvoedingsprogram vir 
personeel steeds om ’n pandemie te bestry wat 
reeds vir meer as 40% van alle sterfgevalle in Suid-
Afrika verantwoordelik is. Hoewel daar enkele 
aanwysers is wat daarop dui dat die voorkoms 
van MIV/vigs nie net afplat nie, maar selfs begin 
afneem, is dit ’n feit dat 5,4 miljoen mense met 
MIV/vigs besmet is. Die meeste is in die ekonomies 
aktiewe ouderdomsgroepe, waarvan die meeste 
vroue is. Die hoë voorkoms van MIV/vigs het vir 
’n grootskaalse werkgewer soos Shoprite Holdings 
– statistiek toon dat 17% van sy personeel dalk 
dié ongeneeslike siekte het – duidelik verreikende 
implikasies benewens die massiewe menslike 
tragedie wat daarmee saamgaan.

Die Groep het die probleem uit die staan-
spoor, in oorleg met ’n MIV/vigs-komitee, wat 
alle werknemers verteenwoordig, aangepak. 
Die benadering was van vroeg af reeds dié van 
“voorkoming deur opvoeding” met ’n veldtog 
wat almal, op alle vlakke, aangespreek het. 
Personeellede moes nie net leer hoe om die 
siekte te voorkom nie, maar ook hoe om dit te 
bestuur as hulle dit wel opgedoen het, asook 
hoe om op te tree as ander dit het. ’n Stelsel 
van portuuropvoeders is ingestel. Dié persone, 
wat uit die geledere van die personeel kom, is 
spesialisopleiding gegee. Hulle is deur winkel-
bestuurders gesteun en kry maandelikse 
modules op DVD asook ander onderrigmate-
riaal om hulle met hul beradingstaak te help. 
Opleiding onder die vaandel van Lewens lesse 
word een keer per maand in winkels aangebied 
terwyl portuuropvoeders na die behoeftes van 
individuele personeellede omsien. Vir diegene 
met ingewikkelder probleme is daar ook ’n hulplyn 
wat deur opgeleide spesialiste beman word.

Aan die einde van die oorsigtyd was 787 
opgeleide portuuropvoeders by die program 
betrokke. Nog ten minste 400 sal in die nuwe 
finansiële jaar opgelei word. Daar is ook 
 portuur opvoeders in van die Groep se winkels 
buite Suid-Afrika.

Die program het ook onverwagse gevolge 
wat personeelmoraal betref, want ’n beter begrip 
van MIV/vigs en die oorsake daarvan, asook 
die groter openlikheid wat dit meebring, het 
mense nader aan mekaar gebring, betrok ken-

heid verhoog en ’n nuwe gevoel van gedeelde 
ervarings geskep. Op lang termyn sal die program 
na verwagting die verlies van waardevolle 
vaardighede asook personeel omset verminder.

Etiese Gedrag
Daar word van die bestuur en personeel van 
Shoprite Holdings verwag om die hoogste vlak 
van integriteit en eerlikheid te handhaaf terwyl 
hulle met klante, vervaardigers, diensverskaf-
fers en hul kollegas omgaan. Die beginsels wat 
sulke gedrag steun, word in die Maatskappy-
reëls uiteengesit, asook in ’n dokument met die 
titel ’n Gids tot die Gedragskode vir Werkne-
mers van Shoprite Holdings. Elke lid van die 
bestuur kry ’n eksemplaar wanneer hy of sy by 
die maatskappy aansluit. Bykomende eksem-
plare is van die menslike hulpbron departe-
mente in die verskeie streke te kry.

Voldoening aan die gedragskode is die eind-
verantwoordelikheid van die maatskappy-
sekretaris en die uitvoerende direkteure. Die 
daaglikse monitering word op lynbestuurders 
afgewentel, met die steun van menslike hulp-
bron beamptes. Die kode word aangevul deur 
die Groep se filosofie van verantwoordelikheid 
en sy indiensnemingspraktyke, beheermiddels 
vir beroepsgesondheid en -veiligheid, en die 
gehalte- en higiënestandaarde wat van 
toepassing is op al die produkte wat hy verkoop.

Beroepsgesondheid en -Veiligheid
Die besturende direkteur van alle bedryfs-
maatskappye dra die uiteindelike verant-
woordelikheid teenoor al sy werknemers en 
klante vir voldoening aan standaarde vir 
beroepsgesondheid en -veiligheid. Dit word op 

DOWE PERSONEELLID VINCENT MASILO 

(REGS) HELP KLANT GIDION TSINDI BY 

 CHECKERS HYPER CENTURION.
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Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Volhoubaarheid
vervolg

afdelingsvlak gemonitor en die bevindings van 
gereelde inspeksies van alle persele word aan 
senior bestuur gemeld en deur hulle hersien.

Voedselveiligheid
Die Wet op Verbruikersbeskerming wat in die 
eerste helfte van 2009 openbaar gemaak is en 
voedselkleinhandelaars hoofsaaklik vir voed-
selveiligheid verantwoordelik hou, het die 
Groep se benadering tot dié baie belangrike 
aspek van die onderneming aansienlik 
verander. Voorheen het die verantwoordelikheid 
vir voedselveiligheid grootliks op die vervaar-
diger gerus, maar nou sal die kleinhandelaar 
kragtens die nuwe wetgewing ten volle verant-
woordelik wees vir die veiligheid van die produk 
wat hy verkoop. Die verantwoordelikheid rus 
op hom om verskaffers se vervaardigingspro-
sesse te oudit om seker te maak dat hulle aan 
al die voorgeskrewe vereistes voldoen, of om 
ouditsertifikate van daardie voorsieners te kry, 
wat die ouditproses self aanvoer. 

Daar is ’n tydperk van 12 maande voordat 
die Wet van krag word. Hoewel dit as belang-
rike stap in die beskerming van verbruikers 
gesien word, sal die Wet ook verreikende 
gevolge vir veral kleiner verskaffers hê. Dié 
wat nie reeds ten volle aan die vereistes 
voldoen nie, sal op groot skaal moet belê om 
dit wel te doen. Dit sal hul kostestruktuur en 
pryse beïnvloed en kan meebring dat hulle 
onmededingend word in ’n omgewing waarin 
prys ’n hoë prioriteit is. Die vereistes van die 
Wet sal dus aansienlike druk op die Groep se 
gevestigde beleid van voorkeurbehandeling vir 
klein, middelslag- en mikro-ondernemings 
(KMMOs) plaas Dit sal die Groep dwing om sy 
handelsbande met dié wat nie aan alle veilig-
heidsregulasies voldoen nie, te heroorweeg 
omdat die Groep die veiligheid van verbruikers 
nie op die spel kan plaas nie.

Om konsekwentheid met die aanwending 
van sy vereistes rakende voedselveiligheid te 
bewerkstellig, is ’n Groep Voedselveiligheid-
stelsel ingestel wat die bedrywighede van al 
die personeel, verskaffers, kontrakteurs en 
diensverskaffers dek. As deel van dié proses is 
’n voedselveiligheidshandboek opgestel met 
besonderhede van elke aspek van die 
hantering van voedsel in winkels. Die Groep 
is ook nóú by die Voedselveiligheidsinisiatief 
(VVI) van die Suid-Afrikaanse Raad op 
Verbruikersgoedere betrokke.

Hy werk nou met produsente, vervaardigers 
en gesondheidsowerhede saam om sy doel-
witte te bereik. Hy gaan al meer selektief te 

werk wat betref die verskaffers met wie hy 
sake doen en gee erkenning aan dié met 
behoorlik geakkrediteerde beheermaatreëls 
vir voedselveiligheid, soos die Kritieke 
Beheerpunt vir Gevaarontleding (KBGO) en 
ISO (Internasionale Organisasie vir Stan daar-
disering). Meer as 50% van die totale produk-
aanbod kom van die land se voorste voedsel-
vervaardigers wat reeds aan internasionale 
standaarde vir voedselveiligheid voldoen, en 
met wie die Groep ’n lang en hegte werkver-
houding geniet. Bepaalde reekse kom van 
betroubare voorsieners in die buiteland, veral 
vir die Groep se bedrywighede elders in Afrika, 
en die res kom van kleiner vervaardigers.

Daar word veral aandag aan produkveilig-
heid ten opsigte van die Groep se eie handels-
merke en reekse met sy private etikette gegee. 
Dit behels meer as 2 000 produklyne. Dié kom 
slegs van voorsieners wat tot die beste 
praktyk rakende vervaardiging verbind is. ’n 
Risiko-ontledingsproses is ontwikkel wat met 
internasionale praktyke strook. Al ons eie 
produkte word gereeld deur onafhanklike 
laboratoriums vir veiligheid getoets. Sintuig-
beoordelings van gepaste produkte wat smaak 
en voorkoms betref, word maandeliks uitge-
voer en verbruikerspanele proe mededingers 
se produkte gereeld om vergelykings te tref.

Die noukeurige toepassing van veiligheids-
maatreëls vir produkte is standaardpraktyk, 
veral ten opsigte van bederfbare produkte, wat 
’n al hoe groter deel van verbruikers se aankope 
uitmaak. Freshmark, die Groep se divisie vir die 
verkryging en verspreiding van vrugte en 
groente, koop meer as 95% van sy vars produkte 
regstreeks van 550 plaaslike boerderye, waar 
dit volgens sy spesifikasies geproduseer word. 
Verreweg die meeste van dié voorsieners 
voldoen aan internasionaal aanvaarbare stand-
aarde vir voedselveiligheid. Gereelde inspeksies 
van plase, met die rug steun van onafhanklike 
laboratoriumbeoordelings, verseker dat daar 
ten volle voldoen word aan alle vereistes 
rakende produksie, hantering en verpakking en 
dat die koue ketting tussen die plaas en 
 verspreidingsentrum in stand gehou word.

Vars vleis vir die Groep se slaghuise is nog 
’n terrein waar groot sorg gedra word. 
Alle karkasse wat aan ons slagterye gelewer 
word, kom van slagpales wat goedgekeur is 
deur SAMIC (the South African Meat Industry 
Company) wat deur die regering geskep is om 
verbruikers se belange te beskerm. 
Hanteringsprosedures wat streng beheer 
word, moderne koeltrokke en enkeldoelige 

ontvangspunte by die winkels verseker dat die 
koue ketting in stand gehou word.

Higiëne in winkels is die verantwoordelik-
heid van die onderskeie afdelings wat moet 
voldoen aan ’n protokol wat sowel intern as 
deur ’n onafhanklike laboratorium deurlopend 
geouditeer word. Ooreenkomstig die protokol 
voer die laboratorium deppertoetse op 
toerusting in diensdepartemente, op werk-
oppervlakke en die persoonlike higiëne van 
personeel uit. ’n Afwyking van die protokol se 
vasgestelde standaarde in ’n winkel word 
onmiddellik opgevolg. Personeel wat in 
diensdepartemente werk, kry bykomende 
opleiding in persoonlike higiëne en sanitasie-
prosedures. Programme vir die beheer van 
plaag- en knaagdiere is in alle winkels in werking 
en afval word op ’n hoëfrekwensiebasis 
 geprosesseer en van die terrein verwyder.

Produkinligting en -Etikettering
Die Groep onderskryf die beginsel dat 
verbruikers akkurate en voldoende inligting op 
verpakkings tot hul beskikking moet hê sodat 
hulle ingeligte besluite kan neem omtrent die 
produkte wat hulle verlang. Groot verskaffers 
voldoen reeds aan internasionale standaarde 
wat die inligting op hul produkte betref. 
Aankopers werk ten nouste saam met kleiner 
vervaardigers om te verseker dat produkte 
wat aan die Groep gelewer word, inligting 
bevat wat maklik toeganklik is en meer uitge-
breid as die voedseletiketteringsvereistes van 
die Departement van Gesondheid. Die Groep is 
veral bewus van sy verantwoordelikheid in die 
geval van sy eie handelsmerke en private-
etiketreekse waar dit volledige beheer het oor 
wat op die verpakking verskyn. Nie alleen word 
volle inligting verskaf nie, maar, in die geval 
van produkte vir uitvoer, is dit ook in die taal 
wat die mees toeganklike vir verbruikers in 
daardie besondere mark is.

Vervaldatums op verpakking help nie net 
verbruikers nie, maar stel ook winkelpersoneel 
in staat om items te identifiseer waarvan die 
verkoopsdatum verstryk het. Sulke voedsel items 
word van die rakke verwyder en aan die plaas-
like gesondheidsdepartement oorhandig wat 
’n sertifikaat uitreik om te bevestig dat die items 
ingevolge munisipale regulasies vernietig is.

Korporatiewe Maatskaplike  Belegging
Die Shoprite-groep beskou homself as ’n verant-
woordelike korporatiewe burger wat op volhou-
dende wyse bydra tot die welsyn van die gemeen-
skappe waarin dit sake doen. Sy gemeenskaps-
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beleggingsprogramme fokus op ’n aantal terreine, 
maar veral op vroue, kinders en bejaardes.

Ter viering van die rol van vroue in die land 
se strewes, nie die minste daarvan nie die stryd 
om politieke en maatskaplike gelykheid in die 
land te bewerkstellig, het die Groep in 1996 
die toekenning vir die Vrou van die Jaar in Suid-
Afrika ingestel wat jaarliks sy hoogtepunt in ’n 
glansryke toekenningseremonie bereik het. Teen 
die agtergrond van die duisende Suid-Afrika ners 
wat in die hierdie tyd van ekonomiese teenspoed 
daagliks ’n stryd om oorlewing voer, het die 
Groep egter besluit om die geld wat aan hierdie 
toekennings bestee sou gewees het, vir ’n landwye 
voedingsprogram te gebruik. Terselfdertyd 
ondersoek dit alternatiewe maniere waarop dit 
kan voortgaan om erkenning te gee aan die rol 
van vroue in ons gemeenskap.

Van die projekte waarby die Groep 
betrokke is, is die volgende: 
–  mobiele sopkombuise. Hierdie voedings-

program is gerig op die armste gemeen-
skappe in Suid-Afrika, veral op kinders en 
bejaardes in plattelandse areas. Aan die 
einde van die oorsigtyd was daar tien mobiele 
kombuise beman deur voltydse personeel 
wat op ’n daaglikse basis sop en brood aan 
die behoeftiges in al nege provinsies uitge-
deel het. Hierdie voertuie word ook inge span 
as deel van nasionale noodlenigings pogings 
in die geval van oorstromings of ander 
 natuurrampe. Die Groep verwag dat in die 
volgende jaar minstens 4,4 miljoen maaltye 
deur hierdie program verskaf sal word.

–  Cuppa for CANSA. Die Groep is die hoof-
borg van Cuppa for CANSA, ’n landwye 
inisiatief wat deur vrywilligers, vennote en 
lede van die gemeenskap onderneem word 
om bewustheid te verhoog en fondse in te 

samel vir CANSA in sy steun vir mense wat 
aan kanker lei. “Cuppas” is in Junie gehou in 
alle Shoprite- en Checkers-winkels in Suid-
Afrika en R560 000 vir die uitbreiding van die 
organisasie se voorkomingsprogramme en 
pasiëntesorgdienste in die land is ingesamel.

–  Projekte gerig op kinders. Deur sy Shoprite- 
en Checkers-kettings borg die Groep verskeie 
projekte gerig op die verbetering van die 
lewens van kinders, projekte soos “Pretty 
Things for Little Things” wat onderneem 
word in oorleg met Age in Action en waarin 
senior burgers gevra word om speelgoed of 
kledingstukke vir behoeftige kinders te 
maak; en die “Toy4Toy”-veldtog waarin die 
Groep vir elke speelding wat deur lede van 
die publiek geskenk word, een uit sy eie 
voorraad byvoeg. Meer as 33 000 stukke 
speelgoed is op hierdie wyse ingesamel en 
gedurende die Kerstyd deur die SA 
Rooikruisvereniging aan kinders versprei. 
Om dogters te help om in ’n toenemend 
gevaarlike wêreld hulself te kan verdedig, 
het die Groep voortgegaan om selfverde-
digingsessies te ondersteun waardeur 
57 000 meisies sedert 2003 opgelei is.

–  Shoprite-gemeenskapsnetwerk. Deur 
hierdie gemeenskapsinisiatief is sedert 
2005 reeds meer as R4 miljoen vir verdiens-
telike sake geskenk. Deur die betrokkenheid 
van 13 streeksradiostasies word lede van 
die publiek genooi om organisasies te 
 identifiseer wat ’n verskil in hul gemeen-
skappe maak. Elke maand word R10 000 
in die vorm van bystand gegee aan een 
organi sasie wat deur die luisteraars van 
elk van die 13 stasies genomineer is. 

–  Speelpompe. Die Groep ondersteun die 
installering en onderhoud van ’n innoveren de 
waterpompstelsel ten einde die beskik-

baarheid van lopende water vir landelike 
gemeenskappe te verhoog. Meer as 1 000 
eenhede is reeds in Suid-Afrika, Lesotho, 
Mosambiek en Swaziland in werking. Hierdie 
pompe, wat as “PlayPumps” bekend staan, 
is ontwerp soos ’n mallemeule en pomp 
water oor in reservoirs soos die kinders daarop 
speel. Sedert 2002 het die Groep reeds 
meer as R3 miljoen in hierdie projek belê.

–  Strokes of Genius. In 2006 het Shoprite 
Checkers die departemente van Kuns en 
Kultuur en Handel en Nywerheid genader 
met ’n voorstel om Afrika-kuns wêreldwyd 
te bevorder deur ’n webwerf wat gratis tot 
die beskikking van plaaslike kunstenaars is. 
Die projek sluit nou handwerkers in wie se 
skeppinge ook op die webwerf verskyn. 
Twee uitstallings wat kunswerke en hand-
werk te koop bied, is in 2008 gehou terwyl 
vier uitstallings vir voor die einde van die 
2009-kalenderjaar beplan word. Die inter-
aktiewe webwerf word bygewerk soos 
werke verkoop en nuwes bygevoeg word. 
Die projek het op alle vlakke voortreflike 
staatsteun geniet. Regeringsamptenare 
het verantwoordelikheid aanvaar vir alle 
handwerk op die uitstallings deur die beste 
te keur wat beskikbaar was. Goeie verkope 
is behaal en die terugvoering van hand-
werkers was besonder positief. Die projek 
onder steun ook ’n jaarlikse veiling van 
skilderye en handwerk van topgehalte wat 
deur ’n paneel van beoordelaars gekeur 
word. ’n Nasionale kunskompetisie vir 
 leerders in sekondêre skole is in Junie 
2009 van stapel gestuur en sal nie net die 
wenners onder hierdie jong kunstenaars 
beloon nie, maar ook hul skole. Dit sal in 
2010 gevolg word deur ’n kompetisie gebou 
om ’n bepaalde tema.

SHOPRITE VOEDINGSPROGRAM. TOY 4 TOY VELDTOG.



3 8   SHOPRITE HOLDINGS BEPERK J A A R V E R S L A G  2 0 0 9

Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Volhoubaarheid
vervolg

Breed Gefundeerde Swart 
 Ekonomiese Bemagtiging (BGSEB)
Die Groep implementeer ’n duidelik omskrewe 
program ten opsigte van die kodes van die Wet 
op Breed Gefundeerde Swart Ekonomiese 
Be magtiging (Wet 53 van 2003). Die program 
word hier onder aan die hand van hierdie kodes 
bespreek.

Swart eienaarskap en besluitneming
Die kodes wat die vereistes vir swart eienaar-
skap en besluitnemingsinvloed bepaal, is die 
regstreekse verantwoordelikheid van die 
direksie van Shoprite Holdings. 

Voorkeurverkryging 
Deurlopende opdatering van die databasis vir 
verkryging toon ’n opvallende verbetering – 
meer as 10% gedurende die tydperk wat deur 
die navorsing gedek word – in die waarde van 
goedere gekoop van besighede wat aan 
SEB-vereistes voldoen. Dit is ’n direkte gevolg 
van die Groep se beleid om swart verskaffers 
te help om hul besighede te ontwikkel asook 
van die aanmoediging wat aan verskaffers 
gegee word om hul SEB-status te verbeter.

Ondernemingsontwikkeling

Nuwe onderneming
Deur die speelveld gelyk te maak, stel hierdie 
projek ontluikende SEB-verskaffers in staat 
om op ’n gelyke grondslag met gevestigde 
verskaffers mee te ding. Klein SEB-verskaffers 
wat produkte van die verlangde standaard aan 
die Groep kan lewer, word op verskillende 
maniere gehelp, onder meer deur die struk-
turering van aflewerings en betalings. 
Freshmark, die Groep se vrugte- en groente-
verkrygingsarm, is veral bedrywig in hierdie 
verband en ondersteun en help 358 kleinboere 
in die lande waarin dit sake doen, om tot die 
verlangde gehaltestandaarde te produseer.

In oorleg met ComMark Trust, ’n organi-
sasie sonder winsbejag wat die steun van die 
Verenigde Koninkryk se departement van 
landbou geniet, bied Freshmark jaarliks kursusse 
oor voedselveiligheid aan vir ontluikende boere 
onder sy verskaffers in KwaZulu-Natal en 
Swaziland met die oog op die uiteindelike 
verkryging van GlobalGAP-akkreditasie.

As deel van sy hulp aan lae-inkomstege-
meenskappe speel Freshmark ’n belangrike rol 
in ’n projek om 89 aspirantboere te help wat in 
2006 grond langs die Vaalrivier ingevolge die 
regering se grondrestitusieprogram ontvang 

het, maar die vermoë en hulpbronne ontbreek 
om te begin boer. ’n Mentorprogram is ingestel 
in ’n private inisiatief met Freshmark, wat ook 
’n mark verskaf vir al die produkte wat op die 
plaas geoes word.

Nyama Nyama Emnandi
Die doel van hierdie ambisieuse projek is om 
ontluikende boere in Suid-Afrika te help om 
’n sukses van hul besighede te maak. In die 
najaag van hierdie doelstelling werk die Groep 
ten nouste saam met die Departement van 
Landbou, verskeie provinsiale owerhede asook 
plaaslike regerings. Die rol van die Groep is om 
daardie boere wat aan die vereiste standaarde 
voldoen, deur sy Shoprite- en Checkers-
kettings van ’n stabiele mark te voorsien. 
Nadat sekere aanvanklike probleme uit die 
weg geruim is, het die projek ontwikkel tot die 
punt waar dit beduidend aan momentum wen. 
’n Konstante stroom lewende hawe van 
 topgehalte vloei nou deur die markte van die 
Wes-Kaap en Gauteng. Die projek word na die 
Oos-Kaap en Karoo uitgebrei.

Regeringsbetrekkinge
Die regering is nog altyd gesien as ’n vennoot in 
die Groep se pogings om tot plaaslike  ekonomieë 
by te dra, om ’n Eerstewêreldse inkopie-ervaring 
te verskaf en om ’n beter lewensgehalte te help 
skep vir die mense onder wie dit sake doen. 
Aangesien die begrip en ondersteuning van 
regering op sentrale, provinsiale en plaaslike 
vlak van kernbelang is waar die Groep ook sake 
doen of van voorneme is om sake te doen, 
onderhou bestuur steeds die bes moontlike 
betrekkinge met die owerhede, wat ook ingelig 
gehou word van die Groep se planne en voorne-
mens. Sulke betrekkinge word op ’n streng 
professionele grondslag bedryf. Onafhanklike 
adviseurs wat met plaaslike omstandighede 
vertroud is, word waar nodig, in diens geneem 
om te help om toegang tot die regering te verkry 
en betrekkinge op die regte vlak te vestig.

Beleggersverhoudinge
Die Groep handhaaf gepaste, deurlopende en 
deursigtige kommunikasie met sy aandeelhouers 
en die breë beleggingsgemeenskap. Dit word 
gedoen deur onder meer die aankondiging van sy 
tussentydse- en jaarresultate op die JSE se 
Nuusdiens (SENS) en in die media, die publikasie 
van handelsverklarings en van sy jaarverslag, 
asook die verspreiding van inligting oor belangrike 
korporatiewe ontwikkelings. ’n Interaktiewe 
webwerf wat gereeld bygewerk word, dien as 

versamelpunt vir alle relevante beleggersin-
ligting. Gereelde vergaderings word met institu-
sionele beleggers gehou op ’n groep- of indivi-
duele grondslag terwyl aanbiedings twee keer 
per jaar deur topbestuur vir finansiële 
ontleders gedoen word. Hulle stel hulself ook 
tot die beskikking van ontleders en die media.

Omgewingsimpak

Eiendomsontwikkeling
Respek vir die fisieke omgewing vorm een van 
die hoekstene van die Groep se sakefilosofie. Sy 
vermoë om druk te plaas op die ontwikkelaars 
van sentrums waarin dit ruimte huur, is beperk, 
hoewel die Groep daarop aandring dat wanneer 
so ’n sentrum in bedryf is, dit op ’n omgewing-
sensitiewe manier bestuur word. Waar hy self 
ontwikkelings onderneem, doen hy dit so dat 
dit nie die omgewing versteur nie. Die Groep sal 
as ’n saak van beginsel nie ’n perseel koop of 
ontwikkel wat omgewing sensitief is nie. Dit sal 
ook nie ’n ontwikkeling onderneem wat vir die 
biofisiese of beboude omgewing skadelik kan 
wees nie. Wanneer dit wel ontwikkel, word die 
volle voorgeskrewe omgewingsimpakstudie 
onderneem onder die toesig van ’n onafhanklike 
omgewingsbeoordelingspraktisyn. Tydens die 
goedkeuringsproses pleeg dit oorleg met die 
omringende gemeenskap en inkorporeer, waar 
moontlik, die redelike behoeftes en begeertes 
van daardie gemeenskap in die finale ontwerp. 
Die Groep volg dieselfde benadering wanneer 
dit ontwikkelings buite die grense van die land 
onderneem al is die vereistes daar veel minder 
streng as in Suid-Afrika.

Verpakking en afvalbestuur
Verpakking, veral vir vrugte en groete asook vir 
die meeste ander bederfbare produkte, bly ’n 
groot koste-item aangesien alle sodanige 
materiaal neweprodukte van olie is. ’n Deur-
lopende program om die koste te verlaag van 
verpakkingsmateriaal wat vir die vervoer van 
produkte gebruik word, is in bedryf. Freshmark, 
die vrugte- en groeteverkrygings divisie, 
gebruik reeds vir verskeie jare herwinbare 
plastiekkratte in stede van dié van hout asook 
kartonne vir die verpakking en massa vervoer 
van sy produkte. Die divisie het meer as 
600 000 plastiekkratte voortdurend in gebruik 
en sal in die volgende paar jaar hierdie getal tot 
sowat 800 000 verhoog. Kruide niers ware 
word nou ook toenemend in herbruikbare plas-
tiekkratte van die verspreidingsentrums na die 
winkels gestuur. Die potensiële besparing in 
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die gebruik van kartonhouers is enorm.
Om die afval te bestuur wat in winkels 

ophoop, maak die individuele supermarkte 
gebruik van die dienste van afvalbestuurs-
maatskappye wat hoofsaaklik droë afval 
verwyder en dit aan die hand van hul eie 
herwinningsprogramme verwerk. In die 
meeste divisies word nat afval by die winkels 
in verdigters verwerk tot die punt waar dit aan 
alle munisipale vereistes vir storting in die 
rioolstelsel voldoen. Sorg word gedra dat geen 
skadelike stowwe in areas om die winkels 
beland nie. Hierdie optredes word aangevul 
deur spesiale afvalprogramme om ontslae te 
raak van onder meer kookolie wat in die 
winkels vir kosvoorbereiding gebruik word en 
wat deur kontrakteurs afgehaal word vir die 
maak van seep en kerse. 

Verspreidingstrategie
Die Groep se optredes word toenemend gelei 
deur sy volhoubaarheidsbeleid wat veral 
 relevant is in die geval van sy gesentraliseerde 
distribusiestrategie. Dit omvat verskillende 
betekenisvolle omgewings- en ekonomiese 
voordele soos laer vervoer-uitlaatvlakke, 
minder afval en ’n groter vermoë om afval doel-
treffend te herwin. Ander elemente is kleiner 
grondbenutting vir winkelgeboue, verlaagde 
water- en energieverbruik en hoogs effektiewe 
en doeltreffende distribusiesentrums. 

Laasgenoemde word veral goed geïllu streer 
in die verspreidingsentrum in Centurion waarvan 
die grootte feitlik verdubbel word tot ’n enorme 
omvang van bykans 150 000 m². ’n Aanleg soos 
dié verbruik geweldige hoeveelhede water en 
elektrisiteit en genereer tonne afval. Die 
argitekte is gevolglik aangespoor om verby die 

standaard-ontwerpnorme te dink en ’n sentrum 
te skep wat nie net uit ’n omge wingsoogpunt 
volhoubaar is nie, maar wat ook deurlopende 
bedryfs- en onderhoudskoste sal verlaag. 

Aangesien water na verwagting in die 
toekoms ’n meer kritiese kwessie as die huidige 
energietekort sal word, word in die ontwerp veel 
aandag geskenk aan faktore soos die opvang en 
hergebruik van reënwater en gryswater vir 
besproeiing en spoeltoilette; en die installering 
van laevloeikrane en waterlose urinale.

Energieverbruik (en daarom 
CO2-vrystellings) sal verlaag word deur 
ontwerp-inisiatiewe soos die maksimum 
maar beheerde gebruik en verspreiding van 
natuurlike lig; dakmonitors met outomatiese 
hortjies en temperatuursensors en -beheer om 
natuurlike ventilasie te reguleer; energiedoel-
treffende lugversorgings- en verkoelingstel-
sels wat die jongste tegnologie benut, en 
 energiedoeltreffende afvalverwerkings- en 
-herwinningsprogramme.

Deurdringbare plaveisel wat reënwater 
toelaat om direk in die grond weg te sak en so 
die grondwater aan te vul, sal ’n integrale deel 
vorm van die ontwerp van die stormwater-
stelsel. ’n Membraan onder die plaveisel sal 
besoedelende stowwe soos olie van vrag motors 
vasvang en afbreek en so die gevaar van water-
besoedeling vanaf die perseel verminder. 

Wurmboerdery
Freshmark, die Groep se divisie vir die verkry-
ging en verspreiding van vrugte en groente, het 
onlangs ’n erdwurm-komposstelsel begin wat 
’n skoon, maklike en omgewingsvriendelike 
manier is om afval in organiese kompos en 
“vermi-tee” (vloeibare kunsmis) te omskep. Die 

vermi-tee en vermi-kompos is van die beste 
kunsmis beskikbaar en verbeter die grond-
samestelling en die gesondheid van sowel die 
grond as die plante. Vermi-tee is ryk aan 
 voedingstowwe en effektiewe mikro- organis mes 
sodat dit ’n kragtige planttonikum is wat 
gesonde groei bevorder en skadelike organismes 
in die grond onderdruk. Hierdie positiewe stap 
van Freshmark help die omgewing en voldoen 
aan die vereistes van wetgewing, institusionele 
verpligtinge en sosiale verantwoordelikheid.

Energiebestuur
Energie is ’n bestuurde hulpbron binne die 
Groep aangesien dit ’n direkte invloed het op 
winsgewendheid en volhoubaarheid. Die Groep 
bly die verantwoordelike benadering tot ener-
giebestuur van die vorige jare volg. Kommer 
oor die koste en beskikbaarheid van energie 
versterk hierdie benadering en die Groep is 
vasbeslote om enige negatiewe effek wat dit 
op sy verbruikers en aandeelhouers kan hê, tot 
die minimum te beperk. 

Dit is steeds maatskappybeleid om 
voorkeur aan energiedoeltreffende toerusting 
te gee en om energiedoeltreffende stelsels te 
implementeer waar dit prakties en lewens-
vaatbaar is. Die Groep streef daarna om op die 
hoogte van tegnologiese vordering te bly en 
werk saam met verskaffers om sy doelwitte te 
bereik. In die jaar onder oorsig is meer as 30 
energiedoeltreffende tegnologieë, wat in 
verskillende stadiums van evaluering is, gein-
sieer. Hierdie tegnologieë fokus hoofsaaklik op 
die verbetering van energiedoeltreffendheid 
van verkoeling-, beligting-, verhitting-, venti-
lasie- en lugversorgingstelsels. Energie doel-
treffend heid speel ook ’n belangrike rol in die 
Groep se bou- en winkelinrigtingspesifikasies.

Oor die afgelope drie jaar het energiedoel-
treffendheid met 5,8% verbeter weens die 
Groep se energiebestuursprogramme en 
daarmee ’n besparing van R31 miljoen 
teweeggebring. Die energie so gespaar is 
genoeg om 15 supermarkte van gemiddelde 
grootte vir 12 maande aan die gang te hou. 
Energieverbruik deur die Groep se supermarkte 
word in reële tyd deur ’n gevorderde energie-
bestuurstelsel gemonitor en maak dit moontlik 
om sake wat met elektrisiteit verband hou, 
vinnig te identifiseer en aan te spreek. 

Om klante tevredenheid te verseker en die 
gevaar van vermorsing in die geval van ’n 
kragonderbreking te verminder, is al die Groep 
se supermarkte teen ’n koste van R53 miljoen 
van kragopwekkers voorsien.

(VAN LINKS NA REGS) ME NTOMBAZANA BOTHA (ADJUNK-MINISTER VAN DIE DEPARTEMENT VAN KUNS 

EN KULTUUR); MNR BRIAN WEYERS (BEMARKINGSDIREKTEUR, SHOPRITE GROEP); ME NADI SUGEE 

(DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID) TYDENS ’N STROKES OF GENIUS TENTOONSTELLING.
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Voedselprodukte

Foodcorp

CLIFF SAMPSON

BESTURENDE DIREKTEUR:

FOODCORP HANDELSMERKE

Missie Om een van die top drie Voedsel en Drinkgoed 
 maatskappye in Suid-Afrika te word deur ’n geintegreerde, 
handelsmerkgedrewe besigheid te wees.

Foodcorp, die grootste voedselvervaardiger in swart besit in 
Suid-Afrika, is die beheermaatskappy van ’n aantal handelsmerke 
hoofsaaklik betrokke by die produksie, bemarking en verspreiding 
van voedsel. Die Foodcorp stal sluit ’n diverse reeks handelsmerke in – 
van stapelvoedsels tot verskeie van Suid-Afrika se lank bestaande 
en mees bertroubare verbruikersgoedere.

In 2004 is Foodcorp aangeskaf deur Pamodzi Investment Holdings 
en Foodcorp se eie werknemers en bestuur. Die aanwins was die 
grootste sekondêre bemagtigde verkryging in Suid-Afrika en word 
gesien as ’n baanbrekersbenadering tot die ontwikkeling van Swart 
Ekonomiese Bemagtiging – deur voorheen benadeelde werknemers, 
wat ongeveer 80% van die totale werksmag was, te bemagtig om 20% 
van die maatskappy se aandele te bekom.

Die vyf traditionele besigheidseenhede van die Foodcorp Groep 
(Nola, Mageu Number One, Marine Products, Ruto Mills en Sunbake 
Bakeries) is aangevul toe die First Lifestyle groep aangekoop is in 2007. 
Die First Lifestyle groep bestaan uit Piemans Pantry, Gull Foods, Fifers 
Bakery, Seemann’s Quality Meats en Weber Barbeques, en is hoof-
saaklik gefokus op die gerieflikheids- en ‘aan-die-gang’ markte.

Foodcorp spog met ’n unieke eienskap in die balans en diversiteit 
van sy produkportfolio. Voorbereide voedsels, wat waarde toevoeg 
deur sterk handelsmerke, word goed gekomplementeer deur basiese 
voedsel, soos mieliemeel. Verder strewe Foodcorp voortdurend daarna 
om sy produkreeks uit te brei en te bou op die sterkte van sy 
 handelsmerke, terwyl die implementering van moderne tegnologie 
wins gewendheid op basiese voedsel verseker.

Dit is vir ons ’n eer om deur ons gewaardeerde kliënt, die Shoprite 
Groep, erken te word as een van hul 2008 Verskaffers van die Jaar.

Bederfbare Produkte en Diensdepartemente

Sasko Bakkerye

CHARL GOOSEN: 

HOOFBESTUURDER

Sasko Bakkerye is deel van Pioneer Foods (Edms) Bpk, 
’n welbekende Suid-Afrikaanse kos en drinkgoed-maatskappy. 
Sasko Bakkerye het ’n ryk geskiedenis van bakkery kennis en 
ondervinding wat terugdateer na 1936 toe die maatskappy 
gevestig is.

Sasko Bakkerye is ’n betekenisvolle rolspeler in die Suid-Afrikaanse 
broodmark, met ’n nasionale verspreiding na en verteenwoordiging in 
meer as 36 000 kleinhandelafsetpunte.

Agtien fabrieksbakkerye produseer ons uiteenlopende mandjie 
broodprodukte. Brood word vanaf hierdie fabrieksbakkerye, sowel as 
vanaf 31 brood depots versprei. Broodrolletjies en bolletjies word 
geproduseer in drie fyngebak fabrieke wat ’n groot deel van die 
 plaaslike kitskosbesighede bedien en dit word ook onder die Sasko 
handelsmerk verkoop deur kleinhandelaars.

Sasko Bakkerye se doelstelling is om die markleier in die brood-
industrie te bly deur handelsmerk uitbreiding en differensiasie. Ons 
sal ook voortgaan om ons kliënte en eindverbruikers te behaag met 
 heilsame en mededigende produkte en dienste; ons aandeelhouers te 
behandel met integriteit en deursigtigheid en intiem betrokke wees by 
die gemeenskappe waarbinne ons handel dryf; hoogs gemotiveerde 
mense in diens te neem met genoegsame geleenthede vir groei; ons 
besigheid professioneel en vooruitstrewend hanteer, met erkenning 
vir die spanpogings van ons mense – en so sal ons die sukses van Sasko 
Bakkerye handhaaf. 

Ons is trots daarop om ’n gewaardeerde verskaffer aan die Shoprite 
Groep te wees en voel werklik geëerd om erken te word as een van die 
2008 Shoprite Groep Verskaffers van die Jaar.
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Verskaffer van die Jaar

Lekkergoed en Drinkgoed

Cadbury Suid-Afrika

DEAN KOEN

NASIONALE HOOF REKENINGEBESTUURDER: 

SHOPRITE

Doel: Skep handelsmerke waaroor mense gaande is.
Visie:  Om die wêreld se grootse en beste lekker goed-
maatskappy te wees. 

Cadbury SA (Edms.) Bpk. is deel van die internasionale Cadbury 
Group of Companies en lewer talle lekkergoed-handelsmerke aan die 
Suid-Afrikaanse mark. Synde wêreldwyd sterk in drie lekkergoed-
kategorieë – sjokolade, lekkers en kougom – fokus ons daarop om 
’n mededingende voordeel te vestig met die regte reeks, om oral 
 beskikbaar te wees en vir almal.

In Suid-Afrika bied Cadbury suksesvolle handelsmerke soos 
Cadbury Dairy Milk, Lunch Bar, P.S., Crunchie, Dentyne, Stimorol, 
Clorets, Chappies en Halls. Cadbury is die afgelope twee jaar 
aangewys as Suid-Afrika se mees geliefde sjokoladehandelsmerk in 
die Sunday Times Top Brands oorsig en word erken as die markleier 
in die meeste kategorieë waarin hy bedrywig is.

Ons doelwit om handelsmerke te skep waaroor mense dol is, vereis 
dat ons voortdurend ons produkte en die manier waarop ons sake doen 
vernuwe. Ons lê klem daarop om minder dinge te doen, maar dit groter, 
beter en vinniger te doen as ons mededingers.

Ons strewe daana om van Cadbury ’n wonderlike werksplek te 
maak. ’n Plek waar uiteenlopende mense gaande is oor hul werk, pret 
het, en in spanne saamwerk oor grense heen in ons fabrieke in Port 
Elizabeth, Swaziland, Botswana, Namibië en by ons hoofkantoor in 
Johannesburg. Elke fabriek maak bepaalde produkte vir plaaslike 
verspreiding of na die res van Afrika.

Ons is ’n prestasiegedrewe maatskappy waar waardes voorop 
gestel word en is op oorwinning ingestel. Ons verbintenis tot die 
ontwikkeling van die lekkergoedonderneming deur bekroonde 
produkvernuwing en klantediens is steeds ons hoogste prioriteit.

Om inkopies te doen is deel van ’n groter handelsmerkervaring. 
Ons is vasbeslote om naby te wees aan die mense wat ons produkte 
koop en die kleinhandelaars wat hulle bedien, om sodoende ’n 
 wen-winkelervaring te verseker by die punt van aankope.

Cadbury is trots daarop dat die Shoprite Groep ons 
as ’n Verskaffer van die Jaar erken het. Danksy ons 
vennootskap met die Shoprite Groep kan ons in ons 
kategorieë ontwikkel en groei, en ons bedank Shoprite 
vir hul volgehoue steun. 

as ’n Verskaffer van die Jaar erken het. Danksy ons 
vennootskap met die Shoprite Groep kan ons in ons 
kategorieë ontwikkel en groei, en ons bedank Shoprite 
vir hul volgehoue steun. 

Vleismark

Beefcor 

HERMAN VAN STADEN

HOOFBESTUURDER: KLEINHANDEL DIVISIE

Beefcor (Edms) Bpk is in 1999 gestig toe vyf senior 
 uitvoerende beamptes van die Renown Fresh Meat groep, 
’n filiaalmaatskappy van Tiger Brands, sekere bates van 
Tiger Brands verkry het.

Sleutelbates wat aangeskaf is, is ’n voerperseel en plase in 
Bronkhorstpruit, ’n drogingsaanleg by Rosslyn en twee groothandels-
besighede – een in Pretoria en die ander in Krugersdorp. Gedurende die 
eerste bedryfsjaar het Beefcor (Edms) Bpk ook ’n 33%-aandeel in die 
Chamdor abattoir in Krugersdorp aangekoop. Hierdie abattoir, ’n 
A-graad fasiliteit, slag bees, lam en vark.

Beefcor se hoof dryfkrag is om voerkraal beeste te produseer 
volgens streng standaarde en tans is daar 34,000 beeste versprei 
oor die plase en voerkraal. Beefcor slag tussen 1,400 en 1,600 beeste 
per week waarvan 98% A2/A3- graad is – die top gradering.

Beefcor koop lam en vark aan van goedgekeurde verskaffers en 
koop ook bevrore ingevoerde produkte wat die maatskappy in staat 
stel om klante van alle spesies en alle produkte te voorsien.

Beefcor’s se doelstelling is om kwaliteit produkte te voorsien wat 
doeltreffend voorberei is om aan klante-vereistes te voldoen. Streng 
klem word deurgaans in die voer-, slag- en verspreidingsprosesse 
geplaas op dieregesondheid, slagprotokol en die vereistes vir 
produkveiligheid.

Beefcor is trots op die erkenning verleen deur die Shoprite Groep 
Verskaffer van die Jaar Toekenning en sien daarna uit om in die 
toekoms na die kleinhandelaar se behoeftes om te sien. 
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Toiletware

Colgate Palmolive

MICHAEL MEEWES

KLANTE ONTWIKKELING DIREKTEUR

Colgate Palmolive is ’n wêrelwye maatskappy wat mense in 
meer as 200 lande bedien met verbruikersprodukte wat die 
lewe gesonder en meer genotvol maak. 

Die Maatskappy fokus op sterk internasionale handelsmerke in sy 
kernbesigheid – mondgesondheid, persoonlike versorging en tuiste 
versorging. Colgate lewer sterk globale- en plaaslike groei deur die 
navolg van ’n streng gedefinieerde strategie om markleierposisies te 
verskerp op kernprodukte soos tandepaste, tandeborsels, steen- en 
vloeibare seep, reukweermiddels/antiperspirante, outomatiese 
 skottelgoedwasmasjien seep, huishoudelike skoonmaakmiddels en 
tekstielversagters.

Die erkenning om verkies te word as die Shoprite Groep se Verskaffer 
van die Jaar in die Toiletware kategorie, is ’n besondere prestasie en ’n 
eer. Ons benadering van samewerking met die Shoprite Groep het ’n 
soliede grondslag gekweek vir voortgesette strewe na volhoubare 
groei en die versterking van verhoudinge in hierdie uitdagende tye.

Vrugte en Groete

De Keur Landgoed

MARINA POTGIETER

BEMARKINGSDIREKTEUR: GROENTE

De Keur Landgoed streef daarna om ten alle tye ’n markleier 
en voorkeurverskaffer in die vars vrugte- en-groentebedryf in 
Suid-Afrika te wees.

Ons het ’n trotse erfenis met die oorspronklike plaas, De Keur, wat 
reeds in 1934 deur Charl (Tippie) du Toit aangekoop is. De Keur het 
sedertdien uitgebrei met die aankoop van die plase Leeuwrivier (1971) 
en Rocklands (1981) in die Koue Bokkeveld en De Hoop en Moreson 
(2008)  in Wolseley. Vrugte (appels, pere, perskes, nektariens en 
pruime) en groente (uie, blaarslaai, brokkoli en blomkool) word op die 
vyf produksie-eenhede verbou. De Keur se direksie glo daarin om 
wêreldklaspraktyke na te streef en die produksie-eenhede is dus 
EurepGAP en Nature’s Choice geakkrediteer.

Ons is baie trots op die gehalte van ons produkte en die produksie, 
oes, opberging en verpakking word dus met die grootste sorg hanteer. 
Die groente verpakkingsaanleg en koelkamers (EurepGAP geak kre di-
teer) is op Rocklands gelëe, terwyl die vrugte by Snocooled Marketing, 
De Keur se vrugteverpakkingsaanleg in Ceres gestoor en verpak word 
(EurepGAP, BRC, Nature’s Choice en HACCP geakkrediteer)

Deel van ons maatskappy se missie is om ons omgewings- en 
sosiale verantwoordelikhede na te kom en om ons mensekapitaal te 
ontwikkel en ten volle aan te wend. Ons glo daarin om altyd betroubaar, 
konsekwent, buigsaam en aanpasbaar te wees. Ons strewe altyd 
daarna om op die hoogte te bly van die nuutste boerderypraktyke, die 
ontwikkeling en opgradering van verpakkingsmateriaal en -metodes en 
om ten alle tye ’n professionele en deursigtige verhouding met al ons 
besigheidsvennote te handhaaf. 

Ons is baie trots daarop om met die Shoprite Groep van Maat skap pye 
geassosieer te word en dit was vir ons ’n hoogtepunt en eer om in 2000 
en 2008 aangewys te word as die Shoprite Groep Verskaffer van die 
Jaar – Groente-afdeling. 

De Keur Landgoed streef daarna om ten alle tye kwaliteit produkte 
aan die Shoprite Groep van Maatskappye te lewer en om ons vennoot-
skap te versterk met diens van hoogstaande gehalte. 
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Ontluikende Verskaffers

My Kreemer Manufacturers

ZAHEER PARUK

HOOFBESTUURDER

My Kreemer Manufacturers is in 2002 gevestig en het ’n toon-
aangewende  vervaardiger van koffie-verromers en drinkgoed 
in die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap geword.

Die My Kreemer-handelsmerk is oorspronklik bekendgestel aan die 
onderkant van die klein- en groothandel markte, maar is nou beskik-
baar by alle voorste kleinhandelaars. Bekostigbaarheid, asook deur-
lopende verbetering en kwaliteitsbeheer, het dit vir die handelsmerk 
moontlik gemaak om te groei teen ’n vinnige tempo. Ons voortdurende 
strewe om diensleweringsvlakke aan ons verskaffers en die algemene 
publiek te verbeter, het gereelde beskikbaarheid van die produk op die 
rak verseker.

’n Noue werksverhouding met die Shoprite Groep van Maatskappye 
het die handelsmerk sterk gevestig binne die Suid-Afrikaanse mark en 
aan My Kreemer Manufacturers hierdie gesogte toekenning besorg.

My Kreemer Manufacturers word gedryf deur ’n strek werks-etiek 
en passie vir die besigheid. Ons gebruik fasiliteite met die nuutste 
tegnologieë, beman deur ’n hoogsopgeleide tegniese span wat 
 deur lopend daarna strewe om die waarde aan ons kliënte te verbeter. 
Zaheer Paruk en sy baie vaardige span is toegwyd tot die groei van die 
maatskappy en verseker die lewering van uitstekende kliëntediens, 
kwaliteit en handelsmerk bewustheid. 

My Kreemer Manufacturers beskou sosiale verantwoordeliheid 
as ’n kernwaarde van sy besigheid en hanteer dit as ’n plig teenoor die 
gemeenskap. Die maatskappy is betrokke by ’n voedingskema-
ooreenkoms waardeur maandelikse kospakkies afgelewer word aan 
arm families in die Klipspruit Wes, Orlando en Freedom Park areas in 
Johannesburg.

My Kreemer Manufacturers is verbind daartoe om ’n reeds 
 standvastige verhouding met sy kliënte deurlopend te versterk en 
’n kwaliteit handelsmerk te handhaaf vir baie jare vorentoe.

Eie Handelsmerke en Private Etikette

The Tea Blenders Company

PETER GERICKE

KATEGORIE UITVOERENDE BEAMPTE

Die Tea Blenders Company is in 1949 geregistreer en het in 
2008 deel geword van die Libstar Groep van Maatskappye. 
Dit is ’n afdeling van Libstar Vervaardigingsdienste en het as 
visie om die mees gesogte eie handelsmerk maatskappy vir 
warm drinkgoed te wees.

Ons kenmerk van differensiasie is dat ons nie in medediging is met 
ons kliënte nie aangesien ons nie ’n handelsmerk van ons eie op die 
kleinhandelaar se rak het nie.

Die produkte wat vanuit die Durban Vervaardigingsfasiliteit 
vervaardig en versprei word, is tee van verskeie kwaliteite – kruie en 
vrugte tee infusies in teesakkies met en sonder lyntjies, ’n verskeiden-
heid filter koffiesoorte in heelboon en gemaalde formate, kitspoeiers 
soos warm sjokolades, ’n gegeurde sjokolade-reeks en verskeie 
Cappucino mengsels.

Innovering is ’n fokuspunt van ons besigheid in die sin dat ons 
altyd moet seker maak dat ons kliënte kan meeding met die handels-
merkleiers en, indien moontlik, die markleier in sekere drinkgoed 
aanbiedinge kan wees. Ons reis oor die wêreld heen om te verseker 
dat  ons altyd een stap voor die bedryf is.

Ons fabriek is HACCP en Organies geakkrediteer.
Die Tea Blenders Company is, reeds sedert 1986 betrokke by die 

Shoprite Groep met die verskaffing van hul eie handelsmerk tee en het 
ook onlangs begin om gemengde kitskoffie aan die Groep te verskaf.

’n Hoogtepunt in Tea Blenders se geskiedenis is ongetwyfeld die 
erkenning wat ons in Desember 2008 ontvang het met die erkenning as 
Shoprite Groep Verskaffer van die Jaar.

Ons sien daarna uit om ons verhouding met die Shoprite Groep te 
versterk deur deurlopend uitmuntendheid te bied in kwaliteit, koste en 
diens.

Verskaffer van die Jaar
vervolg
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Kode van Korporatiewe 
Praktyk en Gedrag
Shoprite Holdings Bpk is verbind tot die begin-
sels 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 beleggingshouer-
maatskappy met beleggings in verskeie plaas-
like en internasionale handelsfiliale, waarvan 
die volgende die belangrikste is:
– Shoprite Checkers (Edms) Bpk
– Shoprite International Ltd
– Shoprite Insurance Company Ltd
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 elf direkteure, van wie ses uitvoe rende 
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  beleggingsbe sluite, 
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 prose-
dures in werking is en dat daar 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-uit-
voerende 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 direksie-
vergaderings gedurende die verslagdoeningsperiode word hier onder uiteengesit:

 1 Aug 10 Nov 17 Feb 25 Mei
Naam van direkteur 2008 2008 2009 2009
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 U U U
B Harisunker T T T T
EL Nel T T T T
AE Karp T T T T

Nie-uitvoerende direkteure
CH Wiese (voorsitter) T T T T
JJ Fouché (onafhanklik) T U U U
JA Louw (onafhanklik) T T T T
JF Malherbe (onafhanklik) T T T T
JG Rademeyer (onafhanklik) T T T T
TRP Hlongwane (onafhanklik) T T T    T

A = Afwesig met verskoning  T = Teenwoordig  U =  Uitgetree

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 besig-
heidseenhede en filiale.

Direkteure is onderhewig aan uittrede op ’n 
rotasiegrondslag minstens een keer elke drie 
jaar, maar kan hulself beskikbaar stel vir 
herverkiesing deur aandeelhouers. Ingevolge 
die statute tree mnre JF Malherbe, EL Nel, 
AE Karp, JG Rademeyer en TRP Hlongwane by 
die algemene jaarvergadering uit en, synde 
verkiesbaar, stel hulle hul vir herverkiesing 
beskikbaar, met die uitsondering van mnr 
TRP Hlongwane. 

Die maatskappysekretaris word deur die 
Direksie aangestel. As deel van sy verant-
woordelikhede staan die maatskappysekre-
taris die voorsitter by met die koördinering en 
administrasie van die Direksie se aktiwiteite en 
die induksie van nuwe nie-uitvoerende direk-
teure, en verseker hy dat die Groep aan alle 
statutêre vereistes voldoen. Alle direkteure 
het toegang tot die maatskappysekretaris en 

sy dienste en kan, indien nodig, onafhanklike 
professionele advies inwin. 

Ingevolge die Groep se sakefilosofie 
bestuur en beheer hy sy besigheid op ’n 
 gedesentraliseerde grondslag. 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, onafhanklik-
heid, toerekenbaarheid, verantwoordelikheid, 
billikheid en maatskaplike verantwoordelik-
heid.

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

Besonderhede van die vergoeding van 
 direkteure word uiteengesit in aantekening 26 
op bladsy 91 van hierdie jaarverslag.

Die Groep neem jaarliks deel aan mark-
opnames, sowel plaaslike as dié wat op die res 
van Afrika fokus, om te verseker dat mark-
verwante 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 in sy geheel.

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

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

Oudit-en-Risikokomitee
Die Oudit-en-Risikokomitee staan onder die 
voorsitterskap van ’n onafhanklike nie-uitvoer-
ende direkteur en bestaan uit twee nie- 
uitvoerende direkteure. Die komitee vergader 
minstens vier keer per jaar ten einde onder 
meer rekeningkundige praktyke, interne 
beheerstelsels, ouditering en finansiële 
ver slagdoening 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 wat deur die Direksie goedgekeur is. 
Komiteelede het onbeperkte toegang tot 
inligting.

Sekere bestuurslede word genooi om 
komiteevergaderings by te woon en terug-
voering te verskaf. Die eksterne ouditeure, die 
hoof van interne oudit en die maatskappy-
sekretaris 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 
interne oudit 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 besig-
heidsrisiko’s te identifiseer, te evalueer, te 
bestuur en te moniteer. Dit word verkry deur 
’n formele risikoforum bestaande uit senior 
uitvoerende bestuur en sluit in ’n onderne-
mingswye risikobestuursplan (OWRB), wat in 
alle besigheidseenhede in werking gestel is. 
Die OWRB word gereeld hersien en die risiko-
forum rapporteer gereeld aan die komitee. Ten 
opsigte van die jaar onder oorsig is geen bedui-
dende verlies, blootstelling of wanvoorstelling 
voortspruitend uit ’n wesenlike wanfunksion-
ering in stelsels aan die direkteure gerappor-
teer 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 hier onder 
uiteengesit:

Naam van  18 Aug 7 Nov 16 Feb 22 Mei
direkteur 2008 2008 2009  2009
Nie-uitvoerende direkteure
JG Rademeyer 
(voorsitter) T T T T
JF Malherbe NVT T T T
JJ Fouché T U U U

A = Afwesig met verskoning T = Teenwoordig 

U = Uitgetree  NVT = Nie van toepassing  

Risikobestuur en Interne Beheer
Die Direksie aanvaar finale verantwoordelik-
heid vir die risikobestuur en interne beheer-
stelsels van die Groep. Dit is bestuur se taak 
om te verseker dat toereikende interne finan-
siële en bedryfsbeheerstelsels op ’n deur-
lopende 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, regula-
sies en toesigvereistes

–  die betroubaarheid van die rekeningkundige 
rekords

–  die volhoubaarheid van besigheid onder 
normale sowel as ongunstige toestande, en

–  verantwoordelike optrede teenoor alle 
belanghebbendes.

Die doeltreffendheid van enige interne beheer-
stelsel hang af van die nakoming van neerge-
legde maatreëls. Daar bestaan altyd ’n risiko 
dat dié maatreëls nie deur personeel nagekom 
word nie. Gevolglik kan selfs ’n streng en doel-
treffende interne beheerstelsel slegs redelike 
gerusstelling bied ten opsigte van boge-
noemde 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 daar ’n self-evalueringsproses, ter 
aanvulling van die bestaande strukture, vir die 
evaluering van die interne beheerstelsels. Dit 
sluit in die ondertekening van ’n verklarings-
brief 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 kritiese inligtingstegnologiestelsels en 
data word gerugsteun. Die plan vir rampher-
stel 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 2009 beoordeel en is van mening dat 
hulle aan aanvaarbare maatstawwe voldoen 
het.

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, 
be stuurders, 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 handels-
praktyke bedryf word.
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’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  Jaar-
   resultate resultate
Verhandeling 
van effekte 25 Des 25 Jun
   tot tot
   winsaan- winsaan-
   kondiging kondiging
   op SENS op SENS

Samesprekings 
met analiste 1 Des  1 Jun
   tot tot
    winsaan- winsaan-
   kondiging kondiging
   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 dié van sy 
filiale. Alle sodanige transaksies moet vooraf 
deur ’n gemagtigde direkteur van die houer-
maatskappy goedgekeur word.

Finansiële Verslagdoening 
en Ouditering

Finansiële verslagdoening
Die direkteure aanvaar finale verantwoordelik-
heid vir die voorbereiding 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 
verslagdoeningsperiode:

–  toereikende rekeningkundige rekords 
gehandhaaf is

–  ’n doeltreffende stelsel van interne beheer-
maatreëls en risikobestuur, deur bestuur 
gemoniteer, volgehou is

–  toepaslike rekeningkundige beleid, 
 gerug steun deur redelike en

–   verstandige oordele en ramings, 
 konsekwent toegepas is, en

–  die finansiële state opgestel is ooreen-
komstig 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 verant-
woordelik om verslag te doen of die finansiële 
state op redelike wyse aangebied word 
ooreenkomstig Internasionale Finansiële 
Verslagdoeningstandaarde 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.

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 
90 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 geïdentifi-
seer 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 interne ouditfunksies op hoë vlak 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 groepjaarstate, soos uiteengesit 
op bladsye 50 tot 111, is deur die Direksie 
goedgekeur.

Geteken namens die Direksie.

CH Wiese JW Basson
Voorsitter Uitvoerende hoof

28 Augustus 2009
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SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE
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Die finansiële jaarstate word in Suid-Afrikaanse rand weergegee. Die benaderende randkoste van 'n eenheid van die volgende geldeenhede op jaareinde was: 

 2009 2008

VSA dollar  . . . . . . . . . . . . . 8.020  . . . . . . . 7.956

Pond sterling  . . . . . . . . . . 13.142  . . . . . .15.808

Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.251  . . . . . . 12.516

Zambiese kwacha  . . . . . .0.002  . . . . . . .0.003

Mosambiekse metical  . . . 0.298  . . . . . . . 0.321

 2009 2008

Botswana pula  . . . . . . . . . 1.147  . . . . . . . 1.216

Ugandese sjieling  . . . . . . .0.004  . . . . . . .0.005

Malawiese kwacha  . . . . . 0.057  . . . . . . . 0.057

Mauritiaanse roepee  . . . . 0.251  . . . . . . . 0.295

Angolese kwanza  . . . . . . . 0.103  . . . . . . . 0.106

 2009 2008

Indiese roepee  . . . . . . . . . 0.165  . . . . . . . 0.186

Ghanese cedi  . . . . . . . . . . 5.349  . . . . . . . 7.233

Malgassiese ariarie  . . . . .0.004  . . . . . . .0.005

Nigeriese naira  . . . . . . . . .0.054  . . . . . . .0.068

Tanzaniese sjieling  . . . . .0.006  . . . . . . .0.007  
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Sertifikaat van Maatskappysekretaris
SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

In my hoedanigheid as die maatskappysekretaris bevestig ek hiermee dat, kragtens die Suid-Afrikaanse Maatskappywet van 1973 vir die jaar 
geëindig 30 Junie 2009, Shoprite Holdings Beperk 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.

PG du Preez
Maatskappysekretaris
28 Augustus 2009

Die Oudit- en Risikokomitee lê met genoeë 
hier die verslag voor, soos deur artikel 269A 
en 270A van die Maatskappywet (die Wet) 
vereis word.

1.  Werksaamhede van die 
Oudit- en Risikokomitee

  Die komitee voer sy werksaamhede uit 
kragtens ’n formele handves wat die 
Direksie goedgekeur het. Die komitee het 
die werksaamhede ingevolge sy handves 
asook dié kragtens die Wet soos volg 
uitgevoer:

1.1  Hersien die tussentydse en finansiële 
 jaarstate en beveel by die Direksie aan dat 
hy dit aanvaar. In die loop van sy 
hersiening doen die komitee die volgende:

 –  doen gepaste stappe om te verseker dat 
die finansiële state in ooreenstemming 
met Internasionale Standaarde vir 
Finansiële Verslagdoening voorberei is, 
en op die wyse wat die Wet vereis

 –  oorweeg finansiële beheermaatreëls en 
doen waar gepas aanbevelings daaroor

 –  behartig kwellings of klagtes rakende 
die volgende:

 – rekeningkundige beleid
 – interne oudit
 –  die ouditering of inhoud van finansiële 

jaarstate, en
 – interne finansiële beheermaatreëls.
1.2  Hersien die eksterne ouditverslae oor die 

finansiële jaarstate
1.3 Bevestig die interne oudithandves en -plan
1.4  Hersien die interne oudit- en risikobestuurs-

verslae en, waar van toepassing, aanbe-
velings wat by die Direksie gemaak word

1.5  Beoordeel die doeltreffendheid van 
risikobestuur, beheermaatreëls en die 
bestuursprosesse

Verslag van die Oudit- en Risikokomitee
SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

1.6  Bevestig die onafhanklikheid van die 
eksterne ouditeure, benoem 
PriceWaterhouseCoopers as die ouditeure 
vir 2009 en let op die aanstelling van mnr. 
N.H. Döman as die aangewese ouditeur

1.7  Keur die ouditgelde en aanstellingsvoor-
waardes vir die eksterne ouditeure goed

1.8  Bepaal die aard en omvang van toelaat-
bare dienste buiten ouditdienste en keur 
die kontrakvoorwaardes vir lewering van 
dienste behalwe ouditdienste deur die 
eksterne ouditeure goed.

2.  Lede van die Ouditkomitee en 
bywoning van vergaderings

Die komitee bestaan uit 2 nie-uitvoerende 
direkteure en vergader ten minste vier keer 
per jaar soos in die handves bepaal. Al die lede 
tree onafhanklik op soos beskryf in artikel 
269A van die Wet. Vir meer inligting, verwys 
asseblief na die Korporatiewe Beheerverslag, 
soos uiteengesit op bladsye 44 tot 48.

3. Interne Oudit
Die komitee vervul ’n oorsigfunksie betref-
fende die finansiële groepjaarstate en die 
 verslagdoeningsproses, insluitend die interne 
finansiële beheermaatreëls. Die komitee is ook 
verantwoordelik  om te verseker dat die Groep 
se interne ouditfunksie onafhanklik is en die 
nodige hulpbronne, stand en gesag binne die 
organisasie het, om sy pligte uit te voer. 
Daarbenewens sien die komitee toe dat daar 
samewerking tussen die interne en eksterne 
ouditeure plaasvind, en dien ook as ’n skakel 
tussen die Direksie en hierdie funksies.

4. Bywoning
Alle interne en eksterne ouditeure, in hul 
 hoedanigheid as ouditeure van die maat-
skappy, het alle vergaderings van die 
ouditkomitee bygewoon en daaraan verslag 
gedoen. Uitvoerende direkteure en betrokke 
senior bestuurders het vergaderings op 
 uitnodiging bygewoon.

5. Vertroulike vergaderings
Komiteesakelyste maak vir vertroulike 
 vergaderings tussen die komiteelede en die 
interne en eksterne ouditeure voorsiening.

6.  Onafhanklikheid van eksterne 
ouditeure

In die oorsigjaar het die komitee vertoë deur 
die eksterne ouditeure ontvang, en het die 
onafhanklikheid van die ouditeure ná inag-
neming van alle bekende faktore bevestig.

7.  Kundigheid en ervaring van 
fi nansiële direkteur

Die komitee het homself  tevrede gestel 
betreffende die toepaslikheid van die kundig-
heid en ervaring die finansiële direkteur, 
mnr CG Goosen, soos deur die Noterings-
vereiste 3.84h van die JSE Bpk, vereis.

JG Rademeyer
Voorsitter

28 Augustus 2009
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Verslag van die Onafhanklike Ouditeur
SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

Ons het die groepsfinansiële jaarstate en 
finansiële jaarstate van Shoprite Holdings 
Beperk geoudit. Hierdie finansiële state 
bestaan uit die gekonsolideerde en afsonder-
like balansstate soos op 30 Junie 2009, en die 
gekonsolideerde en afsonderlike inkomste-
state, die gekonsolideerde en afsonderlike 
state van veranderings in ekwiteit, en die 
gekonsolideerde en afsonderlike kontant-
vloeistate vir die jaar wat op daardie datum 
geëindig het, en ’n opsomming van beduidende 
rekeningkundige beleid en ander verduide-
likende aantekeninge, en die direkteursverslag, 
soos uiteengesit op bladsye 50 tot 111. 

Direkteure se Verantwoordelikheid 
vir die Finansiële State
Die Maatskappy se direkteure is verantwoor-
delik 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 verant-
woordelikheid sluit in: die ontwerp, imple-
mentering en instandhouding van interne 
beheer relevant tot 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 gerus-
stelling 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, insluitend die beoorde-
ling van die risiko’s van wesenlike wanvoor-
stelling van die finansiële state, hetsy weens 
bedrog of foute. Tydens daardie risikobeoor-
deling oorweeg die ouditeur interne beheer 
relevant tot 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 effek-
tiwiteit van die entiteit se interne beheer nie. ’n 
Oudit sluit ook ’n evaluering van die toepaslik-
heid 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 gekonsolideerde en afsonderlike finansiële 
stand van Shoprite Holdings Beperk soos op 
30 Junie 2009, en van die Maatskappy se 
gekonsolideerde en afsonderlike finansiële 
prestasie en  gekonsolideerde en afsonderlike 
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

28 Augustus 2009
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Direkteursverslag
SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

Besigheid van die Groep
Die Maatskappy is ’n beleggings houermaat-
skappy, geïnkorporeer in die Republiek van 
Suid-Afrika met ’n primêre notering op die JSE 
Beperk (“JSE”) en sekondêre noterings op die 
Namibiese en Zambiese Effektebeurse.

Die Groep bestaan uit die volgende 
hoof handeldrywende fi liale:

Shoprite Checkers (Edms) Bpk 

Supermarkte: Kleinhandel deur Shoprite, 
Shoprite Hyper, Checkers, Checkers Hyper en 
Usave winkelformate. Die supermark divisies 
bied kruideniersware, huishoudelike ware, 
bederfbare produkte, vrugte en groente, vleis, 
en nie-voedsel produkte aan ’n breë klante-
basis in Suid-Afrika, Namibië, Lesotho, 
Swaziland en Mauritius. 
Logistieke Bestuur: Die Groep is aktief betrokke 
by die koste effektiewe verspreiding van 
produkte vanaf vervaardiging tot aflewering by 
sy verskeie kleinhandel afsetpunte. ’n Wye 
verskeidenheid temperatuur sensitiewe 
produkte vorm deel van die verspreidings-
ketting wat vars groente, vrugte en bevrore 
produkte insluit. Produkte word versprei deur 
die gebruik van pad, spoor, en seevervoer na 
17 verskillende lande waarin die Groep 
 handeldryf.
Kitskos: Na ’n beskeie begin het die Hungry 
Lion ketting ontwikkel in ’n moderne, goed 
ontwikkelde besigheid met ’n sterk fokus op 
waarde vir geld.
Franchise: Die Franchise divisie maak 
 voorsiening vir ses verskillende klein en 
 groot handel formate, elkeen met sy 
 eiesoortige identiteit – OK Foods, OK Grocer, 
OK MiniMark, OK Value, Sentra en Megasave in 
Suid-Afrika, Namibië en Botswana.
Drankwinkels: Een van die nuutste toe voegings 
tot die Groep se besigheid onder die Shoprite 
en Checkers LiquorShop  handelsmerke.
Geldmarkte: ’n Verskeidenheid van finansiële 
dienste en produkte word vir klante aangebied 
deur gerieflik geleë kiosks in die Groep se 
supermarkte.
Meubels: Kleinhandel in meubels, toebehore 
en tuisvermaak produkte deur OK Meubels, OK 
Power Express en House & Home afsetpunte 
in Suid Afrika, Namibië, Lesotho, Swaziland en 
Botswana.
Apteke: Medirite is toegevoeg tot die Groep se 
besigheid ten einde aan die groeiende vraag na 
bekostigbare gesondheidsprodukte en dienste 
aan verbruikers te voldoen. Apteke word 
bedryf in supermarkte deur Suid Afrika. 
Eiendomme: Hierdie divisie bekom en 
ontwikkel strategies geleë kleinhandel 
 eiendomme as deel van die Groep se  nasionale 
en internasionale uitbreidingprogram. 

Computicket (Edms) Bpk
Computicket is een van die bekendste 
handels merke in Suid Afrika en bied teater-, 
konsert-, fees-, sport-, buskaartjies en 
 geskenkbewyse aan klante deur verskeie 
verspreidings kanale wat onder andere 
Computicket kiosks regoor Suid Afrika en 
geldmark kiosks binne die Groep se Shoprite, 
Checkers en Checkers Hyper winkels insluit.
 
Shoprite International Bpk
Shoprite International Bpk is ’n beleggings 
houermaatskappy geïnkorporeer in Mauritius 
en beheer die Groep se kleinhandel bedryfs-
filiale in verskeie jurisdiksies buite Suid-Afrika, 
met uitsluiting van die bedrywighede in 
Namibië, Lesotho en Swaziland.

Ander Groep Filiale
Die belange van Shoprite Holdings Bpk in sy 
filiale is uiteengesit op bladsy 110 van hierdie 
verslag.

Finansiële Oorsig 
Die Groep se wesensverdienste per aandeel 
het 401,1 sent vir die jaar (2008: 309,9 sent) 
beloop. Besonderhede van die wins van 
Shoprite Holdings Bpk en die Groep is vervat in 
die inkom stestaat op bladsy 53 met verwysing 
na die segmentverslag op bladsye 66 tot 68. 
Verwys na die balansstaat op bladsy 52 vir die 
finansiële posisie van Shoprtie Holdings Bpk. 
Meer be sonderhede word voogelê in die 
aantekeninge by die finansiële jaarstate 
op bladsye 56 tot 109. Die Groep se netto 
 batewaarde per aandeel soos op 
30 Junie 2009 was 990 sent (2008: 938 sent). 

Die toeskryfbare belang van Shoprite Holdings 
Bpk in die belasbare winste en verliese van sy 
filiale vir die tydperk, is as volg:

   2009 2008
   R’000 R’000
Totale winste 2 283 227 1 681 922
Totale verliese  (228 771)   (105 525)

Dividende

Voorkeurdividende
Besonderhede verskyn in aantekening 28 
in die finansiële jaarstate.

Gewone dividende
Tussentydse dividend (nr. 120) van 70,0 sent 
per aandeel is op 16 Maart 2009 betaal. ’n 
Finale dividend (nr. 121) van 130,0 sent per 
aandeel was betaalbaar op 21 September 2009, 
wat die totale dividend vir die jaar op 
200,0 sent (2008: 155,0 sent) te staan bring. 

Aandelekapitaal
Die gemagtigde aandelekapitaal bly 
onveranderd op 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 bly 
onveranderd. Besonderhede verskyn in 
aantekening 14 in die finansiële jaarstate.

Lopende Saak
Die finansiële 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.

Lenings
Die maatskappy het in terme van die Statute 
van die Maatskappy, onbeperkte lenings 
bevoegdhede.

Die Groep se algehele skuld het van 
R23 miljoen tot R31 miljoen gedurende die 
afgelope finansiële jaar vermeerder.

Spesiale Besluite
Op die algemene jaarvergadering van 
Shoprite Holdings Bpk op 27 Oktober 2008, 
is die volgende spesiale besluite deur 
 aandeelhouers goedgekeur:

Goedkeuring om aandele 
terug te koop
Dit was besluit dat aan die Maatskappy en/of 
sy  filiale  magtiging verleen word, in terme 
van Artikels 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.

Spesifi eke goedkeuring vir die 
terugkoop van aandele
Dit was 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 
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Direkteure en Alternatiewe Direkteure se Belange in Gewone Aandele

  Nie- 2009 2008
 Voordelig voordelig Totaal Totaal
CH Wiese 82 352 472 — 82 352 472 82 352 472
JW Basson 4 925 511 — 4 925 511 4 925 511
CG Goosen 1 206 202 — 1 206 202 1 023 249
B Harisunker 556 189 — 556 189 456 360
TRP Hlongwane 15 057 — 15 057 16 557
AE Karp 147 269 — 147 269 60 750
JA Louw 170 000 — 170 000 170 000
JF Malherbe 64 253 8 200 72 453 72 453
EL Nel 149 727 — 149 727 10 000
JG Rademeyer 10 000 — 10 000 10 000
BR Weyers 404 594 — 404 594 325 000
JAL Basson 63 600 — 63 600 60 530
M Bosman  110 000 — 110 000 95 000
PC Engelbrecht   129 440 — 129 440 62 940
JD Wiese  14 074 — 14 074 14 074

Direkteursbelange in Nie-Omskepbare, Nie-Winsdelende, 
sonder Pariwaarde Uitgestelde Aandele

   Totaal Totaal
   2009 2008
CH Wiese   276 821 666 276 821 666

heersende prys van die Maatskappy se gewone 
aandele op die JSE op die betrokke tydstip, 
kragtens Artikel 85 van die Wet, goedgekeur 
word.

Wysiging van Artikel 29.2 van 
die Statute van die Maatskappy
Dit was besluit dat Artikel 29.2 van die 
Maatskappy se Statute uitgebrei word deur die 
volgende sin aan die einde daarvan toe te voeg:
“Notwithstanding the aforementioned 
 provisions, a copy of the company’s annual 
financial statements, including every 
 document required by the Statutes to be 
attached thereto, which is to be laid before 
the company in general meeting, may be 
despatched in electronic format to members 
who has agreed thereto in writing, to an 
address nominated by the member.”

Wysiging van Artikel 29.3 van die 
Statute van die Maatskappy
Dit was besluit dat Artikel 29.3 van die 
Maatskappy se Statute uitgebrei word deur die 
volgende sin aan die einde daarvan toe te voeg:
“Notwithstanding the aforementioned 
 provisions, the interim report may be 
despatched in electronic format to all 
members who have agreed thereto in writing, 
to an address  nominated by the member.”

Wysiging van Artikel 31 van die 
Statute van die Maatskappy
Dit was besluit dat Artikel 31 van die 
Maatskappy se Statute uitgebrei word deur die 
toevoeging van artikel 31.11 wat soos volg lui:
“Notwithstanding anything to the contrary 
contained in this Article 31, if a member elects 
in terms of Article 29.2 that a copy of the 
company’s annual financial statements be 
despatched in electronic format and such 
annual financial statements include a notice 
contemplated in this Article 31, then such 
notice shall be deemed to have been validly 
given by electronic mail if given as part of the 
company’s annual financial statements that 
are delivered in that manner and the member 
shall have deemed to waive his right to 
be served with a notice in the manner 
 contemplated in Article 31.1.”

Direkteure en Maatskappy 
 Sekretaris
Mnr AN van Zyl het op 27 Oktober 2008 
as maatskappysekretaris bedank en 
Mnr PG du Preez is op dieselfde datum 
as maatskappysekretaris aangestel.

Die direkteure se name en besonderhede 
verskyn op bladsy 6 en 7 en die maatskappy-
sekretaris se besonderhede verskyn op bladsy 
op die agter binneblad van hierdie jaarverslag.

Kragtens Artikel 14.1 van die Statute van 

die Maatskappy, sal Mnre JF Malherbe, EL Nel, 
AE Karp, JG Rademeyer en TRP Hlongwane by 
die Algemene Jaarvergadering as direkteure 
van die Maatskappy uittree. Al die direkteure, 
behalwe Mnr TRP Hlongwane, stel hulself 
herkiesbaar as direkteure van die Maatskappy.

Oudit, Risiko en Ander 
 Direksiekomitees
Inligting met betrekking tot die werksaam-
hede van die Oudit, Risiko en ander Direksie 
Komitees word in die korporatiewe beheer 
oorsig op bladsye 44 tot 46 vervat.

Ouditeure
PricewaterhouseCoopers Ingelyf sal 
 voortgaan om as ouditeure vir die Maatskappy 
op te tree ingevolge Artikel 270 (2) van die 
Maatskappyewet.

Na-Balansstaat Gebeurtenisse
’n Ooreenkoms vir die verkryging van ’n 
apteek groothandelbesigheid vir ’n koopsom 
van R190 miljoen is gesluit. Die ooreenkoms is 
egter onderhewig aan verskeie opskortende 
voorwaardes wat onder andere regulatoriese 
goedkeuring insluit.

Buiten vir die besonderhede vervat in 
hierdie jaarverslag, het daar geen wesenlike 
veranderinge met betrekking tot die 
Maatskappy en die Groep se finansiële posisie 

sedert 30 Junie 2009 tot op datum van hierdie 
verslag plaasgevind nie.

Houermaatskappy
Die Maatskappy beskik nie oor ’n houermaat-
skappy nie. ’n Ontleding van die Maatskappy se 
hoofaandeelhouers verskyn op bladsy 111 van 
hierdie verslag.

Regsgedinge 
–  Die geskil tussen die Groep en Suid-

Afrikaanse Brouerye, wat betref die 
aankoop van OK Bazaars (1929) Bpk, is nog 
nie afgehandel nie.

–  Behalwe soos hierbo uiteengesit, is die 
direksie nie bewus van enige regs- of 
 arbitrasie- verrigtinge, 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. 
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 M A AT S K A P P Y  G R O E P

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009   Aante- 2009 2008 
 R’000 R’000   keninge R’000 R’000 

Balansstaat
soos op 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

   BATES
   NIE-BEDRYFSBATES
 — — Eiendom, aanleg en toerusting 3 5 359 587  4 502 928 
 1 518 359  1 641 170  Belange in filiale 5 — —
 — — Beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 6  47 804   37 548 
 — — Lenings en ontvangbare bedrae 7  2 636   4 056 
   108    108  Uitgesteldebelasting-bates 8  277 951   248 614 
 — — Ontasbare bates 9  354 434   319 825 
 — — Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure 10  6 233   7 993 

 1 518 467  1 641 278     6 048 645  5 120 964 

   BEDRYFSBATES
 — — Voorraad 11 6 041 906  4 707 394 
  3 353   2 040  Handels- en ander debiteure 12 1 738 832  1 689 869 
 — — Afgeleide finansiële instrumente 13 —  4 741 
 — — Belasting ontvangbaar   42 140   23 817 
 — — Bates gehou-vir-verkoop 4  5 168   107 389 
  225 792   677 039  Belange in filiale 5 — —
 — — Lenings en ontvangbare bedrae 7  37 409   43 468 
  603 271   603 261  Kontant en kontantekwivalente  2 825 388  3 156 641 

  832 416  1 282 340     10 690 843  9 733 319 

 2 350 883  2 923 618  TOTALE BATES  16 739 488  14 854 283 

   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  (619 438)  (277 538)
 1 429 411  1 999 490  Reserwes 15  4 669 783  4 126 539 

 2 339 066  2 909 145      4 960 000  4 758 656 
 — — MINDERHEIDSBELANG   69 295   60 182 

 2 339 066  2 909 145  TOTALE EKWITEIT   5 029 295  4 818 838 

   AANSPREEKLIKHEDE 
   NIE-BEDRYFSLASTE
  2 450   2 450  Skuld 16  16 677   12 762 
 — — Uitgesteldebelasting-laste 17  26 992   16 241 
 — — Voorsienings 18  170 231   316 600 
 — — Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure 19  414 164   439 762 
 — — Handels- en ander krediteure 20  138 153   55 666 

  2 450   2 450      766 217   841 031 

   BEDRYFSLASTE
   594    772  Handels- en ander krediteure 20  10 061 178  8 622 873 
 — — Skuld 16  14 050   10 137 
 — — Afgeleide finansiële instrumente 13  1 104  —
  7 068   8 713  Belasting betaalbaar   487 671   425 899 
 — — Voorsienings 18  362 977   112 682 
 — — Oortrokke bank   13 923   20 791 
  1 705   2 538  Aandeelhouers vir dividende   3 073   2 032 

  9 367   12 023      10 943 976  9 194 414 

  11 817   14 473  TOTALE AANSPREEKLIKHEDE   11 710 193  10 035 445 

 2 350 883  2 923 618  TOTALE EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE   16 739 488  14 854 283
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 M A AT S K A P P Y  G R O E P

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009   Aante- 2009 2008 
 R’000 R’000   keninge R’000 R’000 

Inkomstestaat
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

 — — Verkoop van bedryfsvoorraad  59 318 559  47 651 548 
 — — Koste van verkope   (47 878 232)  (38 161 987)

 — — BRUTO WINS  11 440 327  9 489 561 
  705 430  1 460 044  Ander bedryfsinkomste 21 1 244 363   982 770 
 — — Waardevermindering en amortisasie 22  (753 921)  (596 841)
 — — Bedryfshure 23  (1 310 522)  (1 122 522)
 — — Werknemersvoordele 24  (4 453 771)  (3 655 978)
  2 530   (5 085) Ander uitgawes   (3 225 562)  (2 800 440)

  707 960  1 454 959  HANDELSWINS  2 940 914  2 296 550 
  (56) — Valutawinste/(verliese)   3 005   33 187 
  122 811   122 811  Items van ’n kapitale aard 27  (31 227)  6 756 

  830 715  1 577 770  BEDRYFSWINS 25 2 912 692  2 336 493 
  64 363   66 331  Rente ontvang   191 566   183 915 
  (287)  (144) Finansieringskostes 28  (86 142)  (59 149)

  894 791  1 643 957  WINS VOOR BELASTING  3 018 116  2 461 259 
  (73 008)  (117 354) Belasting 29  (999 478)  (875 570)

  821 783  1 526 603  WINS VIR DIE JAAR  2 018 638  1 585 689 

   TOESKRYFBAAR AAN:   
  821 783  1 526 603  Ekwiteitshouers van die Maatskappy  1 998 246  1 570 252 
 — — Minderheidsbelang   20 392   15 437 

  821 783  1 526 603     2 018 638  1 585 689 

      
   Verdienste per aandeel (sent) 30  396.5   309.5 
   Verwaterde verdienste per aandeel (sent) 30  386.3   298.3 
  115.0   176.0  Gewone dividende per aandeel betaal (sent) 31  176.0   115.0 
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Staat van Veranderings in Ekwiteit
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

 Toeskryfbaar aan ekwiteitshouers
     Minder-  
   Aante- Totaal heids-  Aandele- Aandele- Tesourie- Ander  Behoue
R’000  keninge ekwiteit belang Totale kapitaal premie aandele reserwes verdienste

Groep
SALDO OP 30 JUNIE 2007  3 688 771   49 590  3 639 181   616 583   293 072   (277 538)  299 524  2 707 540 

Totale inkomste erken  1 780 671   15 437  1 765 234  — — —  194 982  1 570 252 

Wins vir die jaar  1 585 689   15 437  1 570 252      1 570 252 
In ekwiteit erken   
 Netto billike waardebeweging op 
   beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 15  13 810    13 810      13 810  
 Belastingeffek van netto billike 
   waardebeweging op 
   beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 15  (1 815)   (1 815)     (1 815) 
 Valuta-omrekeningsverskille 15  182 987    182 987      182 987  

Kontantvereffening van aandeleopsies 14  (62 341)   (62 341)      (62 341)
Oordrag na gebeurlikheidsreserwe 15 —  —     1 731   (1 731)
Dividende aan aandeelhouers uitgekeer   (588 263)  (4 845)  (583 418)      (583 418)

SALDO OP 30 JUNIE 2008  4 818 838   60 182  4 758 656   616 583   293 072   (277 538)  496 237  3 630 302 

Totale inkomste erken  1 833 601   20 392  1 813 209  — — —  (185 037) 1 998 246 

Wins vir die jaar  2 018 638   20 392  1 998 246      1 998 246 
In ekwiteit erken   
 Netto billike waardebeweging op 
   beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 15  10 256    10 256      10 256  
 Belastingeffek van netto billike 
   waardebeweging op 
   beskikbaar-vir-verkoop-beleggings 15  (1 437)   (1 437)     (1 437) 
 Valuta-omrekeningsverskille 15  (193 856)   (193 856)     (193 856) 
   
Kontantvereffening van aandeleopsies 14  (379 349)   (379 349)      (379 349)
Aankope van tesourie-aandele   (383 445)   (383 445)    (383 445)  
Verkope van tesourie-aandele   42 510    42 510     42 510   
Oordrag van wins met verkope van 
  tesourie-aandele na behoue verdienste  —  —    (965)    965 
Oordrag na gebeurlikheidsreserwe 15 —  —     3 382   (3 382)
Minderheidsbelang op addisionele aandele
   opgeneem in Shoprite (Mauritius) Bpk    757    757  —
Dividende aan aandeelhouers uitgekeer   (903 617)  (12 036)  (891 581)      (891 581)

SALDO OP 30 JUNIE 2009  5 029 295   69 295  4 960 000   616 583   293 072   (619 438)  314 582  4 355 201 

Maatskappy
SALDO OP 30 JUNIE 2007  2 142 284   2 142 284   616 583   293 072  —  16 505  1 216 124 
   
Totale inkomste erken   
 Wins vir die jaar   821 783    821 783       821 783 

Dividende aan aandeelhouers uitgekeer   (625 001)   (625 001)      (625 001)

SALDO OP 30 JUNIE 2008  2 339 066   2 339 066   616 583   293 072  —  16 505  1 412 906 

   
Totale inkomste erken   
 Wins vir die jaar  1 526 603   1 526 603      1 526 603 

Dividende aan aandeelhouers uitgekeer   (956 524)   (956 524)      (956 524)

SALDO OP 30 JUNIE 2009  2 909 145   2 909 145   616 583   293 072  —  16 505  1 982 985 
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 M A AT S K A P P Y  G R O E P

Kontantvloeistaat
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

  78 170   451 237  KONTANT VOORTGEBRING DEUR BEDRYFSAKTIWITEITE  1 825 818  2 235 343 
      
  830 715  1 577 770  Bedryfswins  2 912 692  2 336 493 
  (705 137)  (1 460 044) Min: beleggingsinkomste   (29 279)  (27 760)
  (122 755)  (122 811) Nie-kontantitems 32.1 1 065 296   709 744 
 — — Betalings vir kontantvereffening van aandeleopsies   (484 896)  (128 615)
  (3 392)  1 491  Bedryfskapitaalveranderings 32.2  (28 077)  396 885 

  (569)  (3 594) Kontant voortgebring/(benut) deur bedrywighede  3 435 736  3 286 747 
  64 394   66 334  Rente ontvang   213 271   205 331 
  (287)  (144) Rente betaal   (86 142)  (59 149)
  705 106  1 460 041  Dividende ontvang   7 574   6 344 
  (624 520)  (955 691) Dividende betaal 32.3  (902 576)  (587 789)
  (65 954)  (115 709) Belasting betaal 32.4  (842 045)  (616 141)
      
  (82 060)  (451 247) KONTANTVLOEI BENUT DEUR BELEGGINGSAKTIWITEITE 32.5  (1 737 303)  (1 167 589)
    KONTANTVLOEI (BENUT)/VOORTGEBRING DEUR 
 — — FINANSIERINGSAKTIWITEITE 32.6  (333 108)  20 497 

   NETTO (AFNAME)/TOENAME IN KONTANT EN 
  (3 890)  (10) KONTANTEKWIVALENTE   (244 593) 1 088 251 
  607 161   603 271  Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar  3 135 850  1 987 702 
 — — Uitwerking van valutabewegings op kontant en kontantekwivalente  (79 792)  59 897 

  603 271   603 261  KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR 2 811 465  3 135 850 

      
   Bestaande uit:   
  603 271   603 261  Kontant en kontantekwivalente  2 825 388  3 156 641 
 — — Oortrokke bank   (13 923)  (20 791)

  603 271   603 261     2 811 465  3 135 850 

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009   Aante- 2009 2008 
 R’000 R’000   keninge R’000 R’000 
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Aantekeninge by die Finansiële Jaarstate
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

1 Rekeningkundige Beleid
Die rekeningkundige beleidsrigtings wat toegepas is in die voorbereiding van die gekonsolideerde finansiële jaarstate word hier onder uiteengesit en 
stem ooreen met dié van die vorige jaar.

Die gekonsolideerde Groep en afsonderlike Maatskappy finansiële state is op 28 Augustus 2009 deur die Direksie vir uitreiking goedgekeur. 

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 billikewaarde. 

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 waar beduidende oordeel in die toepassing van die rekening-
kundige toegepas moet word is as volg:
a)  Waardedaling van bates: Die Groep doen ’n oorsiganalise van nie-winsgewende winkels en oorweeg dan die noodsaaklikheid vir waardedaling van 

bates onder die omstandighede. Hiedie oorweging behels wesenlike ramings. Die Groep oorweeg onder andere die duur en omvang van die 
verliese, die korttermyn vooruitsig vir die winkel en die moontlike herontplooing van bates tussen winkels.

b)  Waardasie van voorraad: Handelsvoorraad word waardeer deur die kleinhandelvoorraadmetode toe te pas in die bepaling van ’n geskatte waarde 
vir die geweegde gemiddelde koste van voorraad. Wesenlike oordeel word vereis in die toepassing hiervan, veral sover as wat dit bruto wins 
 persentasies, toevallingskoerse vir rabatte en vereffeningskortings sowel as die toedeling van voorraadinkrimping aangaan.

c)  Lewensduur van bates: Ter berekening van die waardevermindering en amortisasie op eiendom, aanleg en toerusting sowel as ontasbare bates, 
word bestuur genoodsaak om oordeel te gebruik in die bepaling van die lewensduur en reswaarde van die verskillende bateklasse.

d)  Inkomstebelasting: Die Groep is blootgestel aan die belasting van verskeie jurisdiksies. Aansienlike oordeel is nodig in die berekening van die 
wêreldwye belastingverpligting. Die Groep erken laste vir verwagte belastingouditaangeleenthede op grond van die beste betroubare ramings 
van addisionele belasting betaalbaar. Ten opsigte van uitgestelde belasting op onbenutte belastingverliese, word oordeel benodig om te bepaal of 
daar voldoende toekomstige belasbare inkomste vir die realisering daarvan beskikbaar sal wees. Verwys na aantekening 1.10 en 29.

e)  Voorsiening vir twyfelagtige skulde: Handelsdebiteure sluit afbetalingsverkoopdebiteure en bedryfsregdebiteure in waarvoor daar, in ooreenstem-
ming met die rekeningkundige beleid in aantekening 1.14, voorsiening vir waardedaling gemaak is. Hierdie berekeninge behels die verdiskontering van 
beraamde toekomstige kontantvloeie en vereis die gebruik van ramings. Besonderhede rakende die voorsienings word getoon in aantekening 12.

f)  Werknemersvoordeeltoevallings en  -voorsienings: Verskeie aannames word toegepas in die bepaling van die waarde van verstrekediens mediese 
voordele, voorsiening vir aandeelgebaseerdebetalings en langtermynwerknemersvoordele soos uiteengesit in aantekeninge 1.19, 1.21, 14, 18 en 36.

Ramings en aannames wat ’n risiko vir wesenlike aanpassings aan die drabedrae van bates en laste in toekomstige jare inhou, is van toepassing op die 
volgende: inkomstebelasting, voorsiening vir twyfelagtige skulde en voorsiening vir werknemersvoordeelkostes.

Alle ramings en onderliggende aannames word gegrond op historiese ondervinding en verskeie ander faktore wat onder die omstandighede deur die 
bestuur as redelik beskou word. 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 geëvalu eer. 
Die hersiening van rekeningkundige ramings word in die tydperk waarin die raming hersien is en in enige geaffekteerde toekomstige tydperke erken.

1.1.2 Gebruik van aangepaste metings
Die metings hier onder 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 ooreenkomstig IFRS gedefinieer 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 inkomstes of uitgawes van ’n 

kapitale aard.
b)  Inkomstes of uitgawes van ’n kapitale aard op die sig van die inkomstestaat, dit wil sê alle hermetings wat by die berekening van wesens-

verdienste 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; waardedalings of die terugskrywing van waarde-
dalings; 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.
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“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 aanspreek-
likhede en voorwaardelike aanspreeklikhede opgeneem ten tye van ’n besigheidsamevoeging word aanvanklik gemeet teen billikewaarde, op die 
verkrygingsdatum, uitgesluit enige minderheidsbelang. Die oorskot van die koste bo die billikewaarde 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 billikewaarde 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. Waar van 
toepassing, is rekeningkundige beleid toegepas deur filiale verander om konsekwentheid te verseker met die beleid deur die Groep toegepas. Alle 
intergroep-transaksies en -balanse  tussen maatskappye in die Groep is geëlimineer. “

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. Waar van toepassing is rekeningkun-
dige beleid toegepas deur gesamentlike ondernemings verander om konsekwentheid te verseker met die beleid deur die Groep toegepas.

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 rand-terme, wat Shoprite Holdings Bpk se funksionele en aanbiedingsgeldeenheid is.

1.3.2 Transaksies en saldo’s
Valutatransaksies word na die funksionele geldeenheid omgereken deur die gemiddelde wisselkoerse vir die betrokke maand 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 fi liale 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 tydperk van aanbieding omgereken; en
(iii) alle omrekeningsverskille wat sodoende ontstaan, word as ’n aparte komponent van ekwiteit in die valuta omrekeningsreserwe (VOR) erken.
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 deel van die buitelandse filiaal se 
bates en laste gehanteer 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 
administra tiewe doeleindes en sal na verwagting gedurende meer as een tydperk gebruik word. Alle eiendom, aanleg en toerusting word getoon teen 
 historiese koste min opgelope waardevermindering en 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.

Die bestuur bepaal die beraamde nuttige lewensduur, reswaardes en die verwante waardeverminderingskoste met verkryging en hersien dit op 
elke balansstaatdatum. Indien van toepassing, word die aanpassings gedoen en vooruitwerkend te boek gestel as ’n verandering in raming. 

Nuttige lewensduur:
Geboue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 jaar Toerusting  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 tot 10 jaar Voertuie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 tot 10 jaar 
Vliegtuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 jaar Winkeltrollies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 jaar Rekenaars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 jaar
Masjinerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 tot 10 jaar 
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Aantekeninge by die Finansiële Jaarstate vervolg
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

1.4 Eiendom, aanleg en toerusting (vervolg)
Die koste van wesenlike 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 afskrywingstydperke. Alle ander herstel- en onderhoudsuitgawes word 
in die tydperk 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
Die Groep klassifiseer finansiële instrumente in die volgende kategorieë: beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates, lenings en ontvangbare bedrae, 
finansiële laste en afgeleides teen billikewaarde deur wins en verlies. Die klassifikasie is afhanklik van die doel waarvoor die finansiële instrumente 
aangekoop is. Bestuur bepaal die klassifikasie van die finansiële instrumente by aanvanklike erkenning en hersien hierdie klassifikasies op elke 
balansstaatdatum. Die Groep bepaal op elke balansstaatdatum of daar objektiewe bewyse van waardedaling in finansiële instrumente of ’n groep 
finansiële instrumente bestaan. 

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.

Finansiële bates word ont-erken 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 ont-erken wanneer dit uitgewis word, met ander woorde, 
wanneer die kontraktuele verpligtinge vereffen of gekanselleer is, of verval het.

1.6 Afgeleide fi nansiële instrumente
Afgeleides, wat valutatermynkontrakte voorstel, word gekategoriseer as billikewaarde deur wins en verlies en is óf bedryfsbates óf bedryfslaste. 
Aankope en skikkings van afgeleide finansiële instrumente word aanvanklik erken op die datum van verhandeling teen billikewaarde en word 
daaropvolgend gedra teen billikewaarde. Transaksiekoste word erken as ’n uitgawe soos aangegaan. Gerealiseerde en ongerealiseerde winste en 
verliese ontstaan as gevolg van die veranderings van die billikewaarde van die afgeleide finansiële instrumente en word ingesluit in die inkomstestaat 
as ander inkomstes of ander uitgawes in die tydperk waarin dit ontstaan. Die billikewaarde van die valutatermynkontrakte word bepaal deur gebruik 
te maak van die wisselkoerse op balansstaatdatum. Die Groep pas nie verskansingsrekeningkunde toe nie.

1.7 Finansiële bates beskikbaar-vir-verkoop
Sowel genoteerde 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 billikewaarde, ingesluit transaksiekoste, op die transaksiedatum erken. Beleggings word 
daarna teen billikewaarde getoon. Gerealiseerde en ongerealiseerde winste en verliese voortspruitend uit veranderings in die billikewaarde 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 ekwiteit 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.

Rente op beskikbaar-vir-verkoop sekuriteite, bereken deur die effektiewerentekoersmetode, word in die inkomstestaat as deel van ander 
inkoms tes erken. Dividende op beskikbaar-vir-verkoop sekuriteite word in die inkomstestaat erken as deel van ander inkomstes wanneer die Groep se 
reg om betalings te ontvang, gevestig is.

Die billikewaarde van beleggings word gebaseer op gekwoteerde transaksiepryse (vir genoteerde beleggings) of die onderliggende netto bate-
waarde (vir ongenoteerde beleggings). Indien die mark vir ’n finansiële bate nie aktief is nie (en in die geval van ongenoteerde sekuriteite), bepaal die 
Groep ’n billikewaarde deur gebruik te maak van erkende waardasietegnieke.

’n Wesenlike of voortdurende afname in die billikewaarde van ’n sekuriteit onder sy koste word, vir die doeleindes van waardedalingstoetsing, 
beskou as ’n aanduiding dat die sekuriteit se waarde gedaal het. Indien sulke bewyse vir beskikaar-vir-verkoop bates bestaan word die kumulatiewe 
verlies – gemeet as die verskil tussen die aankoopkoste en die huidige billikewaarde, minus enige waardedalingsverlies op die finansiële bates voor-
heen erken in wins of verlies – verwyder vanuit ekwiteit en in die inkomstestaat erken. Waardeladingsverliese op ekwiteitsintrumente erken in die 
inkomstestaat word nie deur die inkomstestaat teruggeskryf nie. 

1.8 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 te verhandel nie, en aankope en verkope 
word erken op die verhandelingsdatum teen billikewaarde, ingesluit transaksiekoste. Lenings en ontvangbare bedrae word vervolgens teen geamor-
tiseerde koste gedra deur die effektiewerentekoersmetode te gebruik. Hierdie finansiële bates word onder bedryfsbates ingesluit tensy dit ná 12 
maande na balansstaatdatum betaalbaar is.

Indien objektiewe bewyse bestaan dat ’n waardedalingsverlies aangegaan is, word die bedrag van die verlies gemeet as die verskil tussen die 
lenings en ontvangbare bedrae se drabedrag en die huidige waarde van die verwagte toekomstige kontantvloeie verdiskonteer teen die oorspronklike 
effektiewe rentekoers wat van toepassing is op die betrokke lenings en ontvangbare bedrae. Die drabedrag sal verlaag word en die verlies sal in die 
inkomstestaat erken word.
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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 sluitingskoerse 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.

1.9 Beleggings in fi liale
Die Maatskappy se beleggings in die 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.

1.10 Uitgestelde belasting
Uitgestelde belasting word volgens die aanspreeklikheidsmetode voorsien op berekende belastingverliese en tydelike verskille tussen die belasting-
basis 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 belas-
bare wins 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. Aansienlike 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 die 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 tydperk waarin dit bepaal word.

1.11 Ontasbare bates

1.11.1 Klandisiewaarde
Klandisiewaarde verteenwoordig die bedrag waarmee die koste van verkryging die billikewaarde 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 sluit-
ingskoerse omgereken. Klandisiewaarde word jaarliks, en wanneer daar ook al ’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.

1.11.2 Sagteware
Sagteware verteenwoordig alle uitgawes aangegaan met die verkryging en ingebruikneming van die bates. Hierdie uitgawes word op ’n reguitlyn-
grondslag oor die beraamde nuttige lewensduur van die betrokke sagteware, tussen drie en sewe 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 aankoop en 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 werknemers-
voordele 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.

1.11.3 Handelsmerke
Handelsmerke en lisensies word aanvanklik teen historiese koste getoon, het ’n beperkte nuttige lewensduur en word vervolgens gemeet teen koste 
min opgelope amortisasie en waardedalingsverliese. Amortisasie word op 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 balansstaatdatum 
hersien. Aanpassings word, indien nodig, gemaak en vooruitwerkend as ’n verandering in raming verantwoord.

1.12 Nie-bedryfsbates gehou-vir-verkoop
Indien die drabedrag van nie-bedryfsbates en/of beskikkingsgroepe 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 of billikewaarde, na verkoopskostes, getoon.
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1.13 Voorraad
Bedryfsvoorraad word gewaardeer teen die laagste van kosprys, bereken op grond van die geweegde gemiddelde kosteformule, of netto realiseerbare waarde. 
Die geweegde gemiddelde kosteformule word bepaal deur die kleinhandelvoorraadmetode toe te pas. 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 vereffenings-
kortings. Die kleinhandelmetode verskaf die 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 kleinhandeldepartement word gebruik. Netto realiseerbare waarde is die benaderde verkoopprys in die gewone gang van sake.

1.14 Handels- en ander debiteure
“Handels- en ander debiteure word, op verhandelingsdatum, aanvanklik teen billikewaarde gedra en daarna, volgens die effektiewerentekoers-
metode, teen geamortiseerde koste gemeet minus 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. 
Wesenlike finansiële probleme vir die debiteur, die waarskynlikheid dat die debiteur insolvent verklaar word óf finansiële herorganisasie sal onder-
gaan en nie-betaling óf versuim van betaling (meer as 30 dae agterstallig) word geag ’n aanduiding te wees dat die handelsdebiteur afgeskryf moet 
word na die verhaalbare bedrag. 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 die oorspronklike effektiewe rentekoers. Enige gevolglike 
waardedalingsverliese word by ander uitgawes in die inkomstestaat ingesluit. Die waardedaling van afbetalingsverkoopsontvangstes word op ’n 
kollektiewe grondslag, as gevolg van die wyd verspreide klantebasis, gedoen. Wanneer ’n debiteur nie-invorderbaar is, word dit afgeskryf teen die 
voorsiening vir waardedaling van debiteure. Daaropvolgende invordering van bedrae voorheen afgeskryf word erken in die inkomstestaat.”

1.15 Huurkontrakte
1.15.1 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-eskalasiebedryfshuurooreenkomste 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 erken in die tydperk waarin die 
kontrak beëindig word.

1.15.2 Waar die Groep die verhuurder is
Gedeeltes van eienaar-geokkupeerde eiendomme en gehuurde eiendomme word onderskeidelik verhuur en onderverhuur ingevolge bedryfshure. 
Die eienaar-geokkupeerde eiendomme word ingesluit onder eiendom, aanleg en toerusting in die balansstaat. Huurinkomste ingevolge vaste-eska-
lasiebedryfshuurooreenkomste 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 tydperk waarin die 
kontrak beëindig word, teen die inkomstestaat verreken.

1.16 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 teen die 
sluitingskoerse omgereken. Kontant bestaan uit kontant voorhande en kontant by die bank. Kontantekwivalente is hoogs likiede korttermynbeleg-
gings wat geredelik in kontant omgeskep kan word en nie aan die risiko’s van waardeveranderings blootgestel is nie. Oortrokke bank word apart op 
die balansstaat geopenbaar.

1.17 Aandelekapitaal
Gewone aandele en nie-omskepbare, nie-winsdelende uitgestelde aandele, ingesluit inkrementele koste direk toeskryfbaar aan die uitreik van nuwe 
aandele, word albei as ekwiteit geklassifiseer.

Waar entiteite wat deur die Groep beheer word die Maatskappy se aandelekapitaal aankoop, word die vergoedingsbedrag, insluitend enige 
 trans aksiekostes 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. 

1.18 Lenings
Lenings word aanvanklik erken teen billikewaarde, na aftrekking van transaksiekostes aangegaan. Die lenings word daarna teen geamortiseerde 
koste gedra en enige verskil tussen die opbrengs (netto van transaksiekoste) en die aflossingswaarde word in die inkomstestaat oor die termyn van 
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die lenings erken deur van die effektiewerentekoersmetode gebruik te maak. Lenings word geklassifiseer as bedryfslaste tensy die Groep die 
 onvoorwaardelike reg het om vereffening van die aanspreeklikheid met minstens 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 effektiewerentekoersmetode te gebruik. Die dividende betaal op hierdie voorkeuraandele word 
as finansieringskoste in die inkomstestaat erken.

1.19 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. 

1.19.1 Beswarende huurkontrakte
Die Groep erken ’n voorsiening vir beswarende huurkontrakte wanneer die beraamde voordele, insluitende enige onderverhuringsinkomste voort-
spruitend uit nie-kanselleerbare bedryfshuurooreenkomste, laer is as die onvermydelike kostes ingevolge dié ooreenkomste. Die voorsiening word 
oor die oorblywende tydperk van die betrokke huurooreenkomste, teen ’n beraamde gemiddelde van drie jaar, benut. Die aanwas op die verdiskon-
tering ten opsigte van die afwikkeling van die voorsieningsverdiskontering is ingesluit in die inkomstestaat as finansieringskoste.

1.19.2 Voorsiening vir uitstaande versekeringseise
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 sowel as vir kostes van eise 
aangemeld maar nog nie vereffen op balansstaatdatum. 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.

1.19.3 Na-aftrede mediese voordele
Verwys na rekeningkundige beleid 1.21.2.

1.19.4 Langtermyn-werknemersvoordele
Langtermyn-werknemersvoordele 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 gewaardeer en die ooreenstem-
mende 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 inkoms testaat erken.

1.19.5 Herinstellingsvoorsiening
Waar daar ’n kontraktuele verpligting in terme van sekere bedryfshuurooreenkomste bestaan, voorsien die Groep vir die beraamde herinstellings kostes 
ten tye van die verstryking van die ooreenkoms. Daar word verwag dat die voorsiening hoofsaaklik gedurende die volgende finansiële jaar benut sal word.

1.20 Krediteure
Handels- en ander krediteure word aanvanklik teen billikewaarde erken en daarna volgens die effektiewerentekoers- metode teen geamortiseerde koste gedra.

Finansiële waarborgkontrakte word aanvanklik teen billikewaarde erken en daarna teen die hoogste van óf die aanvanklik erkende billike waarde 
na aftrekking van toepaslike opgelope amoritsasie erken volgens ’n reguitlyngrondslag oor die geraamde tydsduur van die kontrak, óf ’n bedrag 
bereken as die beste raming van uitgawes wat noodsaaklik is om die huidige verpligting op balansstaat datum af te los.

Wanneer die finansiële waarborgkontrak deur die Maatskappy aan ’n filiaal uitgereik word, word die billikewaarde by aanvanklike erkenning 
 gekapitaliseer as deel van die belegging in die betrokke filiaal.

1.21 Werknemersvoordele 
1.21.1 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 konstruk-
tief 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 tydperke te betaal nie.

Die Groep se bydraes tot ’n omskrewebydrae-fonds ten opsigte van dienste in ’n gegewe tydperk word as ’n uitgawe in daardie tydperk erken. 
Addisionele bydraes word as ’n uitgawe erken in die tydperk waarin die verwante dienste deur werknemers gelewer word.
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1.21 Werknemersvoordele (vervolg)
1.21.2 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 gedeno-
mineer 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: gesond-
heidsorgkoste-inflasie; diskontokoerse; salarisinflasie en bevorderings en ’n toename in ondervinding; beraamde sterftesyfers; beraamde aftree-
ouderdom en voortsetting by aftrede. Hierdie verpligting word jaarliks deur onafhanklike, gekwalifiseerde aktuarisse gewaardeer ten opsigte van 
verstrekediens-verpligtinge deur die metode vir die geprojekteerde kredieteenhede te gebruik. Aktuariële winste of verliese word in die inkomstestaat as 
werknemersvoordele erken wanneer dit toeval. Aflospremies word erken in die inkomstestaat as werknemersvoordele wanneer dit aangegaan word.

1.21.3 Ekwiteits- en kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings
a) Aandeleaankoop- en aandeleopsieskema
Die Groep bedryf ’n aandeleaansporingskema vir werknemers deur middel van Die Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust. Aandele word aangebied by 
wyse van ’n aandeleaankoop- en aandeleopsieskema, en kan opgeneem word oor ’n tydperk van twee tot sewe jaar, onderworpe aan spesifieke voorwaardes. Die 
begunstigdes van die skema is uitvoerende direkteure en bestuur. Die billikewaarde van die werknemerdienste ontvang, in ruil vir die toekenning van die opsies, 
word op ’n reguitlyngrondslag oor die vestigingstydperk as ’n uitgawe erken met ’n ooreenstem- mende toename in die aandeelgebaseerdebetalingsreserwe.

Die billikewaarde word bepaal met verwysing na die billikewaarde van die opsies toegeken, uitgesluit die impak van enige nie-markvestigingsvoor-
waardes. Nie-markvestigingsvoorwaardes is ingesluit by aannames oor die aantal opsies wat na verwagting uitoefenbaar gaan word. Die Groep 
hersien op elke balansstaatdatum sy ramings van die aantal 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. Indien tesourie-aandele gebruik word vir ekwiteitsvereffening van opsies, word die koste van hierdie aandele ingesluit die transaksie-
koste, netto van enige opbrengs ontvang, erken as ’n werknemervoordeel-uitgawe in die inkomstestaat in die tydperk waarin die opsie uitgeoefen is.

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 aandeelgebaseerdebetalings
Die Groep erken ’n aanspreeklikheid vir kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings wat bereken word teen die billikewaarde soos op elke 
balansstaatdatum. Die billikewaarde word bereken deur betrokke waardasiemodelle te gebruik. Dié bedrag word oor die vestigingstydperk as ’n 
uitgawe in die inkomstestaat erken.

1.21.4 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.

1.22 Waardedaling van nie-fi nansiële bates
Nie-fanansiële 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 
aandui dat die volle drabedrag nie verhaalbaar is nie. Om te bepaal of ’n bate se waarde gedaal het, verg bestuursoordeel en moet die volgende 
faktore, onder meer, in ag neem word: vir hoe lank en in watter mate die billikewaarde van die bate minder as die kosprys is; die bate se bedryfs-, 
geografiese- en sektorvertoning; veranderings in streeksekonomieë en bedryfs- en finansieringskontantvloeie.

Indien die drabedrag van ’n bate sy beraamde verhaalbare bedrag oorskry, word die drabedrag van die bate na sy verhaalbare bedrag verminder. Die verhaal-
bare bedrag word bereken as die hoogste van die bate se billikewaarde, minus 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 toegewys aan kontant genererende 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 tydperke 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 die daarop-
volgende tydperk teruggeskryf nie.

1.23 Inkomste-erkenning
Inkomste bestaan uit die billikewaarde 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. Betaling geskied gewoonlik met kontant, debiet- of kredietkaart. Kaarttransaksiekostes word in die inkomste-
staat erken as ander uitgawes. Wanneer handelsvoorraad in terme van afbetalingsverkoopsooreenkomste verkoop word, word die huidige waarde 
van die afbetalingsverkopebetalings erken as ’n debiteur.
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1.24 Ander bedryfsinkomste
Ander bedryfsinkomste word soos volg erken:

1.24.1 Finansieringsinkomste verdien
Wanneer bedryfsvoorraad ingevolge afbetalingsverkoopsooreenkomste verkoop word, word die huidige waarde van die toekomstige afbetalings-
verkoopsooreenkoms-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 afbetalingsverkoops-
ooreenkoms volgens die effektiewerentekoersmetode, wat ’n konstante opbrengskoers tot gevolg het, erken.

1.24.2 Huurinkomste
Huurinkomste ingevolge vaste-eskalasiebedryfshuurooreenkomste word op die reguitlyngrondslag oor die huurtermyn erken. Alle ander 
huurinkomste word erken soos dit ontvangbaar word. Verwys na aantekening 1.15.2.

1.24.3 Franchisefooie ontvang
Franchisefooie ontvang is saamgestel uit fooie ontvang vanaf franchisees en word erken wanneer die onderliggende verkope wat tot die inkomste 
aanleiding gee, plaasvind.

1.24.4 Premie-inkomste
Premie-inkomste word erken in die tydperk waarin dit verdien word. Netto premies verdien is alle geskrewe premies wat verband hou met polisse 
uitgereik gedurende die tydperk, min onverdiende bedrae op balansstaatdatum. Verwys na aantekening 1.30.2.

1.24.5 Rente-inkomste
Rente-inkomste word erken soos dit toeval, met inagneming van die effektiewe opbrengs op die bate.

1.24.6 Dividend-inkomste
Dividend-inkomste word erken wanneer die aandeelhouer se reg om betaling te ontvang, bepaal is.

1.24.7 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.

1.24.8 Kommissie ontvang
Die Groep tree as ’n betaalkantoor op vir ’n verskeidenheid van derde partye wat dienste en produkte aan die Groep se klante lewer. Die agentekom-
missie wat die Groep vir die betaalkantoordienste van die derde partye ontvang word as ander inkomste erken. Kommissie wat met derdeparty-
produkte verband hou word erken wanneer die onderliggende derdepartybetalings gemaak word. 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.

1.25 Leenkoste
Alle leenkoste, dit wil sê die rentekoste wat die Groep oploop wanneer hy fondse leen, word as finansieringskoste erken in die tydperk waarin dit oploop.

1.26 Huidige- en uitgestelde inkomstebelasting
Die huidige inkomstebelasting uitgawe word bereken ooreenkomstig belastingwette van toepassing op die balansstaatdatum in die lande waar die 
Groep bedrywighede het en belasbare inkomste genereer.

Dividende verklaar deur Suid-Afrikaanse maatskappye binne die Groep is onderhewig aan sekondêre belasting op maatskappye (SBM). Die 
SBM-uitgawe is ingesluit in die inkomstestaat in die tydperk wat die verwante dividend betaal is.

Uitgestelde inkomstebelasting word bereken en erken ooreenkomstig aantekening 1.10.

1.27 Verdienste per aandeel
Verdienste en wesensverdienste per aandeel word bereken deur onderskeidelik die 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 wins gemaak nie, aangesien die opsies geen effek op die inkomstestaat het nie.
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1.28 Staatsvergunnings en -toelaes
Staatsvergunnings en –toelaes, dit wil sê regeringsbystand in die vorm van belastingtoegewings en die terugbetaling van sekere uitgawes, word teen 
billikewaarde erken wanneer die Groep aan die voorwaardes van die vergunning en toelaes voldoen en dit ontvang word. Die vergunnings en toelaes 
word stelselmatig óf in die inkomstestaat erken oor dieselfde tydperk as, en op dieselfde lyn as, die verwante uitgawe óf as ’n belastingtoeweging 
van belasting afgetrek in die inkomstestaat.

1.29 Uitkering van dividende
Die uitkering van dividende word as ’n aanspreeklikheid in die Groep se finansiële jaarstate erken op die datum wanneer die Maatskappy dit verklaar.

1.30 Rekeningkundige grondslag van onderskrywingsaktiwiteite

1.30.1 Klassifi kasie 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.

1.30.2 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 onverdiendepremies-toevalling word 
afsonderlik vir elke versekeringskontrak, op ’n grondslag ooreenkomstig die groep se aflossing van versekeringsrisiko, 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.

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. Die beste moontlike ramings van toekomstige kontraktuele kontantvloeie en eisehanterings- en administrasiekostes, asook 
beleggings inkomste 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.
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g) Erkenning van ander bedryfsinkomste
Verwys na aantekening 1.24.4.

1.31 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.

1.32 Standpunte, vertolkings en wysigings wat nog nie op 30 Junie 2009 effektief was nie
Die Groep het die volgende nuwe standaarde en vertolkings en wysigings aan bestaande standaarde, wat nog nie op 30 Junie 2009 effektief was nie, oorweeg:
–  IFRS 8: Bedryfsegmente (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  IAS 23: Wysigings aan Leenkoste (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  IAS 1: Wysigings aan IAS 1 – Aanbieding van Finansiële State: Kapitaalopenbaarmakings (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010);
–  IAS 27: Wysigings aan IAS 27 – Gekonsolideerde en Afsonderlike Finansiële State (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010);
–  IFRS 3: Wysigings aan IFRS 3 – Besigheidsamevoegings (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010);
–  IFRS 2: Wysigings aan IFRS 2 – Aandeelgebasseerde betalings: Vestigingsvoorwaardes en kansellasies (effektief vir die jaar eindigend Junie 

2010);
–  IAS 32 en IAS 1: Wysigings aan IAS 32 – Finansiële intrumente: Aanbieding van Finansiële State en IAS 1 – Finansiële Instrumente met ’n opsie 

om te verkoop  en verpligtinge wat ontstaan op Likwidasie (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010);
–  Verbeterings aan Standpunte van Algemene Aanvaarde Rekenkundige Praktyk (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010 en 2011)
–  IAS 39: Wysigings aan IAS 39 Finansiële intrumente: Erkening en Metings Blootstelling wat Kwalifiseer vir Verskansings Rekeningkunde 

 (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  Wysigings aan IFRS 1: Eerstekeer toepassing van Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en IAS 27: Gekonsolideerde en 

Afsonderlike Finansiële State: Koste van ’n Belegging in ’n Filiaal, Gesamentlikbeheerde Onderneming of Geassosieerde (effektief vir die jaar 
eindigend Junie 2010);

–  IFRIC 15: Ooreenkomste vir die Konstruksie van Eiendomme (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010);
–  IFRIC 16: Verskansing van ’n Netto Belegging in ’n Buitelandse Bedrywigheid (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010);
–  IFRIC 17: distribusie van Nie – kontant Bates aan Eienaars (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  IFRIC 18: Oordrag van Bates vanaf Kliente (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  AC 503: Wysigings aan AC503 Teboekstelling van Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) Transaksies (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  AC 504: IAS 19 – Die Limiet op ’n gedefinieerde voordeelbate, Minimum Befondsings vereistes en hul interaksie in die Suid Afrikaanse pensioen-

fonds omgewing (effektief vir die jaar eindigend Junie 2010)
–  Wysigings aan IFRS 7: Finansiële intrumente – verbetering aan openbaarmaking i.v.m. finansiële intrumente (effektief vir die jaar eindigend Junie 

2010)
–  IFRS 2: Wysigings aan IFRS 2 – Aandeelgebasseerde betalings: Groep kontantvereffende aandeelgebasseerde betalings transaksies 

 (effektief vir die jaar eindigend Junie 2011) Nog nie goedgekeur deur die Rekeningkundige Praktyke Raad.
–  IFRIC 19 en IAS 39: Wysigings aan IFRIC 19 – Heroorweging van Afgeleide Finansiële Instrumente en IAS 39 – Finansiële Instrumente: 

Erkening en Meting (effektief vir die jaar eindigend 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.

IAS 1: Aanbieding van Finansiële State het nuwe vereistes rakede die aanbieding van finansiële state teweeggebring. Alle nie-eienaars verander-
inge in ekwiteit sal in ’n enkele staat van omvattende inkomste aangebied word, terwyl eienaars veranderinge in ekwiteit in die staat van verandering 
in ekwiteit aangebied sal word.

IFRS 8: Bedryfsegmente brei die omvang van segmentverslagdoening uit en sal addisionele openbaarmaking per segment van die Groep vereis.

1.33 Standaarde, vertolkings en wysigings effektief op 30 Junie 2009
Die volgende nuwe standaarde, vertolkings en wysigings aan bestaande standaarde wat op 30 Junie 2009 in werking tree, het geen effek op die 
Groep se bedrywighede nie:
–  IFRIC Interpretation 12: Dienskonsessieooreenkomste (effektief vir die jaar eindigend Junie 2009)
–  IFRIC Interpretation 13: Klantelojaliteitsprogramme (effektief vir die jaar eindigend Junie 2009)
–  IFRIC Interpretation 14: IAS 19 – Die Limiet op ’n gedefinieerde voordeelbate, Minimum Befondsings vereistes en hul interaksie (effektief vir die 

jaar eindigend Junie 2009)
–  IAS 39 en IFRS 7: Wysigings aan IAS 39 Finansiële Instrumente: Erkenning en Meting en IFRS 7 Finansiële Instrumente: Aanbieding – 

Herklasifikasie van Finansiële Bates (effektief vir die jaar eindigend Junie 2009)
–  Verbetering aan Internasionale Finansiële Verslagdoenings Standaarde (effektief vir die jaar eindigend Junie 2009)
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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 verkoop 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. verkoop 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 ontvang-
baar, bates gehou-vir-verkoop en kontant en kontantekwivalente en sluit beleggings, afgeleide finansiële instrumente en uitgestelde- en inkomste-
belasting-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 amoritsasie, wat in die 
berekening van die segmentresultaat afgetrek is.
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2  Segmentontleding (vervolg)
2.2 Sakesegmentontleding
 Die sakesegment is die primêre verslagdoeningsformaat op grond van die Groep se bestuurstruktuur.

 Die Groep is in twee hoof-sakesegmente georganiseer:
 – Supermarkte (insluitend vars produkte en franchisebesigheid)
 – Meubels (insluitend versekering)
         30 Junie 2009

 R’000      Supermarkte Meubels Gekonsolideer

 SEGMENTINKOMSTE     56 745 719  2 572 840  59 318 559 

 SEGMENTRESULTAAT
   Bedryfswins        2 912 692 
   Ongeallokeerd        1 948 

        2 760 455   154 185  2 914 640 

 ANDER INLIGTING
    Bates      14 529 213  1 802 335  16 331 548 

    Laste      10 209 130   418 288  10 627 418 

   Kapitaaluitgawes     1 763 470   57 543  1 821 013 

   Waardevermindering en amortisasie     762 076   34 377   796 453 

   Nie-kontantuitgawes      27 802    781   28 583 

   Waardedaling      10 714  —  10 714 

         30 Junie 2008

 R’000      Supermarkte Meubels Gekonsolideer

 SEGMENTINKOMSTE     45 393 380  2 258 168  47 651 548 

 SEGMENTRESULTAAT
   Bedryfswins        2 336 493 
   Ongeallokeerd        (34 516)

        2 150 178   151 799  2 301 977 

 ANDER INLIGTING
    Bates      12 834 208  1 657 831  14 492 039 

    Laste      8 747 797   391 295  9 139 092 

   Kapitaaluitgawes     1 381 328   55 667  1 436 995 

   Waardevermindering en amortisasie     600 975   25 813   626 788 

   Nie-kontantuitgawes      (39 220)   733   (38 487)

   Waardedaling      8 427  —  8 427 
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 M A AT S K A P P Y  G R O E P

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

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
         30 Junie 2009

         Nie-RSA- 
 R’000      Suid-Afrika lande Gekonsolideer

 SEGMENTINKOMSTE     51 197 924  8 120 635  59 318 559 

 ANDER INLIGTING
  Bates      13 302 946  3 028 602  16 331 548 

  Kapitaaluitgawes     1 592 716   228 297  1 821 013 

         30 Junie 2008
  
         Nie-RSA- 
 R’000      Suid-Afrika lande Gekonsolideer

 SEGMENTINKOMSTE     41 756 411  5 895 137  47 651 548 

 ANDER INLIGTING
  Bates      11 606 039  2 886 000  14 492 039 

  Kapitaaluitgawes     1 233 803   203 192  1 436 995

    3 Eiendom, Aanleg en Toerusting
 — — 3.1 Grond teen kosprys 455 140   311 394

    3.2 Geboue
    Kosprys 1 631 736  1 428 603
    Opgelope waardevermindering en waardedalingsverliese 133 517   123 353

 — —  Drawaarde 1 498 219  1 305 250

    Besonderhede van grond en geboue is ter insae by 
    die Maatskappy se geregistreerde kantoor.

    3.3 Masjinerie, toerusting en voertuie*
    Kosprys 5 409 311  4 762 507
    Opgelope waardevermindering en waardedalingsverliese 2 263 558  2 086 944

 — —  Drawaarde 3 145 753  2 675 563

    * Sluit vliegtuig met ’n drawaarde van R131 miljoen 
(2008: R135 miljoen) in. 

    3.4 Verbeterings aan gehuurde eiendomme
    Kosprys 516 068   458 323
    Opgelope waardevermindering en waardedalingsverliese 255 593   247 602

 — —  Drawaarde 260 475   210 721

 — —  Totale eiendom, aanleg en toerusting 5 359 587  4 502 928
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3 Eiendom, Aanleg en Toerusting (vervolg)
 Rekonsiliasie van drawaardes
        Masjinerie, Verbeterings
        toerusting aan gehuurde
 R’000    Grond Geboue en voertuie  eiendomme   Totaal

 Drawaarde op 30 Junie 2007    171 865  1 077 803  2 367 571   186 920  3 804 159

 Aankope     142 048   251 542   866 897   95 537  1 356 024
 Verkrygings van bedrywighede (aantekening 32.5.1) — —  5 000  —  5 000
 Herklassifikasie na ontasbare bates  —   734   1 139   (1 873) —
 Oordrag na bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4)  (2 999)  (81 023) — —  (84 022)
 Oordrag vanaf bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4)  4 043   9 018  — —  13 061
 Verkope     (7 159) —  (39 521)  (30 329)  (77 009)

  Opbrengs op verkope    (7 159)  (200)  (27 570)  (33 090)  (68 019)
  Wins/(verlies) met verkope en skrappings  —   200   (11 951)  2 761   (8 990)

 Waardevermindering   —  (15 852)  (541 501)  (40 433)  (597 786)
 Terugskrywing van waardedaling (aantekening 3.5)  —  3 942  — —  3 942
 Waardedaling (aantekening 3.5)   —  (5 185)  (5 979)  (14)  (11 178)
 Valutaverskille   3 596   64 271   21 957    913   90 737

 Drawaarde op 30 Junie 2008   311 394  1 305 250  2 675 563   210 721  4 502 928

 Aankope    137 416   209 810  1 238 276   141 346  1 726 848
 Herklassifikasie    10 750   (10 750)  1 553   (1 141)   412
 Oordrag na bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4)  (660)  (138) — —  (798)
 Oordrag vanaf bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4)  3 000   91 003  — —  94 003
 Verkope    — — (44 881)  (46 965)  (91 846)

  Opbrengs op verkope   — —  (16 761)  (51 245)  (68 006)
  Wins/(verlies) met verkope en skrappings  — —  (28 120)  4 280   (23 840)

 Waardevermindering   —  (19 385)  (679 674)  (42 651)  (741 710)
 Terugskrywing van waardedaling (aantekening 3.5)  —  3 755    429  —  4 184
 Waardedaling (aantekening 3.5)   —  (3 635)  (7 655) —  (11 290)
 Valutaverskille    (6 760)  (77 691)  (37 858)  (835)  (123 144)

 Drawaarde op 30 Junie 2009    455 140  1 498 219  3 145 753   260 475  5 359 587
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 M A AT S K A P P Y  G R O E P

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    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 waardedaling 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 markkapitalisasie-
koers van 11,0% (2008: 9,0%) 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 soort-
gelyke bates in die Groep, gebaseer. Hierdie verkoopspryse 
word vir die toestand van die betrokke bates aangepas.

     Die waardedaling in die huidige en vorige finansiële jare het in die 
Supermarkte-segment van die primêre verslagdoeningsformaat 
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 sowel as brandskade aan sekere eien-
domme. Hierdie eiendomme was verseker en voorsiening is 
gemaak vir alle relevante versekeringseise ontvangbaar.

     Die terugskrywing van waardedalings in die huidige en vorige 
finansiële jaar is weens ’n verbetering in die ekonomiese 
omgewing waarin die Groepmaatskappye, waarvan bates 
voorheen waardedalings getoon het, sake doen. Die oorspronk-
like waardedalingsverlies asook die terugskrywing is in die 
inkomstestaat ingesluit as items van ’n kapitale aard.

    4 Bates Gehou-vir-Verkoop
 — —  Drawaarde 5 168   107 389

     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.

     Gedurende die huidige en vorige finansiele jare is sekere eien-
domme teruggeklassifiseer as eiendom, aanleg en toerusting. 
Die verkoop van hierdie eiendomme is heroorweeg aangesien 
dit nie meer ekonomies lewensvatbaar is nie. Hierdie besluit 
om te herklassifiseer het geen wesenlike effek gehad op die 
Groep se resultate nie. 
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    4 Bates Gehou-vir-Verkoop (vervolg)
    4.1 Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar 107 389   220 139
    Oordrag vanaf eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3)  798   84 022
    Oordrag na eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3) (94 003)  (13 061)
    Opbrengs op verkope (13 131)  (194 544)
    Wins met verkope 3 425   2 034
    Aankope  690   7 654
    Terugskrywing van waardedaling (aantekening 4.2) —  1 145

 — —  Drawaarde aan die einde van die jaar 5 168   107 389

    4.2 Terugskryf van waardedaling van bates 
     gehou-vir-verkoop
     Die verhaalbare bedrag van alle bates gehou-vir-verkoop is 

gebaseer op die billike waarde minus koste om te verkoop. Die 
aannames en ramings deur bestuur gebruik om die verhaalbare 
bedrag van bates gehou-vir-verkoop, waarvoor daar ’n wesen-
like terugskrywing van waardedaling is, te bepaal, word hier 
onder 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 markkapitalisasie-
koers van 11,0% (2008: 9,0%) is gebruik in die berekeninge.

     Die terugskrywing van waardedaling in die vorige finansiële 
jaar het in die Supermarkte-segment van die primêre verslag-
doeningsformaat ontstaan as gevolg van ’n wesenlike toe-
name in die relevante markverwante hure. Die oorspronklike 
waardedalingskoste, asook die terugskrywing, is ingesluit in 
die inkomstestaat as items van ’n kapitale aard.

    5 Beleggings in Filiale
  211 490   211 490   Belegging in gewone aandele
 1 429 680  1 429 680   Belegging in voorkeuraandele
  225 792   677 039   Bedrae verskuldig deur filiale
  (122 811) —  Voorsiening vir waardedaling van belange in filiale (aantekening 5.1)

 1 744 151  2 318 209    —   —

    Ontleding van totale belange in filiale
 1 518 359  1 641 170   Nie-bedryfsbates
  225 792   677 039   Bedryfsbates

 1 744 151  2 318 209    —   —  

     ’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-kumula-
tiewe voorkeuraandele.

     Bedrae verskuldig aan die Maatskappy deur filiale is rentevry, 
onversekerd en op aanvraag betaalbaar.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    5 Beleggings in Filiale (vervolg)
    5.1 Voorsiening vir waardedaling van belange in filiale
     Die verhaalbare bedrag van alle beleggings in filiale word aan 

die hand van billike waardeberekeninge bepaal. Dié bereke-
ninge 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 onderliggende bates is 
bepaal met verwysing na relevante waardasie metodes.

    6 Beskikbaar-vir-Verkoop-Beleggings
    Ongenoteerde aandelebelegging
 — —  100 “S”-klas gewone aandele in RMB Global Solutions (Edms) Bpk 47 804   37 548

     Hierdie belegging is gedenomineer in ZAR en die billike waarde 
is gebaseer op die onderliggende netto batewaarde van RMB 
Global Solutions (Edms) Bpk. Dit word hoofsaaklik verteen-
woordig deur korttermyn Amerikaanse dollar bankdeposito’s 
by finansiële instansies met ’n Moody’s langtermyn krediet-
gradering van Aa1.za. Die maksimum blootstelling aan 
 kredietrisiko op die verslagdoeningsdatum is die drabedrag.

     Die direkteurswaardasie van die ongenoteerde belegging is 
gelykstaande aan die drawaarde.

    7 Lenings en Ontvangbare Bedrae
    Voorkeuraandelebelegging (aantekening 7.1) 33 940   39 781
    Bedrae verskuldig deur franchisees (aantekening 7.2) 4 280   5 903
    Ander 1 825   1 840

 — —   40 045   47 524

    Ontleding van totale lenings en ontvangbare bedrae
    Nie-bedryfsbates 2 636   4 056
    Bedryfsbates 37 409   43 468

 — —   40 045   47 524

   7.1 Voorkeuraandelebelegging 33 940   39 781
     6% 13 500 000 aflosbare, onder sekere omstandighede, 

omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele in Pick & Buy Bpk.
(kleinhandelsupermarkgroep – Mauritius) gedenomineer in 
Mauritiaanse roepee. Die maksimum blootstelling aan 
 kredietrisiko op die verslagdoeningsdatum is die drabedrag, 
wat ’n benaderde billike waarde daarstel, geen kollateraal 
word as sekuriteit gehou nie. Hierdie voorkeuraandele is 
 huidiglik aflosbaar en gewaarborg deur Ireland Blyth 
(Mauritius) Bpk, ’n maatskappy gelys op die Aandelebeurs 
van Mauritius Bpk (SEM).

     Die direkteurswaardasie van die voorkeuraandelebelegging is 
gelykstaande aan die drawaarde.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    7 Lenings en Ontvangbare Bedrae (vervolg)
    7.2 Bedrae verskuldig deur franchisees
    Bruto bedrag 16 951   17 372
    Opgelope waardedalingsverliese 12 671   11 469

 — —   4 280   5 903

     Die geweegde gemiddelde rentekoers op dié bedrae was 
14,9% (2008: 12,9%) p.j. en die bedrae is tussen een en vyf jaar 
terugbetaalbaar. Die bedrae is hoofsaaklik gedenomineer in 
ZAR. Die maksimum blootstelling aan kredietrisiko op die 
verslagdoeningsdatum is die drabedrag wat die benaderde 
 billike waarde daarstel. Balanse is verskuldig binne 30 dae 
vanaf rekeningstaatdatum en die ouderdomsanalise van 
hierdie bedrae word maandeliks hersien. Alle bedrae wat 
60 dae of meer uitstaande is, word individueel geëvalueer vir 
waardedaling. Die kredietgeskiedenis van alle franchisees 
word gekontroleer met ’n eksterne kredietburo. Notariële- en 
vaste eiendomsverbande en bankwaarborge ter waarde van 
R26,568,000 (2008: R27,629,000) word gehou as sekuriteit vir 
hierdie bedrae.

    Rekonsiliasie van opgelope waardedalingsverliese
      Saldo soos op 1 Julie 11 469    271
      Voorsiening vir waardedalingverliese vir die jaar 1 376   11 294
      Billike waarde aanpassing (174)  (96)

 — —  Saldo soos op 30 Junie 12 671   11 469

     Die voorsiening vir waardedalingsverliese hou verband met die 
volgende bedrae verskuldig deur franchisees:

      Ontvangbaar binne die volgende jaar 9 834   7 964
      Ontvangbaar tussen 1 en 3 jaar 4 662   6 265
      Ontvangbaar tussen 3 en 5 jaar 2 455   3 143

 — —   16 951   17 372

     Bedrae verskuldig deur franchisees hou verband met ’n 
 wydverspreide aantal franchisees wat individueel nie wesenlik 
is nie.

     Die waardedaling van die individuele bedrae verskuldig deur 
franchisees hou verband met franchisees wat hulself onver-
wags in moeilike ekonomiese toestande bevind het. Dit word 
verwag dat ’n gedeelte van die ontvangstes verhaal sal kan 
word. Rente van R3,409,000 (2008: R2,873,000) het opgeloop 
op hierdie saldo’s gedurende die jaar onder oorsig. Alle agter-
stallige saldo’s is afgeskryf tot die verhaalbare bedrag.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    8 Uitgesteldebelasting-Bates
   108    108   Toevallings en voorsienings 261 112   242 237
 — —  Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting (184 724)  (158 911)
 — —  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure 131 977   140 734
 — —  Toelaes op ontasbare bates (11 451)  (12 762)
 — —  Opgelope aandeelgebaseerdebetalings 67 978   23 583
 — —  Ongerealiseerde valutaverskille 6 420   7 539
 — —  Billike waarde-verliese (6 679)  (5 243)
 — —  Belastingverliese 13 318   11 437

   108    108    277 951   248 614

    Die beweging in die uitgesteldebelasting-bates is soos volg
   56    108   Drawaarde aan die begin van die jaar 248 614   252 749
   52  —  Inkomstestaatbeweging 28 268   9 242

   54  —    Toevallings en voorsienings 20 468   28 978
 — —    Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting (27 772)  (24 758)
 — —    Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (7 907)  (3 060)
 — —    Toelaes op ontasbare bates 1 290   (640)
 — —    Opgelope aandeelgebaseerdebetalings 36 064   12 569
 — —    Ongerealiseerde valutaverskille 2 034   (856)
 — —    Belastingverliese 4 091   6 092
  (2) —    Belastingkoersverandering —  (9 083)

 — —  Verantwoord in ekwiteit 7 753   (4 127)
 — —  Oordrag vanaf uitgesteldebelasting-laste (2 526)  (10 858)
 — —  Valutaverskille (4 158)  1 608

   108    108   Drawaarde aan die einde van die jaar 277 951   248 614

 — —  Uitgesteldebelasting-bates verhaalbaar na 12 maande (117 580)  (85 525)
   108    108   Uitgesteldebelasting-bates verhaalbaar binne 12 maande 395 531   334 139

   108    108    277 951   248 614

    9 Ontasbare Bates
    Klandisiewaarde (aantekening 9.1) 91 216   94 067
    Sagteware (aantekening 9.2) 225 752   185 998
    Handelsmerke (aantekening 9.3) 37 466   39 760

 — —   354 434   319 825

    9.1 Klandisiewaarde
    Bruto bedrag 126 473   125 716
    Waardedalingsverliese 35 257   31 649

 — —  Drawaarde 91 216   94 067

    Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar 94 067   95 603
    Verkryging van bedrywighede/filiaal (aantekening 32.5.1) —   800
    Verkryging van belang in filiaal met minderheidsbelang*  757  —
    Waardedaling (aantekening 9.1.1) (3 608)  (2 336)

 — —  Drawaarde aan die einde van die jaar 91 216   94 067

    * Die Groep het addisionele aandele in Shoprite (Mauritius) Bpk op 
1 Junie 2009 verkry, met ’n gevolglike toename in die belegging 
in gewone aandele van die filiaal van 51,0% tot 94,7%.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    9 Ontasbare Bates (vervolg)
    9.1 Klandisiewaarde (vervolg)
   9.1.1 Waardedaling van klandisiewaarde
     Klandisiewaarde word toegewys aan die Groep se kontant-

genererende eenhede (KGE’s). Die verhaalbare bedrag van ’n 
KGE word gebaseer op gebruikswaardeberekeninge. Hierdie 
berekeninge maak gebruik van kontantvloeivooruitskattings, 
gebaseer op vyf jaar finansiële begrotings soos deur bestuur 
goedgekeur. Kontantvloeie ná hierdie beplanningsperiodes 
word geëkstrapoleer deur ’n beraamde groeikoers van 8,0% 
(2008: 6,0%) p.j. te gebruik. Dit oorskry nie die langtermyn 
gemiddelde groeikoers vir die sakesegment waarin die KGE 
bedrywig is nie. Die volgende verteenwoordig beduidende 
 aannames waarop bestuur die kontantvloeivooruitskattings 
baseer het.

    Supermark bedrywighede %   % 

    Bedryfsmarge* 4,8 6,1
    Groeikoers** 8,0 6,1
    Voorbelaste diskontokoers*** 17,0 22,3

    Ander bedrywighede %   % 

    Bedryfsmarge* 45,7 50,7
    Groeikoers** 8,1 6,2
    Voorbelaste diskontokoers*** 18,8 21,2

    * 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 kontantvloei-

vooruitskattings
     Hierdie sleutelaanwysers word gebruik vir die ontleding van 

elke 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 diskonto-
koerse gebruik weerspieël die spesifieke risiko’s verbonde aan 
die betrokke segmente.

     Die waardedalingsverlies in die huidige en vorige finansiële 
jare het ontstaan in ’n KGE in die supermarkte RSA-segment. 
Hierdie waardedalingsverlies 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.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    9 Ontasbare Bates (vervolg)
    9.2 Sagteware
    Bruto bedrag 288 125   242 267
    Opgelope amortisasie en waardedalingsverliese 62 373   56 269 

 — —  Drawaarde 225 752   185 998

    Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar 185 998   140 244 
    Aankope 92 718   72 517 
    Herklassifikasie na geboue, grond en toerusting (aantekening 3) (412) —
    Verkope (79)  (62)

      Opbrengs op verkope (4)  (2)
      Verlies met verkope en skrappings (75)  (60)

    Amortisasie (52 449)  (26 708)
    Valutaverskille (24)   7 

 — —  Drawaarde aan die einde van die jaar 225 752   185 998 

    9.3 Handelsmerke
    Bruto bedrag 168 377   168 377 
    Opgelope amortisasie 130 911   128 617 

 — —  Drawaarde 37 466   39 760 

    Rekonsiliasie van drawaarde
    Drawaarde aan die begin van die jaar 39 760   42 054 
    Amortisasie (2 294)  (2 294)

 — —  Drawaarde aan die einde van die jaar 37 466   39 760

    10 Opgelope Vaste-Eskalasiebedryfshure
    Bedryfshuurontvangste op reguitlyngrondslag 6 804   8 640 
    Min: bedryfsbates (ingesluit by handels- en 
      ander debiteure: aantekening 12)  571    647 

 — —   6 233   7 993 

    11 Voorraad
 — —  Bedryfsvoorraad 6 041 906  4 707 394 

    12 Handels- en Ander Debiteure
    Afbetalingsverkope
 — —    Bruto bedrag (aantekening 12.1) 964 096   830 068 
 — —    Opgelope waardedaling (aantekening 12.2) (99 989)  (86 549)
 — —    Onverdiende finansieringsinkomste (24 166)  (28 183)
      Versekeringskontraktoevallings
 — —    – Onverdiende premies (aantekening 12.3) (118 028)  (107 254)

 — —   721 913   608 082 
 — —  Handelsdebiteure (aantekening 12.4) 617 957   554 736 
  3 353   2 040   Ander debiteure (aantekening 12.5) 373 479   505 712 
 — —  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 10)  571    647 
    Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings 
 — —    (aantekening 12.6) 24 912   20 692 

  3 353   2 040    1 738 832  1 689 869

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    12 Handels- en Ander Debiteure (vervolg)
    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 
26,6% (2008: 26,0%) p.j. Die bedrae is hoofsaaklik in ZAR 
gedenomineer. Die maksimum blootstelling aan kredietrisiko 
op die verslagdoeningsdatum is die drabedrag wat benaderend 
die billike waarde daarstel. Afbetalingsverkope hou verband 
met ’n wyd verspreide klantebasis en eksterne kredietevaluer-
ings word gedoen om te verseker dat alle afbetalingsverkoops-
klante die toepaslike kredietgeskiedenis het. Meubel-items, 
ingesluit toebehore en elektroniese produkte, word gehou as 
sekuriteit vir alle afbetalingverkoopsooreenkomste. 

    Afbetalingsverkoopsontvangstes
     Toekomstige minimum ontvangbare huurbetalings vanuit 

nie-kanselleerbare afbetalingsverkoopsooreenkomste
    – Binne een jaar 683 186   615 574*
    – Tussen een en twee jaar 280 910   214 494

 — —   964 096   830 068 

    * Met die inwerktreding van die Nasionale Kredietwet no 34 
van 2005 gedurende die vorige finansiële jaar, skep die Groep 
nie meer afbetalingsverkoopsontvangstes en die verwante 
onverdiende premietoelaag met die aanvang van die 
versekeringskontrakte met afbetalingsverkoopkliente nie. 
Premies word nou verantwoord soos wat dit toeval. In lyn 
met die hantering word die bruto bedrag van die afbetalings-
verkoopontvangste en die verwante onverdiende premietoe-
laag vir die vorige jaar met R151,178,000 verlaag.

    12.2 Waardedaling
    Rekonsiliasie van opgelope waardedaling
    Saldo soos op 1 Julie 86 549   83 566
    Voorsiening vir waardedalingsverliese vir die jaar 52 010   33 276
    Oninbare ontvangbare bedrae afgeskryf gedurende die jaar (48 267)  (36 003)
    Boeterente opgeloop 10 142   5 565
    Valutaverskille (445)   145 

 — —  Saldo soos op 30 Junie 99 989   86 549 

     Die opgelope waardedaling hou verband met die werklike 
agterstallige bedrae, individuele terug betalings wat 
 agterstallig is en die onderstaande ouderdomsanalise wys 
vir watter tydperke hierdie bedrae agterstallig is.

      30 dae 22 068   18 529 
      60 dae 13 141   9 944
      90 dae 9 343   6 594
      120 dae 7 074   4 775 
      150 dae 5 572   3 588 
      180 dae 4 495   2 750 
      + 180 dae 22 068   10 696 

 — —   83 761   56 876 

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    12 Handels- en Ander Debiteure (vervolg)
    12.2 Waardedaling (vervolg)
     Die opgelope waardedalings word op ’n kollektiewe grondslag 

bereken op grond van die werklike nie-betalingsgeskiedenis van die 
Groep se afbetalingsverkoopsontvangstes en is in lyn met industrie-
norme. ’n Voorsiening van R100 miljoen (2008: R87 miljoen) is 
bereken op hierdie grondslag met inagname van die werklike agter-
stallige bedrae van R84 miljoen (2008: R57 miljoen) en ’n bedrag van 
R257 miljoen (2008: R237 miljoen) wat die maksimum blootstelling 
verteenwoordig indien alle debiteure wat ingesluit is by die werklike 
agterstallige bedrae aanhou om nie te betaal nie. Dit is bepaal dat ’n 
gedeelte van die ontvangstes na verwagting verhaal sal word. Alle 
bedrae wat nie in waarde gedaal het nie, presteer goed en het geen 
agterstallige paaiemente nie. Hierop gebaseer word die krediet-
kwaliteit van hierdie bedrae geag bevredigend te wees.

    12.3 Toevallings vir onverdiende premies
    ’n Ontleding van die toevallings vir onverdiende premies is soos volg:
    Saldo aan die begin van die jaar 107 254   227 702*
    Premies gedurende die jaar geskryf (aantekening 21.3) 225 681   80 502 
    Amortisasie in die inkomstestaat erken (aantekening 21.3) (214 907)  (200 950)

 — —  Saldo aan die einde van die jaar 118 028   107 254 

    *Verwys aantekening 12.1

    12.4 Handelsdebiteure
    Bruto bedrag 720 658   588 567 
    Opgelope waardedaling (102 701)  (33 831)

 — —   617 957   554 736 

     Handelsdebiteure bestaan hoofsaaklik uit verkoop van handels-
voorraad aan franchisees en verkoopsassosiasies. Die bedrae is 
hoofsaaklik gedenomineer in ZAR. Die maksimum blootstelling aan 
kredietrisiko op die verslagdoeningsdatum is die drabedrag wat 
benaderend die billike waarde daarstel. Saldo’s is binne 30 dae 
betaalbaar vanaf rekeningstaatdatum en die ouderdomsanalise van 
hierdie bedrae word hersien op ’n maandelikse basis. Al die bedrae 
wat 60 dae of meer agterstallig is, word individueel getoets vir 
waardedaling. Franchisees bestaan uit ’n wyd verspreide klanteba-
sis en die kredietgeskiedenis van al die franchisees word geverifieer 
by ’n eksterne kredietburo. Notariële en vaste-eiendomsverbande 
en bankwaarborge met ’n sigwaarde van R770,909,000 
(2008: R658,619,000) word gehou as sekuriteit vir hierdie bedrae. 
Langtermyn-handelsverhoudings bestaan tussen verkoopsassosia-
sies; die Groep hersien die kredietgeskiedenis van hierdie assosia-
sies gebaseer op sy eie rekords, asook die informasie vanaf die 
eksterne kredietburo, op ’n sikliese basis. Hierop gebaseer, word die 
kredietkwaliteit van hierdie bedrae geag bevredigend te wees.

    Rekonsiliasie van opgelope waardedaling
    Saldo soos op 1 Julie 33 831   29 030
    Voorsiening vir waardedalingverliese vir die jaar 81 222   7 702 
    Ontvangstes gedurende die jaar as oninbaar afgeskryf  (5 089)  (2 028)
    Valutaverskille (6 626)   840 
    Ongebruikte bedrae teruggeskryf (637)  (1 713)

 — —  Saldo soos op 30 Junie 102 701   33 831 

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    12 Handels- en Ander Debiteure (vervolg)
    12.4 Handelsdebiteure (vervolg)
     Die voorsiening vir waardedaling hou verband met die 

 handelsdebiteure van R104,745,000 (2008: R33,831,000) wat 
ontvangbaar is binne die volgende 12 maande.

     Hierdie individuele bedrae hou meestal verband met 
 franchisees wat hulself onverwags in moeilike ekonomiese 
toestande bevind het. Daar is bepaal dat ’n gedeelte van die 
ontvangstes na verwagting verhaal sal word. Rente van 
R2,913,000 (2008: R1,694,000) het gedurende die jaar onder 
oorsig op hierdie saldo’s opgeloop.

     Handelsdebiteure van R30,139,000 (2008: R33,685,000) wat 
tussen 30 en 60 dae vanaf rekeningstaatdatum agterstallig is, 
is nie aangepas vir waardedaling nie. Hierdie bedrae hou 
 verband met ’n aantal debiteure waarvoor daar geen onlangse 
geskiedenis van nie-betaling is nie.

  3 353   2 040  12.5 Ander debiteure 373 479   505 712 
     Ander debiteure bestaan uit ’n verskeidenheid vooruitbetalings 

en operasionele debiteure soos huur- en munisipale deposito’s 
en eise vir belasting op toegevoegde waarde. Die bedrae is 
hoofsaaklik gedenomineer in ZAR. Die maksimum blootstelling 
aan kredietrisiko op die verslagdoeningsdatum is die dra-
bedrag wat benaderend die billike waarde daarstel. Die 
 ouderdomsanalise van hierdie bedrae word maandeliks 
 hersien en geen voorsiening vir waardedaling is gemaak nie. 
As die  kredietrisiko van enige individuele debiteur geag wesen-
lik te wees, sal die kredietgeskiedenis van die relevante klant 
 geverifieer word by ’n eksterne kredietburo. Geen sekuriteit 
word vir hierdie saldo’s gehou nie.

 — — 12.6 Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings 24 912   20 692 
     Hierdie bedrae verskuldig is onversekerd, op aanvraag betaal-

baar en verdien rente teen ’n gemiddelde van 11,6% (2008: 
11,0%) p.j. Die maksimum blootstelling aan kredietrisiko op die 
verslagdoeningsdatum is die drabedrag en die Groep hou geen 
sekuriteit as kollateraal nie. Die bedrae is gedenomineer hoof-
saaklik in ZAR en is nie aangepas vir waardedaling nie.

    13 Afgeleide Finansiële Instrumente
    Valutatermynkontrakte (aantekening 38.1.1)
 — —  Bedryfslaste 1 104  —
 — —  Bedryfsbates —  4 741 

     Soos op 30 Junie 2009, het die vereffeningsdatums op oop 
 valutatermynkontrakte gewissel tussen een en drie (2008: een 
en vier) maande. Die rand-bedrae ontvangbaar en kontraktuele 
wisselkoerse van die Groep se uitstaande kontrakte was as volg:

    Amerikaanse dollar-rand-ekwivalent (teen gemiddeld R1=$0.1218)
    (2008: R1 = $0,1267)
      Uitvloei (78 513)  (206 637)
      Invloei 76 704   208 288 
     Euro-rand-ekwivalent (teen gemiddeld R1 = €0,0878) 

(2008: R1 = €0,0827)
      Uitvloei (7 871)  (9 487)
      Invloei 7 778   9 821 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    14  Aandelekapitaal, Tesourie-Aandele 
en Aandeleaansporingskemas

    14.1 Gewone aandelekapitaal
    Gemagtig:
      650 000 000 (2008: 650 000 000) gewone aandele van 
      113,4 sent elk

    Uitgereik:
        543 479 460 (2008: 543 479 460) gewone 
 616 306   616 306    aandele van 113,4 sent elk 616 306   616 306 

     Tesourie-aandele gehou deur Shoprite Checkers (Edms) Bpk 
en Die Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust word 
by konsolidasie geëlimineer. Die netto aantal gewone aandele 
uitgereik vir die Groep is:

     Aantal aandele
     2009 2008
    Gewone aandelekapitaal uitgereik 543 479 460  543 479 460 
    Tesourie-aandele (aantekening 14.3)  (42 581 065)  (36 159 569)

     500 898 395  507 319 891

     Die onuitgereikte gewone aandelekapitaal is onder die beheer van 
die direksie wat dit mag uitreik op terme en voorwaardes wat 
hulle goed ag tot die Maatskappy se algemene jaarvergadering.

    Al die aandele is volopbetaal.

    14.2 Uitgestelde aandelekapitaal
    Gemagtig:
       360 000 000 (2008: 360 000 000) nie-omskepbare, nie-

winsdelende, sonder pariwaarde uitgestelde aandele

    Uitgereik:
      276 821 666 (2008: 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 

    14.3 Tesourie-aandele
 — —  42 581 056 (2008: 36 159 569) gewone aandele (619 438)  (277 538)

    Rekonsiliasie van beweging in die aantal tesourie-aandele van die Groep:
      Aantal aandele
    Saldo aan die begin van die jaar 36 159 569  36 159 569 
    Beweging in aandele gehou deur Shoprite Checkers (Edms) Bpk
      Aandele aangekoop gedurende die jaar 7 247 709  —
      Aandele verkoop gedurende die jaar (826 213) —

 — —  Saldo aan die einde van die jaar 42 581 065  36 159 569 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
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    14  Aandelekapitaal, Tesourie-Aandele 
en Aandeleaansporingskemas (vervolg)

    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 aandelekapitaal mag wees nie.

   14.4.1 Aandeleaankoopskema
     Daar was geen beweging in die aantal gewone aandele deur 

Die Shoprite Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust gehou 
ingevolge die aandeleaankoopskema.

      Aantal aandele
    Aandele gehou deur Die Shoprite Holdings Bpk Aandele-
      aansporingstrust 506 036   506 036 

     R’000   R’000 
     Billike waarde van tesourie-aandele gehou deur Die Shoprite 

  Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust 27 554   19 533

   14.4.2 Aandeleopsieskema
     Beweging in die aantal aandeleopsies gehou deur 

 kwalifiserende deelnemers was soos volg:
      Aantal aandele
    Saldo aan die begin van die jaar 21 325 000  24 531 250 
    Opsies uitgeoefen (162 500)  (81 250)
    Opsies verbeur* (37 500) —
    Opsies kontantvereffen** (9 868 750)  (3 125 000)
    Opsies met kontantvereffensaanbod*** (1 256 250) —

    Saldo aan die einde van die jaar 10 000 000  21 325 000 

    * Opsies word verbeur as die opsiehouer voor die vestigingsdatum 
van die opsies bedank.

    ** Gedurende die jaar onder oorsig het hierdie opsiehouers 
ingestem om kontant as vereffening van hierdie opsies te ontvang. 
Die billikewaarde van die gekanselleerde en vereffende opsies 
was erken as ’n vermindering van ekwiteit, netto van verwante 
belasting (verwys na staat van veranderings in ekwiteit).

    *** Opsiehouers van alle gevestigde maar onuitgeoefende opsies 
is die keuse gegee om kontantvereffening van hierdie opsie te 
ontvang. Die Groep verwag dat al die opsiehouers die kontant-
vereffingsaanbod sal aanvaar. Die billikewaarde van die 
gekanselleerde en vereffende opsies was erken as ’n vermindering 
van ekwiteit, netto van verwante belasting (verwys na staat van 
veranderings in ekwiteit) en is ingesluit by die opgelope kontant-
vereffende aandeelgebaseerdebetalings (verwys aantekening 20). 

     Opsies uitstaande (uitgesluit opsies wat na verwagting kontant-
vereffen sal word) op 30 Junie 2009 sal op die  volgende datums, of 
onmiddellik in die geval van ’n  afgestorwe boedel, onvoorwaar-
delik word:

     Gemiddelde opsieprys  Aantal aandele 
    Nou uitoefenbaar R6,51 10 000 000  10 000 000 
    Nou uitoefenbaar R6,22 — 2 162 500 
    20 – 24 Desember 2008 R6,22 — 9 162 500 

      10 000 000  21 325 000 
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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

    Aantal
   Aantal opsies Aantal Beskikbaar  Betaling vir
 Datum Werklike  opsies op kontant- opsies op vir kontantver- Uitoefenings-
Direkteur toegestaan opsieprys 1 Julie 2008 vereffend 30 Junie 2009   opname effening datum

JW Basson 22 Aug 2002 R6,51 10 000 000   10 000 000  Nou  

M Bosman 20 Des 2001 R6,22  85 000   (85 000) —   3 897  20 Des 2008
M Bosman 20 Des 2001 R6,22  40 000   (40 000) —    1 977  2 Jun 2009
        
PC Engelbrecht 21 Des 2001 R6,22  125 000   (125 000) —    5 731  21 Des 2008
        
CG Goosen 24 Des 2001 R6,19  337 500   (337 500) —    16 688  2 Jun 2009
        
B Harisunker 21 Des 2001 R6,22  93 750   (93 750) —    4 192  30 Okt 2008
B Harisunker 21 Des 2001 R6,22  187 500   (187 500) —    9 196  15 Jun 2009
        
AE Karp 21 Des 2001 R6,22  162 500   (162 500) —    7 970  15 Jun 2009
        
EL Nel 24 Des 2001 R6,19  65 000   (65 000) —   2 641  15 Okt 2008
EL Nel 24 Des 2001 R6,19  260 000   (260 000) —    12 936  11 Jun 2009
        
AN van Zyl 
(afgetree 
21/12/2008) 21 Des 2001 R6.22  150 000   (150 000) —    7 188  22 Des 2008
        
BR Weyers 21 Des 2001 R6.22  150 000   (150 000) —    7 142  17 Jun 2009
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
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 R’000 R’000    R’000 R’000 

    14  Aandelekapitaal, Tesourie-Aandele 
en Aandeleaansporingskemas (vervolg)

    14.4 Aandeleaansporingskemas (vervolg)
   14.4.4 Kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings
     Die Groep het kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings 

aan direkteure en bestuur toegestaan. Die reg op kontantver-
effende aandeelgebaseerdebetalings 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 betrek-
king het op die aandeelprys op die datum van die vergunning. 
Die aantal aandele waarop hierdie regte gegrond is, asook die 
trefpryse en die uitoefenings- en vervaldatums, word hier-
onder uiteengesit. Die Groep het die las ten opsigte van hierdie 
kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalingslas erken en 
by krediteure ingesluit (verwys aantekening 20).

     Verwys na aantekening 24 vir die werknemersvoordele- 
uitgawe in die inkomstestaat erken.

     Gemiddelde trefprys  Aantal aandele
     per aandeel    waarop regte gegrond is 
     Beweging in regte tot kontantvereffende 

aandeelgebaseerde betalings
      Saldo aan die begin van die jaar R6,50/R6,22 13 368 750  2 018 750
       Uitgereik gedurende die jaar as vervanging 

vir aandeleopsies gehou (aantekening 14.4.2) R6,22 11 125 000  3 125 000 
      Uitgeoefen gedurende die jaar R6,22  (10 362 500)  (3 650 000)
      Uitgereik op 29 Aug 2007 R31,31 — 11 875 000 
      Uitgereik op 10 Okt 2008 R45,45  400 000  —

    Saldo aan die einde van die jaar  14 531 250  13 368 750 

     Regte tot kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings op 
30 Junie 2009 is onvoorwaardelik op die volgende datums, of 
onmiddellik in die geval van ’n afstorwe boedel:

      Nou uitoefenbaar R6,22 1 256 250   493 750 
      29 Aug 2010 R31,31 3 958 333  3 958 333 
      29 Aug 2011 R31,31 3 958 333  3 958 333 
      29 Aug 2012 R31,31 3 958 333  3 958 334 
      10 Okt 2011 R45,45  133 333  —
      10 Okt 2012 R45,45  133 333  —
      10 Okt 2013 R45,45  133 334  —
      CH Wiese: verwys volgende bladsy R6,50 1 000 000  1 000 000 

      14 531 250  13 368 750 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

14 Aandelekapitaal, Tesourie-Aandele en Aandeleaansporingskemas (vervolg)
14.4 Aandeleaansporingskemas (vervolg)
14.4.4 Kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings (vervolg)

Kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings uitgereik aan direkteure
     Aantal aandele Gemiddelde
   waarop regte trefprys per
Direkteur Vervaldatum Uitoefeningsdatum gebaseer is aandeel
CH Wiese* 5 Sep 2012   Enige tyd gegewe dat betalings slegs gemaak sal word na: 5 Sept 2007 ten 1 000 000 R6,50

opsigte van die eerste 25%; 5 Sept 2008 ten opsigte van die tweede 25%; 
5 Sept 2009 ten opsigte van die oorblywende 50% van die regte toegeken

JAL Basson 29 Aug 2010 29 Aug 2010 83 333 R31,31
JAL Basson 29 Aug 2011 29 Aug 2011 83 333 R31,31
JAL Basson 29 Aug 2012 29 Aug 2012 83 334 R31,31
M Bosman 29 Aug 2010 29 Aug 2010 116 667 R31,31
M Bosman 29 Aug 2011 29 Aug 2011 116 667 R31,31
M Bosman 29 Aug 2012 29 Aug 2012 116 666 R31,31
PC Engelbrecht 29 Aug 2010 29 Aug 2010 250 000 R31,31
PC Engelbrecht 29 Aug 2011 29 Aug 2011 250 000 R31,31
PC Engelbrecht 29 Aug 2012 29 Aug 2012 250 000 R31,31
CG Goosen 29 Aug 2010 29 Aug 2010  316 667  R31,31
CG Goosen 29 Aug 2011 29 Aug 2011  316 667  R31,31
CG Goosen 29 Aug 2012 29 Aug 2012  316 666  R31,31
B Harisunker 29 Aug 2010 29 Aug 2010  116 667  R31,31
B Harisunker 29 Aug 2011 29 Aug 2011  116 667  R31,31
B Harisunker 29 Aug 2012 29 Aug 2012  116 666  R31,31
AE Karp 10 Okt 2011 10 Okt 2011  133 333  R45,45
AE Karp 10 Okt 2012 10 Okt 2012  133 333  R45,45
AE Karp 10 Okt 2013 10 Okt 2013  133 334  R45,45
EL Nel 29 Aug 2010 29 Aug 2010  133 333  R31,31
EL Nel 29 Aug 2011 29 Aug 2011  133 333  R31,31
EL Nel 29 Aug 2012 29 Aug 2012  133 334  R31,31
BR Weyers 29 Aug 2010 29 Aug 2010  100 000  R31,31
BR Weyers 29 Aug 2011 29 Aug 2011  100 000  R31,31
BR Weyers 29 Aug 2012 29 Aug 2012  100 000  R31,31
 *Die reg tot kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings is toegestaan via ’n bestuursmaatskappy.

    15 Reserwes
 1 412 906  1 982 985   Behoue verdienste 4 355 201  3 630 302 
  16 505   16 505   Ander reserwes (aantekening 15.1) 314 582   496 237 

 1 429 411  1 999 490    4 669 783  4 126 539 

    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 230 502   424 358 
 — —  Gebeurlikheidsreserwe 26 550   23 168 
 — —  Billikewaarde-reserwe 41 025   32 206 

  16 505   16 505    314 582   496 237 

     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.



J A A R V E R S L A G  2 0 0 9  SHOPRITE HOLDINGS BEPERK  8 5

 M A AT S K A P P Y  G R O E P

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

15 Reserwes (vervolg)
15.1 Ander reserwes (vervolg)
15.1.1 Rekonsiliasie van drawaardes van ander reserwes

      Aandeel- Valuta  Billike-
      gebaseerde- omrekenings- Gebeurlik- waarde- 
 R’000    betalingsreserwe reserwe heidsreserwe reserwe Ander 

 Saldo op 30 Junie 2007    14 353   241 371   21 437   20 211   2 152
 Valuta omrekeningsverskille    182 987 
 Oordrag vanaf verdeelbare reserwes    1 731
 Netto billike waarde-winste op beskikbaar-
  vir-verkoop-  beleggings, netto van belasting     11 995 

 Saldo op 30 Junie 2008    14 353   424 358   23 168   32 206   2 152

 Valuta omrekeningsverskille    (193 856)
 Oordrag vanaf verdeelbare reserwes    3 382
 Netto billike waarde-winste op beskikbaar-
  vir-verkoop-  beleggings, netto van belasting     8 819 

 Saldo op 30 Junie 2009    14 353   230 502   26 550   41 025   2 152

    16 Skuld
    Bestaan uit:
     Shoprite Holdings Bpk voorkeuraandelekapitaal 
  2 450   2 450    (aantekening 16.2) 2 450   2 450 
     Shoprite International Bpk voorkeuraandelekapitaal 
 — —    (aantekening 16.3)  176    175 
 — —  Eerste Nasionale Bank van Namibië Bpk (aantekening 16.4) 28 101   20 274 

  2 450   2 450    30 727   22 899 

    16.1 Ontleding van totale skuld
  2 450   2 450   Nie-bedryfslaste 16 677   12 762 
 — —  Bedryfslaste 14 050   10 137 

  2 450   2 450    30 727   22 899 

    16.2 Shoprite Holding Bpk voorkeuraandelekapitaal
    Gemagtig:
    175 000 (2008: 175 000) 6% nie-omskepbare kumulatiewe 
      voorkeuraandele van R2 elk
    325 000 (2008: 325 000) 5% nie-omskepbare kumulatiewe 
      voorkeuraandele van R2 elk
    225 000 (2008: 225 000) tweede 5% nie-omskepbare 
      kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk
    1 000 000 (2008: 1 000 000) derde 5% nie-omskepbare 
      kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk

    Uitgereik:
    175 000 (2008: 175 000) 6% nie-omskepbare 
   350    350     kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk  350    350 
    325 000 (2008: 325 000) 5% nie-omskepbare 
   650    650     kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk  650    650 
    225 000 (2008: 225 000) tweede 5% nie-omskepbare 
   450    450     kumulatiewe voorkeuraandele van R2 elk  450    450 
    500 000 (2008: 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 
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    16 Skuld (vervolg)
    16.3 Shoprite International Bpk voorkeuraandelekapitaal
     20 (2008: 20) “Malawi”, aflosbaar onder sekere omstandighede, 

  voorkeuraandele van $1,82 elk (aantekening 16.3.1) 1 491   1 480 
    2 (2008: 2) “Angola”, aflosbaar onder sekere omstandighede, 
      voorkeuraandele van $1,82 elk (aantekening 16.3.1)  150    148
    Opgelope erkende verliese (1 465)  (1 453)

 — —    176    175 

   16.3.1  Voorkeurdividende op hierdie aandele is onderworpe aan en 
gebaseer op die Hungry Lion-divisie se winste, onderskeidelik 
in Malawi en Angola gegenereer, in die betrokke handeldry-
wende filiale van die Groep. Die “Angola” en addisionele 
“Malawi” voorkeuraandele is gedurende die jaar onder oorsig 
uitgereik. Verwys na aantekening 32.6.

    16.4 Eerste Nasionale Bank van Namibië Bpk
     Hierdie lening is onverseker, betaalbaar binne die volgende 24 

maande in gelyke paaiemente en dra rente teen ’n gemiddelde 
van 13,4% (2008: 12,9%) p.j.

 — —   28 101   20 274 

    17 Uitgesteldebelasting-Laste
    Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting 61 735   60 702 
    Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure  93    580 
    Belastingverliese (39 331)  (42 245)
    Ongerealiseerde valutaverskille 3 502   1 445 
    Toevallings en voorsienings  993   (4 241)

 — —   26 992   16 241 

    Die beweging in die uitgesteldebelasting-laste is soos volg:
    Drawaarde aan die begin van die jaar 16 241   8 803 
    Inkomstestaatbeweging 18 063   18 704 

      Toelaes op eiendom, aanleg en toerusting 2 879   5 138 
      Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (571)  2 383
      Toelaes op ontasbare bates (1)   4 
      Toevallings en voorsienings 6 136   (442) 
      Ongerealiseerde valutaverskille 2 896   1 402
      Belastingkoersverandering —  (78) 
      Belastingverliese 6 724   10 297

    Verantwoord in ekwiteit (1 605)  (1 068) 
    Oordrag na uitgesteldebelasting-bates (2 526)  (10 858) 
    Valutaverskille (3 181)   660 

 — —  Drawaarde aan die einde van die jaar 26 992   16 241 

    Uitgesteldebelasting-laste verhaalbaar na 12 maande 22 564   14 438
    Uitgesteldebelasting-laste verhaalbaar binne 12 maande 4 428   1 803 

 — —   26 992   16 241 

    18 Voorsienings
    Voorsiening vir na-aftrede mediese voordele (aantekening 36.2) 243 268   181 099 
    Voorsiening vir beswarende huurkontrakte 28 439   16 757 
    Voorsiening vir uitstaande eise 2 375   2 325 
    Voorsiening vir langtermyn-werknemersvoordele 118 745   88 404 
    Voorsiening vir herinstellingskoste 140 381   140 697 

 — —   533 208   429 282 

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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18 Voorsienings (vervolg)
18.1 Rekonsiliasie van drawaardes
        Langtermyn
     Na-aftrede  Beswarende Uitstaande werknemers- Herinstellings-
 R’000   mediese voordele huurkontrakte eise  voordele  koste Totaal

 Saldo op 30 Junie 2007   179 811   28 780   1 902   57 168   67 256   334 917 
 Addisionele voorsienings   1 763   10 901    423   25 552   87 275   125 914 
 Ongebruikte bedrae teruggeskryf  (4 563)  (11 775) —  (206)  (4 901)  (21 445)
 Gedurende die jaar benut   (9 491)  (12 164) —  (4 819)  (8 933)  (35 407)
 Aanwas van diskonto   13 579   1 015  —  2 374  —  16 968 
 Valutaverskille  — — —  8 335  —  8 335 

 Saldo op 30 Junie 2008   181 099   16 757   2 325   88 404   140 697   429 282 

 Addisionele voorsienings   57 028   23 239    50   45 886   38 604   164 807 
 Ongebruikte bedrae teruggeskryf  (1 687) (4 803) —  (644)  (472)  (7 606)
 Gedurende die jaar benut   (10 140)  (6 910) —  (5 282)  (38 448)  (60 780)
 Aanwas van diskonto   16 968    156  —  4 046  —  21 170 
 Valutaverskille  — — —  (13 665) —  (13 665)

 Saldo op 30 Junie 2009   243 268   28 439   2 375   118 745   140 381   533 208 

 Diskontokoerse gebruik
 2008   10.5% 15.0% NVT 10.5% 15.0%
 2009   9.0% 12.0% NVT 9.0% 12.0%

    18.2 Ontleding van totale voorsienings
    Nie-bedryfslaste 170 231   316 600 
    Bedryfslaste 362 977   112 682 

 — —   533 208   429 282 

    19 Opgelope Vaste-Eskalasiebedryfshure
    Bedryfshuurbetalings op reguitlyngrondslag 
      (verwys aantekening 23) 478 808   505 475 
    Min: bedryfslaste (ingesluit in handels- en ander krediteure: 
      aantekening 20) 64 644   65 713 

 — —   414 164   439 762 

    20 Handels- en Ander Krediteure
 — —  Handelskrediteure 7 028 142  6 255 634
   508    689   Ander krediteure en toevallings 1 956 540  1 614 638 
 — —  Werknemersvoordeeltoevallings 560 058   468 744 
   86    83   Indirekte belasting betaalbaar 328 123   184 429 
    Bedrae verskuldig aan gesamentlike ondernemings 
 — —    (aantekening 20.2) 7 308   4 196 
 — —  Opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 19) 64 644   65 713
 — —  Opgelope kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings 254 516   85 185 

   594    772    10 199 331  8 678 539 

    20.1 Ontleding van handels- en ander krediteure
 — —  Nie-bedryfslaste 138 153   55 666 
   594    772   Bedryfslaste 10 061 178  8 622 873 

   594    772    10 199 331  8 678 539 

 — — 20.2 Bedrae verskuldig aan gesamentlike ondernemings 7 308   4 196 
     Hierdie lenings is onversekerd, op aanvraag betaalbaar en dra 

rente teen ’n gemiddelde van 2,7% (2008: 3,1%).

 M A AT S K A P P Y  G R O E P

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    21 Ander Bedryfsinkomste
 — —  Finansieringsinkomste verdien 198 128   170 648
  705 137  1 460 044   Beleggingsinkomste (aantekening 21.1) 29 279   27 760
 — —  Franchisefooie ontvang 37 023   28 989
 — —  Bedryfshuurinkomste (aantekening 21.2) 200 941   197 035
 — —  Kommissie ontvang 277 871   210 305
 — —  Premies verdien (aantekening 21.3) 214 907   200 950 
   293  —  Ander inkomste 286 214   147 083 

  705 430  1 460 044    1 244 363   982 770

    21.1 Beleggingsinkomste
 — —  Rente ontvang vanaf gesamentlike ondernemings 2 236   3 161 
   31    3   Rente ontvang – ander 19 469   18 255 
  705 059  1 460 000   Dividende – filiale — —
   47    41                    – ongenoteerde beleggings  7 574   6 344 

  705 137  1 460 044    29 279   27 760 

    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 19 jaar (2008: een en elf jaar). Huur bestaan hoofsaak-
lik uit minimum maandelikse huurbetalings. Huureskalasies 
wissel, maar die gemiddelde toename is 8,0% (2008: 8,1%) p.j.

    21.3 Premies verdien
    Premies geskryf 225 681   80 502*
    Verandering in toevalling vir onverdiende premies (10 775)  120 448*

 — —   214 907   200 950

    *Verwys aantekening 12.1

    22 Waardevermindering en Amortisasie
    Eiendom, aanleg en toerusting 741 710   597 786 
    Ontasbare bates 54 743   29 002 

     796 453   626 788
    Aangetoon as koste van verkope (42 532)  (29 947)

 — —   753 921   596 841 

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    23 Bedryfshure
     Die Groep het verskeie bedryfshuurooreenkomste vir eiendom, 

aanleg en toerusting gesluit.
     Huurkontrakte vir eiendomme strek oor periodes van tussen 

3 en 20 jaar (2008: 3 en 15 jaar) met hernuwingsopsies vir ’n 
verdere 3 tot 20 jaar. Die huur bestaan uit minimum maande-
likse betalings en voorwaardelike betalings gebaseer op 
omsetvlakke. Die omsethuur, waar van toepassing, is 
 gemiddeld 1,9% (2008: 1,9%) van omset. Huureskalasies 
 wissel, maar die gemiddelde toename is 7,4% (2008: 7,0%) p.j.

    Bedryfshuurbetalings – eiendom 1 290 906  1 099 796
    Bedryfshuurbetalings -– toerusting 68 157   50 744

     1 359 063  1 150 540
    Aangetoon as koste van verkope (48 541)  (28 018)

 — —   1 310 522  1 122 522

    Samestelling:
    Minimum huurbetalings 1 089 446   993 138
    Voorwaardelike huurbetalings 269 617   157 402

 — —   1 359 063  1 150 540

    24 Werknemersvoordele
    Salarisse en lone 4 228 412  3 540 069
    Kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings 
      (aantekening 24.1 en 14.4.4) 135 279   59 835
    Na-aftrede mediese voordele (aantekening 36.2) 72 309   10 779
    Aftreevoordeelbydraes (aantekening 36.1) 226 497   193 528

     4 662 497  3 804 211
    Aangetoon as koste van verkope (208 726)  (148 233)

 — —   4 453 771  3 655 978

    24.1 Aandelewaardevermeerderingsregte toegeken
     Gedurende die jaar onder oorsig het die Groep sekere aandele-

waardevermeerderingsregte aan senior bestuur toegeken. Die 
billike waarde van hierdie kontantvereffende aandeelgebaseer-
debetalings sal oor die verstigingsperiode in die inkomstestaat 
as ’n uitgawe erken word en is bereken deur gebruik te maak 
van ’n binominaleopsieprysingsmodel. Die verwagte volatiliteit 
gebruik in die opsieprysingsmodel is vasgestel met verwysing na 
die SAFEX MtM en ander indekse na oorweging van historiese 
data. Die ruilingskurwedata vanaf die interbankmark is gebruik 
om die opbrengskurwe te bepaal. Die billike waarde is bepaal as 
R18,65 per opsie. Die insette vir die model was soos volg:

    Totale aantal aandelewaardevermeerderingsregte 400,000
    Toekenningsdatum 10 Okt 2008
    Vestigingsdatums (in gelyke derdes) 10 Okt 2011; 
     10 Okt 2012; 
     10 Okt 2013
    Sigkoers per aandeel op toekenningsdatum R45,45
    Verbeuringskoers 0,0%
    Verwagte volatiliteit 34,4% tot 44,0%
    Verwagte dividendopbrengs 3,2% tot 3,8%
    Verwagte risikovrye koers 7,8% tot 9,6%
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    24 Werknemersvoordele (vervolg)
    24.2 Staatsvergunnings en -toelaes
     Die Groep het gedurende die oorsigjaar sekere staats-

vergunnings en -toelaes ontvang.

   24.2.1 Leerlingooreenkoms-toelaes
     Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het ’n belastingaftrekking 

aan die Groep toegestaan ten opsigte van sekere leerlingoor-
eenkomste met werknemers wat kragtens die Wet op 
Vaardigheidsontwikkeling, nr. 97 van 1998, geregistreer is. 
Hierdie toelaes het ’n belastingbesparing van R8,018,726 
(2008: R5,333,772) teweeggebring.

   24.2.2 Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid (SOOG) -toelaes
     Kragtens die SOOG-toelae in Suid-Afrika kan die Groep 

vaardig heidsontwikkelingsheffings verhaal in die verhouding 
wat die Groep opleiding, soos deur SOOG voorgeskryf, aan sy 
werknemers verskaf. Dit het die heffings gedurende die 
 oorsigjaar met R17,917,837 (2008: R13,857,371) verminder. 
Hierdie aftrekking is belasbaar teen 28% (2008: 28%).

    25 Bedryfswins
    Bepaal na inagneming van:
   47    56   Ouditeursvergoeding 24 426   18 551

   47    56   Ouditgelde – vir huidige jaar  17 871   14 123
 — —                     – ondervoorsien in die vorige jaar 724    539
 — —  Gelde vir ander gerusstellingsdienste —   385
 — —  Gelde vir belastingdienste 3 372   1 502
 — —  Gelde vir sekretariële dienste  199    10
 — —  Gelde vir inligtingstegnologie-konsultasiedienste  462    3
 — —  Gelde vir rekeningkundige dienste  630    505
 — —  Gelde vir ander konsultasiedienste 1 168   1 484

  (2 485)  5 515   Vergoeding vir eksterne dienste 125 666   94 104

 — —  Administratief 29 202   22 775
  (3 538)  2 635   Tegnies 92 230   69 534
  1 053   2 880   Sekretarieel 4 234   1 795

 — —  Billikewaarde-(verliese)/winste op finansiële instrumente (7 919)  45 692

 — —  Polishouerseise en -voordele betaal 18 704   16 337

 — —  – eise betaal 18 654   15 914
 — —  – beweging in opgelope onbetaalde eise (aantekening 18.1)  50    423

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    26 Direkteursvergoeding
  69 888   135 668   Uitvoerende direkteure
   658    654   Nie-uitvoerende direkteure

  70 546   136 322 
  (69 888)  (135 668)  Min: betaal deur filiale en gesamentlike ondernemings

   658    654 

     Vir meer inligting oor ekwiteits- en kontantvereffende 
 aandeelgebaseerdebetalings uitgereik aan direkteure, 
 verwys na aantekening 14.4.

 2009 2008**
    Aandeel Aftree     Aandeel Aftree
   Pre- opsies en    Pre- opsies en
  Ver- stasie uit- mediese Ander  Ver- stasie uit- mediese Ander
R’000  goeding bonus gevoer voordele voordele Totaal goeding bonus gevoer voordele voordele Totaal

Uitvoerende direkteure 
en alternatiewes             
JW Basson   19 305  —  —   4 480    343   24 128   13 158  —  —   3 162    320   16 640 
JAL Basson*    443    74  —   76    64    657    386  —   —    66    53    505 
M Bosman   1 298   1 183   5 874    304    183   8 842   1 067   1 352   3 984    263    123   6 789 
PC Engelbrecht   1 909   1 235   5 731    355    184   9 414   1 349   1 436   2 163    256    182   5 386 
CG Goosen   2 453   1 784   16 688    597    219   21 741   2 215   2 704   4 049    578    155   9 701 
B Harisunker   1 605   1 016   17 580    492    171   20 864   1 420   1 241   —    443    207   3 311 
AE Karp   2 263   1 757   7 970    468    291   12 749   2 053   2 250   5 792    427    295   10 817 
EL Nel   1 605   1 176   15 577    284    205   18 847   1 449   1 531  —   257    138   3 375 
AN van Zyl 
(afgetree 21/12/2008)    605    716   7 188    167    63   8 739    979   1 268   2 616    352    113   5 328 
BR Weyers   1 233    876   7 142    282    154   9 687   1 062   1 268   5 307    272    127   8 036 

   32 719   9 817   83 750   7 505   1 877   135 668   25 138   13 050   23 911   6 076   1 713   69 888 

*Dit verteenwoordig 50% van die individu se vergoeding, die restant word deur ’n gesamentlike onderneming maatskappy betaal.
**Die vorige jaar openbaarmaking is aangepas om vergoeding aan alternatiewe direkteure, voorheen uitgesluit, in te sluit.

 2009 2008 
          Fooie Totaal Fooie Totaal

Nie-uitvoerende direkteure
TRP Hlongwane            75    75    70    70 
JA Louw            75    75    70    70 
JF Malherbe            114    114    70    70 
JG Rademeyer            188    188    175    175 
CH Wiese***            160    160    150    150 
JJ Fouché (afgetree 27/10/2008)***          42    42    123    123 

            654    654    658    658 

***Hierdie nie-uitvoerende direkteure is werknemers van Chaircorp (Edms) Bpk, ’n bestuursmaatskappy wat adviesdienste aan Shoprite Holdings Ltd 
verskaf in ruil vir ’n jaarlikse fooi.
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    27 Items van ’n Kapitale Aard
 — —  Wins met verkoop van eiendom (aantekening 3) —   200
 — —  Wins met verkoop van bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4) 3 425   2 034
    Verlies met verkoop en skrapping van eiendom, 
 — —    aanleg en toerusting en ontasbare bates (aantekening 3 & 9) (23 915)  (9 250)
     Terugskrywing van waardedaling van belegging
  122 811   122 811    in filiale (aantekening 5) — —
 — —  Versekeringseise ontvang —  21 689
    Waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting 
 — —    en bates-gehou-vir-verkoop (aantekening 3 & 4) (7 106)  (6 091)
 — —  Waardedaling van klandisiewaarde (aantekening 9.1) (3 608)  (2 336)
 — —  (Verlies)/wins met ander beleggingsaktiwiteite (23)   510

  122 811   122 811    (31 227)  6 756

    28 Finansieringskoste
   161    18   Rente betaal 84 533   57 906
 — —  Rente betaal aan gesamentlike ondernemings  205    102
 — —  Aanwas van diskonto op voorsienings (aantekening 18.1)  156   1 015
   126    126   Voorkeurdividende 1 248    126

   21    21   6% nie-omskepbare kumulatiewe voorkeuraandele 1 143    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

   287    144    86 142   59 149

    29 Belasting
    29.1 Klassifikasie
  73 008   117 354   Suid-Afrikaanse normale belasting 868 666   759 523
 — —  Buitelandse belasting 130 812   116 047

  73 008   117 354    999 478   875 570

    29.2 Samestelling:
  18 973   21 767   Huidige belasting 915 704   802 650
  (445)  (74)  Vorigejaar-belasting (10 401)  1 602
 — —  Terughoubelasting 7 374   6 715
  54 532   95 661   Sekondêre belasting op maatskappye 97 006   55 141

  73 060   117 354    1 009 683   866 108
  (52) —  Uitgestelde belasting (10 205)  9 462

  73 008   117 354    999 478   875 570

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    29 Belasting (vervolg)
    29.3 Rekonsiliasie van belasting
  250 541   460 308   Suid-Afrikaanse normale belasting teen 28% (2008: 28%) 845 073   689 153
  (177 533)  (342 954)  Netto aanpassings 154 405   186 417

   37    37   Voorkeurdividende (352)   37
  (197 429)  (408 812)  Dividendinkomste (1 481)  (1 265)
   2  —  Belastingkoersverandering —  9 161
  (34 174)  (29 766)  Ander vrygestelde inkomste en nie-aftrekbare uitgawes 7 780   28 678
  (56) —  Uitgesteldebelasting-bate voorheen nie erken nie (4 679) —
 — —  Benutting van tydelike verskille voorheen nie erken nie 13 702   22 522
  (445)  (74)  Vorigejaar-belasting (10 401)  1 602
  54 532   95 661   Sekondêre belasting op maatskappye 97 006   55 141
 — —  Effek van buitelandse belastingkoerse (2 366)  24 420
 — —  Terughoubelasting 7 374   6 715
 — —  Uitgesteldebelasting-bate nie erken nie 47 822   39 406

  73 008   117 354   Belasting 999 478   875 570

    29.4 Sekondêre belasting op maatskappye
     Sekondêre belasting op maatskappye op voorgestelde 
 57 609   70 652    of beoogde dividende 70 652   57 609

     Indien die totale reserwes van die Maatskappy van R1,983 miljoen 
(2008: R1,413 miljoen) as dividende verklaar sou word, sal die 
 uitwerking van sekondêre belasting teen ’n koers van 10,0% 
(2008: 10,0%) R198 miljoen wees (2008: R141 miljoen). Hierdie 
bedrae moet oorweeg word met inagneming van die voorstel van 
die Suid-Afrikaanse Regering om sekondêre belasting op maat-
skappye met ’n dividend belasting op aandeelhouers, beginnende 
in die volgende finansiële jaar, te vervang.

    29.5  Netto berekende belastingverliese en 
netto aftrekbare tydelike verskille

    Berekende belastingverliese en netto aftrekbare tydelike 
    verskille op jaareinde 1 263 917  1 147 403
    Toegepas in voorsiening vir uitgestelde belasting 889 790   826 058

 — —   374 127   321 345

     Die benutting van die belastingverligting ten bedrae van 
R151,257,870 (2008: R131,683,258), bereken teen huidige 
belastingkoerse op die netto berekende belastingverliese en 
omgereken teen sluitingskoerse, is afhanklik van genoegsame 
toekomstige belasbare inkomste in die betrokke maatskappye.

     Die vorentoe dra van alle bruto berekende belastingverliese is onbe-
perk, behalwe vir sekere Afrika-lande soos hier onder uiteengesit:

    Vervaldatum
      30 Junie 2009 —  5 355
      30 Junie 2010 8 623   13 362
      30 Junie 2011 4 757   20 932
      30 Junie 2012 2 818   29 707
      30 Junie 2013 7 494   17 888
      30 Junie 2014 4 485   18 556
      30 Junie 2015 2 772   17 492
      30 Junie 2016 3 663   13 932
      30 Junie 2017 18 373   12 626

 — —   52 985   149 850

     Berekende tydelike verskille met konsolidasie ten opsigte van 
beleggings in filiale waarvoor uitgesteldebelasting-laste 

 — —  nie geskep is nie 57 545   38 836

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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30 Verdienste per Aandeel

         2009
 R’000      Bruto Belastingeffek Netto

 Wins toeskryfbaar aan ekwiteitshouers      1 998 246
 Wins met verkoop van bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4)    (3 425)  1 179   (2 246)
 Verlies met die verkoop en skrapping van eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates 
  (aantekening 3 en 9)     23 915   (9 092)  14 823
 Waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting en bates gehou-vir-verkoop 
  (aantekening 3 en 4)     7 106  —  7 106
 Waardedaling van klandisiewaarde (aantekening 9.1)    3 608  —  3 608
 Verlies met ander beleggingsaktiwiteite      23  —   23

 Wesensverdienste      31 227   (7 913) 2 021 560

         2008
 R’000      Bruto Belastingeffek Netto

 Wins toeskryfbaar aan ekwiteitshouers      1 570 252
 Wins met verkoop van eiendom (aantekeninge 3)     (200)   28   (172)
 Wins op verkoop van bates gehou-vir-verkoop (aantekening 4)    (2 034)   285   (1 749)
 Verlies met die verkoop en skrapping van eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates 
  (aantekening 3 en 9)     9 250    54   9 304
 Versekeringseise ontvang      (21 689)  7 591   (14 098)
 Waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting en bates gehou-vir-verkoop 
  (aantekening 3 en 4)     6 091    777   6 868
 Waardedaling van klandisiewaarde (aantekening 9.1)    2 336  —  2 336
 Verlies met ander beleggingsaktiwiteite     (510) —  (510)

 Wesensverdienste      (6 756)  8 735  1 572 231

      Aantal aandele
         ‘000 ‘000
 Geweegde gemiddelde aantal gewone aandele     504 030   507 320
 Aanpassing vir verwateringspotensiaal van aandeleopsies    13 220   19 135

 Geweegde gemiddelde aantal gewone aandele vir verwaterde verdienste per aandeel   517 250   526 455

 Aantal gewone aandele
 – Uitgereik       500 898   507 320
 – Geweegde gemiddelde      504 030   507 320
 – Geweegde gemiddelde aangepas vir verwatering     517 250   526 455

      Sent
 Verdienste per aandeel uit alle bedrywighede 
 – Verdienste       396.5  309.5
 – Verwaterde verdienste      386.3  298.3
 – Wesensverdienste      401.1  309.9
 – Verwaterde wesensverdienste      390.8  298.6
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    31 Dividende Per Aandeel
  Sent  31.1 Dividende per aandeel betaal Sent
  66.0   106.0   No 119 betaal 29 September 2008 
      (2008: No 117 betaal 29 Oktober 2007) 106.0   66.0
  49.0   70.0   No 120 betaal 16 Maart 2009 (2008: No 118 betaal 17 Maart 2008) 70.0   49.0

  115.0   176.0    176.0   115.0

    31.2 Dividende per aandeel verklaar
     No 121 betaal 21 September 2009 
 106.0   130.0    (2008: No 119 betaal 29 September 2008) 130.0   106.0

    32 Kontantvloei-Inligting
    32.1 Nie-kontant items
 — —  Waardevermindering op eiendom, aanleg en toerusting 741 710   597 786
 — —  Amortisasie van ontasbare bates 54 743   29 002
 — —  Netto billikewaarde verliese/(winste) op finansiële instrumente 7 919   (5 612)
   56  —  Valuta(winste)/verliese (3 005)  (33 187)
 — —  Wins met verkoop van eiendom —  (200)
 — —  Wins met verkoop van bates gehou-vir-verkoop (3 425)  (2 034)
     Verlies met verkoop en skrapping van aanleg, 
 — —    toerusting en ontasbare bates 23 915   9 250
  (122 811)  (122 811)  Terugskrywing van waardedaling van belegging in filiale — —
    Waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting en 
 — —    bates-gehou-vir-verkoop 7 106   6 091
 — —  Waardedaling van klandisiewaarde 3 608   2 336
 — —  Beweging in voorsienings 117 591   86 030
 — —  Beweging in kontantvereffende aandeelgebaseerdebetalings 139 965   59 835
 — —  Versekeringseise ontvang —  (21 689)
 — —  Beweging in opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (24 831)  (17 864)

  (122 755)  (122 811)   1 065 296   709 744

    32.2 Bedryfskapitaalveranderings
 — —  Voorraad (1 464 435)  (913 824)
  (482)  1 313   Handels- en ander debiteure (89 157)  (133 276)
  (2 910)   178   Handels- en ander krediteure 1 525 515  1 443 985

  (3 392)  1 491    (28 077)  396 885

    32.3 Dividende betaal
  (1 224)  (1 705)  Aandeelhouers vir dividende aan die begin van die jaar (2 032)  (1 558)
  (625 001)  (956 524)  Dividende uitgekeer aan aandeelhouers (891 581)  (583 418)
 — —  Dividende uitgekeer aan minderheidsaandeelhouers (12 036)  (4 845)
  1 705   2 538   Aandeelhouers vir dividende aan die einde van die jaar 3 073   2 032

  (624 520)  (955 691)   (902 576)  (587 789)

    32.4 Belasting betaal
   38   (7 068)  (Verskuldig aan)/vooruitbetaal die begin van die jaar (402 082)  (200 114)
  (73 060)  (117 354)  Volgens inkomstestaat (1 009 683)  (866 108)
    Belastingeffek van kontantvereffening van aandeleopsies 
 — —    verantwoord in ekwiteit 124 189   47 999
  7 068   8 713   Verskuldig aan die einde van die jaar 445 531   402 082

  (65 954)  (115 709)   (842 045)  (616 141)

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    32 Kontantvloei-Inligting (vervolg)
    32.5 Kontantvloei benut deur beleggingsaktiwiteite
 — —  Aankoop van eiendom, aanleg en toerusting en sagteware (1 820 256)  (1 436 195)
 — —  Opbrengs op verkoop van eiendom, aanleg en toerusting 
      en sagteware 68 010   68 021
 — —  Opbrengs op verkoop van bates gehou-vir-verkoop 13 131   194 544
 — —  Ander beleggingsaktiwiteite 1 812   11 950
  (780 227)  (1 562 744)  Bedrae verskuldig aan filiale betaal — —
  701 584  1 111 497   Bedrae ontvang vanaf filiale — —
  (3 417) —  Voorkeuraandelebeleggings — —
 — —  Verkrygings van bedrywighede (aantekening 32.5.1) —  (5 909)

  (82 060)  (451 247)   (1 737 303)  (1 167 589)

   32.5.1 Verkrygings van bedrywighede
     Die Groep het op 14 November 2007, gedurende die vorige 

finansiële jaar, kleinhandelbedrywighede in Suid-Afrika vanaf 
Sunburst Trading BK verkry.

    Die bates en laste voortspruitend uit hierdie verkrygings 
    was soos volg:
    Eiendom, aanleg en toerusting (aantekening 3) —  5 000
    Voorraad —   109

     —  5 109
    Klandisiewaarde (aantekening 9.1) —   800

    Totale aankoopbedrag —  5 909
    Min: kontant en kontantekwivalente — —

 — —  Kontantvloei met verkryging, netto van kontant verkry —  5 909

    32.6 Kontantvloei (benut)/voortgebring deur 
     finansieringsaktiwiteite
    Verkryging van tesourie-aandele (383 445) —
    Opbrengs met verkope van tesourie-aandele 42 510  —
    Opbrengs met uitreiking van Shoprite International Bpk 
      “Angola” en “Malawi” voorkeuraandele aan gesamentlike 
      onderneming (aantekening 16.3) —   223
    Toename in skuld vanaf Eerste Nasionale Bank van Namibië Bpk 7 827   20 274

 — —   (333 108)  20 497

    33 Voorwaardelike Aanspreeklikhede
     Bedrae voortspruitend uit dag-tot-dag-besigheidsaktiwiteite 

weens eiendoms- en ander transaksies wat na verwagting geen 
wesenlike aanspreeklikhede sal oplewer nie. Die toename in die 
huidige jaar is grootliks toeskryfbaar aan waarborge verskaf vir 
transaksies in verband met die aankoop van bedryfseiendomme 
wat nog nie op jaareind gefinaliseer was nie. 138 316   34 406

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 



J A A R V E R S L A G  2 0 0 9  SHOPRITE HOLDINGS BEPERK  9 7

 M A AT S K A P P Y  G R O E P

    34 Verpligtinge
    34.1 Kapitaalverpligtinge
    Kontrakte gesluit vir eiendom, aanleg en toerusting 326 996   311 843
    Kontrakte gesluit vir ontasbare bates 10 280   15 581
    Goedgekeur deur direksie, maar kontrakte nog nie gesluit nie 2 675 378  1 460 471

 — —  Totale kapitaalverpligtinge 3 012 654  1 787 895

 — —  Kapitaalverpligtinge vir die 12 maande na die rekenpligtige datum 3 012 654  1 787 895

    Fondse ter dekking van hierdie uitgawes sal uit die Groep 
    se eie bronne en lenings voorsien word.

    34.2 Bedryfshuurverpligtinge
    Toekomstige minimum huurbetalings uit nie-kanselleerbare 
    bedryfshuurkontrakte
    – Binne een jaar 1 093 839   943 112
    – Tussen een en vyf jaar 3 528 845  3 005 296
    – Na vyf jaar 1 793 384  1 644 335

     6 416 068  5 592 743
    Min: opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 19) (478 808)  (505 475)

 — —   5 937 260  5 087 268

    34.3 Bedryfshure ontvangbaar
    Toekomstige minimum huurbetalings ontvangbaar uit 
    nie-kanselleerbare bedryfshuurkontrakte
    – Binne een jaar  179 789   174 654
    – Tussen een en vyf jaar  292 838   313 995
    – Na vyf jaar  18 157   41 894

     490 784   530 543
    Min: opgelope vaste-eskalasiebedryfshure (aantekening 10) (6 804)  (8 640)

 — —   483 980   521 903

    35 Leningsbevoegdheid
     Volgens die Maatskappy se Statute is die leningsbevoegdheid 

van Shoprite Holdings Bpk onbeperk.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    36 Na-Aftredevoordele
    36.1 Aftreefondse
     Groepmaatskappye voorsien na-aftredevoordele volgens die 

plaaslike omstandighede en praktyke in die lande waarin hulle 
sake doen.

     Die Groep bied aftreevoordele aan 62,5% (2008: 61,3%) van 
die werknemers en 7,0% (2008: 7,1%) van die werknemers 
behoort aan nasionale aftreeplanne. Die maandelikse 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 sover as wat dit betrekking het op 
die surplus wat op 30 Junie 2004, die toedelingsdatum, 
bestaan het. Die fonds surplus se laaste aktuariële waardasie-
datum was 30 Junie 2007. Die Groep se toedelingsskema is 
goedgekeur en ’n bate van R61 miljoen is geskep en erken as 
wernemersvoordelekoste in die inkomstestaat.

    Bydraes tot aftreebefondsing gedurende die jaar is bereken as 226 497   193 528

    36.2 Mediese voordele
     Volle voorsiening word gemaak vir mediese voordele na-

aftrede, waar dit bestaan, met verwysing na aktuariële 
waardasies ten opsigte van verstrekediens-aanspreeklikhede. 
Die Groep het besluit om die mediese voordele na-aftrede 
aanspreeklikheid in die opvolgende finansiële jaar te vereffen. 
’n Premie van R55,5 miljoen, wat die verskil tussen die 
 vereffeningswaarde en die opgelope aanspreeklikheid 
 verteenwoordig, is erken as werknemersvoordeelkoste in die 
inkomste staat.

   36.2.1  Die primêre aktuariële aannames wat vir rekeningkundige 
doeleindes gebruik is, is soos volg:

    Gesondheidskoste-inflasie 10.0% 8.5%
    Diskontokoers 9.0% 10.5%
    Salarisaanpassings
    – inflasie 7.5% 6.5%
    – bevorderings en ervaringverhogings 1.5% 1.5%
    Voortgaande by aftrede 95.0% 95.0%
    Verwagte aftree-ouderdom 60 jaar 60 jaar

    Die veronderstelde sterftesyfers is soos volg:
    Tydens indiensneming:  SA 85-90 (lig) eindsterfte-tabel 

(2008: SA 85-90 (lig) eindsterfte-tabel)
    By aftrede:  PA (90) eindsterfte-tabel verlaag met 2 jaar plus 

1% p.j. verbetering vanaf 2006 (2008: PA (90) 
eindsterfte-tabel verlaag met 2 jaar plus 1% p.j. 
verbetering vanaf 2006)

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    36 Na-Aftredevoordele (vervolg)
    36.2 Mediese voordele (vervolg)
   36.2.2  Die beweging in die aanspreeklikheid in die balansstaat 

erken (aantekening 18) was soos volg:
    Saldo aan die begin van die jaar 181 099   179 811
    Totale kostes in die inkomstestaat erken (aantekening 36.2.3) 72 309   10 779
    Voordele betaal (10 140)  (9 491)

 — —  Saldo aan die einde van die jaar 243 268   181 099

   36.2.3 Die bedrae in die inkomstestaat erken was soos volg:
    Huidigedienskoste 1 542   1 763
    Vereffeningspremie 55 486  —
    Netto aktuariële winste gedurende die jaar erken (1 687)  (4 563)
    Rentekoste 16 968   13 579

 — —  Totaal by werknemersvoordele ingesluit (aantekening 24)  72 309   10 779

    Die effek van ’n 1% styging in die gesondheidskoste-inflasie-
    aanname is soos volg:
    Toename in die huidigediens- en rentekoste —  2 517
    Toename in die na-aftrede mediesevoordeel-aanspreeklikheid 35 517   23 439

     Die effek van ’n 1% afname in die gesondheidskoste-inflasie-
aanname is soos volg:

     Afname in die huidigediens- en rentekoste —  2 095
     Afname in die na-aftrede mediesevoordeel-aanspreeklikheid 29 192   19 589

    Voordele na verwagting betaalbaar aan die plan gedurende die 
      volgende finansiële jaar —  10 140

   36.2.4 Tendens analise van die na-aftrede mediese voordele
     Huidige waarde  Ervarings-
     van verpligting aanpassings
     R’000 R’000

    30 Junie 2005  153 595   8 120
    30 Junie 2006  183 859   12 644
    30 Junie 2007  179 811   10 380
    30 Junie 2008  181 099   4 563
    30 Junie 2009  243 268   1 687 

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 



1 0 0   SHOPRITE HOLDINGS BEPERK J A A R V E R S L A G  2 0 0 9

Aantekeninge by die Finansiële Jaarstate vervolg
vir die jaar geëindig 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

37 Finansiële Instrumente per Kategorie

        Bates teen
       Lenings en  billike waarde
       ontvangbare  deur wins Beskikbaar-
       bedrae en verlies vir-verkoop Totaal

 Groep
 R’000      2009
 Finansiële bates soos per balansstaat
 Beskikbaar-vir-verkoop-beleggings     47 804   47 804
 Lenings en ontvangbare bedrae     40 045     40 045
 Afbetalingsverkope     721 913     721 913
 Handelsdebiteure     617 957     617 957
 Ander debiteure uitgesluit vooruitbetalings en ontvangbare belastings  251 057     251 057
 Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings   24 912     24 912
 Kontant en kontantekwivalente    2 825 388    2 825 388

       4 481 272  —  47 804  4 529 076

 R’000      2008
 Finansiële bates soos per balansstaat
 Beskikbaar-vir-verkoop-beleggings     37 548   37 548
 Lenings en ontvangbare bedrae     47 524     47 524
 Afbetalingsverkope     608 082     608 082
 Handelsdebiteure     554 736     554 736
 Ander debiteure uitgesluit vooruitbetalings en ontvangbare belastings 397 501     397 501
 Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings   20 692     20 692
 Afgeleide finansiële instrumente      4 741    4 741
 Kontant en kontantekwivalente    3 156 641    3 156 641

       4 785 176   4 741   37 548  4 827 465

 Maatskappy
 R’000      2009
 Finansiële bates soos per balansstaat
 Bedrae verskuldig deur filiale     677 039     677 039
 Ander debiteure uitgesluit vooruitbetalings en ontvangbare belastings  2 040     2 040
 Kontant en kontantekwivalente     603 261     603 261

       1 282 340  — — 1 282 340

 R’000      2008
 Finansiële bates soos per balansstaat
 Bedrae verskuldig deur filiale     225 792     225 792
 Ander debiteure uitgesluit vooruitbetalings en ontvangbare belastings  3 353     3 353
 Kontant en kontantekwivalente     603 271     603 271

       832 416  — —  832 416
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37 Finansiële Instrumente per Kategorie (vervolg)

         Laste teen
         billike waarde
        Finansiële  deur wins
        laste en verlies Totaal

 Groep
 R’000       2009
 Finansiële laste soos per balansstaat
 Skuld       30 727    30 727
 Herinstellingsvoorsiening      140 381    140 381
 Handelskrediteure     7 028 142   7 028 142
 Ander krediteure uitgesluit belasting betaalbaar en opgelope werknemersvoordele  2 516 598   2 516 598
 Bedrae verskuldig aan gesamentlike ondernemings    7 308    7 308
 Afgeleide finansiële instrumente      1 104   1 104
 Oortrokke bank      13 923    13 923
 Aandeelhouers vir dividende      3 073    3 073

        9 740 152   1 104  9 741 256

 R’000       2008
 Finansiële laste soos per balansstaat
 Skuld       22 899    22 899
 Herinstellingsvoorsiening      140 697    140 697
 Handelskrediteure     6 255 634   6 255 634
 Ander krediteure uitgesluit belasting betaalbaar en opgelope werknemersvoordele  2 009 622   2 009 622
 Bedrae verskuldig aan gesamentlike ondernemings    4 196    4 196
 Oortrokke bank      20 791    20 791
 Aandeelhouers vir dividende      2 032    2 032

        8 455 871  — 8 455 871

 Maatskappy
 R’000       2009
 Finansiële laste soos per balansstaat
 Skuld       2 450    2 450
 Ander krediteure uitgesluit belasting betaalbaar en opgelope werknemersvoordele   689     689
 Aandeelhouers vir dividende      2 538    2 538

        5 677  —  5 677

 R’000       2008
 Finansiële laste soos per balansstaat
 Skuld       2 450    2 450
 Ander krediteure uitgesluit belasting betaalbaar en opgelope werknemersvoordele   508     508
 Aandeelhouers vir dividende      1 705    1 705

        4 663  —  4 663
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    38 Finansiële Risikobestuur
    38.1 Finansiële risikofaktore
     Die Groep se aktiwiteite stel dit 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 onvoor-
spelbaarheid van die finansiële markte en stel dit ten doel om 
die potensiële negatiewe effek hiervan op die Groep se finansiële 
prestasie te minimaliseer. Die Groep gebruik afgeleide finansiële 
instrumente soos valutatermynkontrakte as ekonomiese 
 verskansing 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 ver-
skans finansiële risiko’s in noue samewerking met bedryfseen-
hede. Die direksie verskaf geskrewe riglyne vir oorhoofse 
risikobestuur, sowel as ’n skriftelike beleid wat areas dek soos 
valutakoersrisiko, rentekoersrisiko, kredietrisiko, gebruik van 
afgeleide finansiële instrumente en die belê van surplus fondse.

   38.1.1 Markrisiko
    a) Valutarisiko
     Die Groep dryf internasionaal handel en word blootgestel aan 

valutarisiko as gevolg van blootstelling aan verskillende 
 geld eenhede. 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 valutatermynkontrakte, vir alle 
 kumulatiewe buitelandse verpligtinge van drie of meer 
maande. Valutatermynkontrakte word nie vir spekulasiedoel-
eindes gebruik nie. Hierdie instrumente is nie as verskansings-
instrumente vir rekeningkundige doeleindes geklassifiseer nie.

     Die valutablootstelling, wat ontstaan uit die netto monitêre 
bates van die individuele lande, gehou in ander geldeenhede as 
die funksionele geldeenheid van die Groep, word primêr bestuur 
deur die omskakeling van kontant en kontant ekwivalente, wat 
nie vir operasionele kontantvloei benodig word nie, na 
Amerikaanse dollar. Die Amerikaanse dollar is die voorkeur-
geldeenheid as gevolg van sy geskiedenis van stabiliteit, 
likiditeit en beskikbaarheid in die meeste markte. Finansiële 
waarborge word aan handelsvennote, in geldeenhede anders 
as die Groep se funksionele geldeenheid, uitgereik. Waar 
beduidende risko bestaan rakende hierdie instrumente, word 
dit op ooreenstemmende basis bestuur.

     Wesenlike konsentrasie van valutarisiko bestaan binne die Groep 
se kontant en kontantekwivalente. Die netto kontant en kontant-
ekwivalente word gedenomineer in die volgende geldeenhede:

  603 271   603 261   Suid-Afrikaanse rand 2 161 350  2 727 522
 — —  Amerikaanse dollar 316 811   193 324
 — —  Zambiese kwacha 67 734   70 443
 — —  Malawiese kwacha 78 311   50 470
 — —  Angolese kwanza 65 096   24 360
 — —  Botswana pula 18 816   21 687
 — —  Mauritaanse roepee 28 823   5 234
 — —  Nigeriese naira 31 137   15 370
 — —  Mozambiekse metical 36 258   19 990
 — —  Ander geldeenhede 7 129   7 450

  603 271   603 261    2 811 465  3 135 850



J A A R V E R S L A G  2 0 0 9  SHOPRITE HOLDINGS BEPERK  1 0 3

 M A AT S K A P P Y  G R O E P

    38 Finansiële Risikobestuur (vervolg)
    38.1 Finansiële risikofaktore (vervolg)
   38.1.1 Markrisiko (vervolg)
    a) Valutarisiko (vervolg)
     Die Groep het geen wesenlike buitelandse krediteure nie, 

omdat die meeste voorraadinvoere voorafbetaal word.

     Waar daar wesenlike konsentrasies van valutarisiko binne die 
Groep bestaan, is ’n sensitiwiteitsanalise gedoen om te bepaal 
wat die toename/afname in die wins vir die jaar sou wees, 
 indien die verskeie geldeenhede versterk of verswak het teen 
die ZAR en die Amerikaanse dollar. Op 30 Junie 2009 was die 
totale moontlike toename in die Groep se nabelaste wins, 
bereken vir alle moontlike valutabewegings, R2,731,000, met 
die ZAR/Amerikaanse dollar-wisselkoers (met ’n verwagte 
6,0% toename) wat R6,567,000 tot hierdie bedrag bydra. Op 
30 Junie 2008 was die totale moontlike afname in die Groep 
se nabelaste wins, bereken vir alle moontlike valutabewegings, 
R2,548,000, met die ZAR/Amerikaanse dollar-wisselkoers 
(met ’n verwagte 5,3% toename) wat R1,403,000 tot hierdie 
bedrag bydra. Hierdie veranderinge het geen effek gehad op 
die Groep se ekwiteit nie. 

     Die bedrae word bereken met verwysing na die finansiële 
instrumente wat blootgestel is aan valuta-risiko op die ver-
slagdoeningsdatum en reflekteer nie die Groep se blootstel-
ling gedurende die verslagdoeningstydperk nie. Hierdie saldo’s 
kan wesenlik wissel as gevolg van die selfbefondsingsaard van 
die Groep se vereiste bedryfskapitaal en sikliese aard van 
 kontant ontvang vanaf die verkoop van handelsvoorraad en 
die betaling van handels- en ander krediteure. Die moontlike 
 valuta-bewegings is bepaal deur bestuur se beste ramings, na 
inagname van die heersende ekonomiese en marktoestande 
en toekomstige verwagtinge.

     Die Groep het ’n aantal beleggings in buitelandse filiale, 
waarvan die netto bates aan valutarisiko blootgestel is. 
Alhoewel nie onderhewig aan markrisiko dui die volgende op 
die samestelling van die wesenlike konsentrasie van die netto 
monetêre bates/laste, ingesluit korttermyn-surplusfondse, in 
geldeenhede anders as die verslagdoeningsgeldeenheid soos 
op 30 Junie, onderworpe aan omskakelingsrisiko.

      Netto monetêre bates/
      (laste) per geldeenheid
    Land Buitelandse geldeenheid  rand ekwivalent
    Angola Kwanza  (155 577)  (99 741)
    Botswana Pula  7 741   16 670
    DRK Kongolese frank  3 899   4 966
    Ghana Cedi  (7 540)   441
    Indië Roepee  (128 012)  (116 433)
    Madagaskar Ariary  (4 419)  (1 778)
    Malawi Kwacha  58 470   34 803
    Mauritius Mauritiaanse roepee  29 887   21 112
    Mosambiek Metical  7 229   (1 584)
    Nigeria Naira   985   (9 673)
    Tanzanië Sjieling  (11 656)  (10 263)
    Uganda Sjieling  (9 123)  (3 804)
    VSA Dollar  297 576   155 918
    Zambië Kwacha  (116 107)  (41 771)

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    38 Finansiële Risikobestuur (vervolg)
    38.1 Finansiële risikofaktore (vervolg)
   38.1.1 Markrisiko (vervolg)
    b) Kontantvloei- en billike waarde rentekoersrisiko
     Die Groep se rentekoersrisiko ontstaan hoofsaaklik vanuit 

daggeldrekeninge en oortrokke bank fasiliteite. Hierdie bedrae 
dra rente teen koerse wat op ’n daaglikse basis vasgepen word 
en stel die Groep bloot aan kontantvloei-rentekoersrisiko. Die 
Groep ontleed hierdie rentekoersrisiko-blootstelling op ’n 
dinamiese grondslag. Daaglikse kontantvloei-vooruitskattings 
word gedoen en gekombineer met rentekoerse gekwoteer op ’n 
daaglikse basis. Hierdie inligting word dan oorweeg wanneer 
die herfinansiering/herbelegging en/of hernu/kansellasie van 
bestaande posisies en alternatiewe finansiering/beleggings in 
heroënskou geneem word. Gebaseer op hierdie scenario’s, 
bereken die Groep die impak op wins en verlies van ’n gedefi-
nieerde rentekoersbeweging. Die scenario’s word slegs vir 
 kontant/skuld wat wesenlike rentedraende posisies verteen-
woordig, gedoen. Die geweegde gemiddelde effektiewe rente-
koers op die daggeldrekeninge was 11,8% (2008: 11,1%).

     Die rentekoers op individuele afbetalingsverkope-ontvangstes 
(verwys na aantekening 12) is vas en stel die Groep bloot aan 
 billike waarde rentekoersrisiko. Hierdie risiko word versag deur 
toepaslike marges en die feit dat die maksimum termyn van 
hierdie kontrakte 24 maande is.

     Verwys na die volgende vir die blootstelling aan rentekoersrisiko 
op ander monitêre items:

      – Rentedraende skuld: aantekening 16
      – Bedrae verskuldig deur gesamentlike ondernemings: aantekening 12
      – Lenings en ontvangbare bedrae: aantekening 7

     Waar daar wesenlike konsentrasies van rentekoersrisiko binne 
die Groep bestaan, is ’n sensitiwiteitsanalise gedoen om te 
bepaal wat die toename/afname in die wins vir die jaar sou 
wees indien die verskeie individuële rentekoerse waaraan die 
Groep se finansiële instrumente blootgestel is, sou versterk/
verswak. Op 30 Junie 2009 was die totale moontlike toename 
in die Groep se na-belasting wins, bereken vir alle moontlike 
rentekoersbewegings, R282,000. Bestuur verwag dat die Suid-
Afrikaanse primakoers onveranderd sal bly en dus geen effek op 
die Groep se nabelaste wins sal hê nie. Op 30 Junie 2008 was 
die totale moontlike afname in die Groep se nabelaste wins, 
bereken vir alle moontlike rentekoersbewegings, R9,404,000. 
Die verwagte afname van 50 basispunte in die Suid-Afrikaanse 
primakoers sou ’n moontlike afname in die Groep se nabelaste 
wins van R8,315,000 tot gevolg gehad het. Hierdie veranderinge 
het geen effek gehad op die Groep se ekwiteit nie.

     Die bedrae word bereken met verwysing na finansiële instrumente 
wat blootgestel is aan rentekoersrisiko op die verslagdoenings-
datum en reflekteer nie die Groep se blootstelling gedurende die 
verslagdoeningstydperk nie. Hierdie balanse mag wesenlik wissel 
as gevolg van die selfbefondsingsaard van die Groep se vereiste 
bedryfskapitaal en sikliese aard van kontant ontvang vanaf die 
verkoop van handelsvoorraad en die betaling van handels- en 
ander krediteure. Die moontlike rentekoersbewegings is bepaal 
deur bestuur se beste ramings, na inagneming van die heersende 
ekonomiese en marktoestande en toekomstige verwagtinge.
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 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 

    38 Finansiële Risikobestuur (vervolg)
    38.1 Finansiële risikofaktore (vervolg)
   38.1.2 Kredietrisiko
     Kredietrisiko word op groepvlak bestuur. Potensiële konsentrasie 

van kredietrisiko bestaan hoofsaaklik uit kontant en kontant-
ekwivalente, handels- en ander debiteure, finansiële waarborge 
en beleggings.

     Fondse word slegs belê by Suid-Afrikaanse finansiële instansies 
met ’n vereiste minimum Moody korttermyn-kredietgradering van 
P-2 en Moody langtermyn-kredietgradering van Baa2. Vir finan-
siële instansies buite Suid-Afrika is die vereiste minimum Moody 
korttermyn- en langtermyn-kredietgraderings P-1 en Aa3 onder-
skeidelik. As gevolg van die Groep se internasionale operasionele 
vereistes word die Groep gedwing om met finansiële instansies in 
sekere lande sake te doen waar geen onafhanklike internasionale 
kredietgradering beskikbaar is nie. Die Groep se blootstelling aan 
kredietrisiko by elkeen van hierdie finansiële instansies word deur 
bestuur op ’n saak-vir-saakgrondslag geëvalueer. Kontant 
 gedeponeer by hierdie finansiële instansies word tot ’n operasionele 
minimum beperk en oorgedra, onderhewig aan valutabeheerregu-
lasies en beskikbare buitelandse valuta, na finansiële instansies 
met aanvaarbare kredietgraderings. Kredietblootstelling aan slegs 
een finansiële instansie word deur spesifieke riglyne beperk.

     Verkope aan kleinhandelklante word vereffen deur kontant of deur 
die gebruik van vernaamste debiet- en kredietkaarte. Die Groep het 
geen ander wesenlike konsentrasie van kredietrisiko, behalwe vir die 
totale blootstelling wat deur balansstaat-items veroorsaak word 
nie. Debiteure is saamgestel uit ’n wyd verspreide klantebasis en die 
Groep het riglyne in plek om te verseker dat alle verkope van 
goedere en dienste op krediet slegs aan klante gemaak word wat ’n 
toepaslike kredietgeskiedenis het. Hierdie riglyne sluit in die hersien-
ing van die Groep se kredietgeskiedenis met die klant, verifiëring van 
die krediet geskiedenis met ’n eksterne kredietburo, asook ’n formele 
aansoekproses waar die kredietwaardigheid van die klant beoordeel 
word. Die Groep verkry ook sekuriteit vanaf sy franchisees.

     Kredietrisiko blootstelling, veroorsaak deur finansiëlewaarborg-
aanspreeklikhede verwant aan bedryfsvennote, word deur bestuur 
op ’n maandelikse basis met inagname van die kredietgradering en 
finansiële posisie van die verwante party, hersien. Finansiële 
 waar borge word beperk tot ’n operasionele minimum en gereeld 
heroorweeg. Die bruto blootstelling van R105 miljoen 
(2008: R103 miljoen) is gelyk aan die billike waarde van hierdie 
 finansiële instrumente en is ingesluit by handels- en ander krediteure.

     Verwys na die volgende vir die blootstelling aan kredietrisiko op 
ander monitêre items:

    – Handels- en ander debiteure: aantekening 12
    – Lenings en ontvangbare bedrae: aantekening 7
    – Handels- en ander krediteure: aantekening 20

     Die onderstaande tabel toon aan kontant geïnvesteer by finansiële 
instansies op die balansstaatdatum, gegroepeer volgens Moody 
korttermyn-kredietgradering van die finansiële instansies.

    Gradering
  600 000   603 261   P-1 2 226 624  2 263 333
  3 271  —  P-2 137 211   292 176
 — —  Geen gradering beskikbaar 323 201   186 208
 — —  Kontant op hande en in transito 124 429   394 133

  603 271   603 261    2 811 465  3 135 850
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    38 Finansiële Risikobestuur (vervolg)
    38.1 Finansiële risikofaktore (vervolg)
   38.1.3 Likiditeitsrisiko
     Alle wesenlike finansiële laste van die Groep is opeisbaar binne 

12 maande van die balansstaatdatum.Die Groep se likiditeitsrisiko 
word bestuur deur die gebruik van kontantvloei-vooruitskattings; 
handhawing van voldoende onbenutte bankfasiliteite 
(2009: R3,152,689,090; 2008: R3,024,039,270) sowel as 
onbeperkte  leningsbevoegdheid. Alle onbenutte bankfasiliteite 
word deur die Groep se tesourie-afdeling volgens ’n tesourie-
mandaat, soos goedgekeur deur die direksie, bestuur.

     Die Maatskappy het kontant en kontantekwivalente van   
R600 miljoen beswaar as sekuriteit vir bankfasiliteite van sy 
 hoofbedryfsfiliaal, Shoprite Checkers (Edms) Bpk. Hierdie 
fasiliteite was op balansstaat datum onbenut.

     Die Groep se afgeleide finansiële instrumente, wat op ’n bruto basis 
afgelos word, word uiteengesit in aantekening 13. Die bedrae 
 geopenbaar is die kontraktuele onverdiskonteerde kontantvloeie. 
Alle saldo’s is binne 12 maande betaalbaar en gelyk aan die drabe-
drae aangesien die impak van verdiskontering nie wesenlik is nie. 

    38.2 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 personeelvermindering. Volledige 
risiko dekking, wat alle risiko dek rakende die herstel en vervang-
ing van die produk, as gevolg van toevallige verlies of skade binne 
die bepalings van die polisvoorwaardes, en verlengde waarborge, 
wat die risiko rakende die herstel en vervanging van foutiewe 
produkte as ’n verlenging van die verskaffer se waarborg bied.

     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.

     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 waarskynlik-
heid van ’n onderskrywingsverlies te beperk. Gevolglik beskou die 
Groep nie sy konsentrasierisiko as hoog nie.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    38 Finansiële Risikobestuur (vervolg)
    38.3 Billike waarde raming
     Die nominale waarde, min beraamde krediet aanpassings 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.

    39 Kapitale-Risikobestuur
     Die Groep se kapitaalbestuurdoelwit is geformuleer om die 

Groep se vermoë om as ’n lopende saak voort te bestaan, te 
beskerm ten einde opbrengs vir aandeelhouers en voordele vir 
ander belanghebbendes te voorsien. Verder moet ’n optimale 
kapitaalstruktuur gehandhaaf word om die koste van kapitaal 
te verlaag. Totale kapitaal word beskou as ekwiteit soos op die 
sig van die balansstaat.

     Om die kapitaalstruktuur te onderhou of aan te pas, kan die 
Groep die bedrag van dividende aan aandeelhouers betaal 
aanpas, kapitaal aan aandeelhouers uitkeer, nuwe aandele 
 uitreik en bates verkoop om skuld te verminder. As gevolg van 
die kontantgenererende aard van die Groep se bedrywighede 
en huidige heersende ekonomiese toestande, het bestuur 
bepaal dat die laagste moontlike hefboomverhouding aandeel-
houers met die hoogste moontlike opbrengs op belegging, met 
die laagste moontlike blootstelling aan finansiële risiko, sal 
verskaf. Die hefboomverhouding, bereken as netto skuld 
gedeel deur ekwiteit, was 0,61% (2008: 0,48%) op die 
 balansstaatdatum.

     Die Groep onderhou tans ’n dividenddekkingsverhouding van 
twee keer wesensverdienste per aandeel.

    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, ’n bestuursmaatskappy wat 
adviesdiens te 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 direkteursvergoeding-aantekening 26. ’n 
Verdere bedrag van R5,455,667 (2008: R4,300,748) is aan 
Chaircorp (Edms) Bpk vir adviesdienste aan Shoprite Checkers 
(Edms) Bpk betaal.

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    40 Verwanteparty-Inligting (vervolg)
     Besonderhede oor direkteure se vergoeding en hul aandeelhouding 

word in aantekeninge 14 en 26 in die jaarverslag geopenbaar.

    Sleutelbestuurspersoneelvergoeding
      Korttermyn-werknemersvoordele 98 354   95 606
      Na-aftredevoordele 12 025   10 168
      Aandeelgebaseerdebetalings 233 259   52 843
      Direkteursfooie  654    658

 — —   344 292   159 275

     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 Groep maatskappye produkte en dienste 
gekoop vanaf sekere entiteite, waarin direkteure JW Basson, 
CH Wiese, EL Nel en JA Louw, of hul direkte familie lede, 
beduidende invloed het. Hierdie aankope het plaasgevind teen 
wat bestuur as markverwante pryse ag 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 57 265   38 065
      Aankope van dienste 7 224   9 833
      Jaareindsaldo’s 2 133   3 348

     Gedurende die vorige finansiele jaar het die Groep sekere 
 residensiële eiendomme aan sleutelbestuurspersoneel 
 verkoop teen mark-verwante pryse. Die totale waarde van 
hierdie transaksies was R9,355,000.

     Die Groep het ’n 50% belang in die Hungry Lion gesamentlike 
onderneming (verwys 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 onder-
neming en die Groep:

      Administrasiefooi aan die Groep betaal 3 266   3 072
      Huur aan die Groep betaal 5 024   4 461
      Rente aan die Groep betaal 4 472   6 322
      Rente aan die gesamentlike onderneming betaal  410    203

     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:

  1 073   1 185   Jaarlikse bestuursfooi

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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    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 192 072   177 675

    Wins voor belasting 8 362   12 654
    Belasting (3 820)  (4 652)

    Wins vir die jaar 4 542   8 002

    Balansstaat
    Nie-bedryfsbates 41 617   39 640
    Bedryfsbates 4 862   5 827
    Bedryfslaste 4 220   6 031

      Rentedraend (7 316)  (4 214)
      Rentevry (11 536)  10 245

    Kontantvloeistaat
    Netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 16 612   17 178
    Netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite (11 695)  (12 140)
    Netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite — —

    Kapitaalverpligtinge  763   2 930  

 30 Junie 30 Junie    30 Junie 30 Junie 
 2008 2009    2009 2008 
 R’000 R’000    R’000 R’000 
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Aanhegsel A – Belange in Filiale

  Uitgereikte
  gewone en Persentasie Belegging Bedrae verskuldig
  voorkeur aandeel- in aandele deur/(aan)
  aandele- houding
  kapitaal deur Groep 30 Junie 30 Junie 30 Junie 30 Junie
 Land van en -premie gehou 2009 2008 2009 2008
 inkorporasie R’000 % R’000 R’000 R’000 R’000

DIREKTE FILIALE       
OK Bazaars (1998) (Edms) Bpk Suid-Afrika  2 700    100  — — — —
Shoprite Checkers (Edms) Bpk Suid-Afrika 1 128 908    100   174 431   174 431   673 824   222 577 
Shoprite International Bpk Mauritius 1 429 680    100  1 429 680  1 429 680  — —
Shoprite Insurance Company Bpk Suid-Afrika  20 230    100   20 230   20 230  — —
Shoprite Checkers Properties Bpk Suid-Afrika  26 196    100   16 679   16 679   3 365   3 365 
Ander Suid-Afrika    100    150    150   (150)  (150)

    1 641 170  1 641 170   677 039   225 792 

       
INDIREKTE FILIALE       
Africa Supermarkets Bpk* Zambië —   100     
Checkers Chatsworth Bpk Suid-Afrika  2 000    48     
Computicket (Edms) Bpk Suid-Afrika   233    100     
Flicape Asset Management (Edms) Bpk Suid-Afrika —   100     
Megasave Trading (Pvt) Ltd* Indië  90 704    100     
Mercado Fresco de Angola Lda* Angola   342    100     
Medirite (Edms) Bpk Suid-Afrika —   100     
OK Bazaars (Lesotho) (Edms) Bpk Lesotho   300    50     
OK Bazaars (Namibië) 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  46 648    100     
Retail Supermarkets Nigeria Bpk* Nigerië   522    100     
Sentra Namibië Bpk* Namibië  5 880    100     
Shophold (Mauritius) Bpk* Mauritius   351    100     
Shoprite Angola Imobiliaria Lda* Angola   342    100     
Shoprite Checkers Tanzania Bpk* Tanzanië  105 680    100     
Shoprite Checkers Uganda Bpk* Uganda  41 612    100     
Shoprite Egypt for Internal Trade SAE* Egipte  40 424    100     
Shoprite Ghana (Edms) Bpk* Ghana  31 417    100     
Shoprite Lesotho (Edms) Bpk* Lesotho   1    100     
Shoprite Madagascar S.A.* Madagaskar  107 705    100     
Shoprite (Mauritius) Bpk* Mauritius  72 400    92     
Shoprite Namibië (Edms) Bpk* Namibië —   100     
Shoprite RDC SPRL* DRK  14 266    100     
Shoprite Supermercados Lda* Angola   342    100     
Shoprite Too (Edms) Bpk* Tanzanië  1 870    100     
Shoprite Trading Bpk* Malawi   1    100     

    1 641 170  1 641 170   677 039   225 792 

*Omgeskakel teen historiese wisselkoerse

Aantekening:
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.        
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Ontleding van Aandeelhouers
soos op 30 Junie 2009  |  SHOPRITE HOLDINGS BPK EN SY FILIALE

Aandeelhouersverspreiding
       Aantal aandeelhouers   %   Aantal aandele   % 

1 – 1000 aandele      6,399   63.95   1,991,744   0.37 
1001 – 10000 aandele     2,444   24.42   8,132,472   1.50 
10001 – 100 000 aandele     782   7.81   28,209,771   5.19 
100 001 – 1 000 000 aandele      299   2.99   88,296,126   16.25 
1 000 001 aandele en meer     83   0.83   416,849,347   76.69 

        10,007   100.00   543,479,460   100.00 

Aandeelhouersverspreiding
       Aantal aandeelhouers   %   Aantal aandele   % 

Banke       139   1.38   110,145,241   20.26 
Makelaars      61   0.61   15,198,556   2.80 
Beslote korporasies     81   0.81   234,060   0.04 
Skenkingsfondse      57   0.57   50,913,583   9.37 
Skansfondse      2   0.02   373,365   0.07 
Individue      7,548   75.43   12,295,326   2.26 
Versekeringsmaatskappye     49   0.49   46,688,707   8.59 
Beleggingsmaatskappye     22   0.22   17,380,701   3.20 
Mediese skemas      8   0.08   266,113   0.05 
Gesamentlike fondse     289   2.89   80,868,989   14.88 
Genomineerdes en trusts     1,042   10.41   13,626,139   2.51 
Andere korporasies     99   0.99   1,991,008   0.37 
Eie beleggings      4   0.04   42,075,029   7.74 
Pensioenfondse      330   3.30   105,444,649   19.40 
Private maatskappye     253   2.53   43,690,444   8.04 
Publieke maatskappye     22   0.22   1,781,514   0.33 
Aandeletrusts      1   0.01   506,036   0.09 

        10,007   100.00   543,479,460   100.00 

Publieke/Nie-Publieke Aandeelhouers
       Aantal aandeelhouers   %   Aantal aandele   % 

Nie-publieke aandeelhouers     34   0.34   132,621,901   24.40 

Direkteure en genote     29   0.29   90,040,836   16.57 
Eie beleggings      4   0.04   42,075,029   7.74 
Aandeletrusts      1   0.01   506,036   0.09 

Publieke aandeelhouers     9,973   99.66   410,857,559   75.60 

        10,007   100.00   543,479,460   100.00 

Aandeelhouding van 1% of Meer
          Aantal aandele   % 

Government Employees Pension Fund       58,550,695   10.77 
Titan Nominees (Edms) Bpk       43,000,000   7.91 
Shoprite Checkers (Edms) Bpk       42,075,029   7.74 
Thibault Square Financial Services (Edms) Bpk      24,007,956   4.42 
State Street Bank         22,444,141   4.13 
Sanlam        18,264,831   3.36 
Liberty Life Ass. of Africa Bpk       13,403,227   2.47 
Openbare Beleggingskomissaris       12,044,633   2.22 
Old Mutual Life Assurance Company SA      10,357,206   1.91 
Nedgroup Investments Rainmaker Fund      8,924,860   1.64 
Allan Gray Equity Fund       7,244,398   1.33 
Standard Bank Namibië       5,691,740   1.05 
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Kennisgewing aan Aandeelhouers
SHOPRITE HOLDINGS BPK

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 op Maandag, 26 Oktober 
2009 om 09:15, by die Maatskappy se 
 geregi streerde kantoor, te 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:

1. Gewone besluit nommer 1
Besluit dat die finansiële jaarstate van die 
Maatskappy en van die Groep vir die jaar 
geëindig 30 Junie 2009, met inbegrip van die 
direkteurs- en ouditeursverslag, aanvaar word.

2. Gewone besluit nommer 2
Besluit dat die vergoeding van die nie-uitvoe-
rende direkteure vir die jaar geëindig 30 Junie 
2009, soos uiteengesit op bladsy 91 van die 
finansiële jaarstate, hiermee bekragtig word. 

3. 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 
Oudit-en Risikokomitee gemagtig word om die 
ouditeure se terme en vergoeding vas te stel.

4. Gewone besluit nommer 4
Besluit dat die aanbeveling van die direkteure 
met betrekking tot die verklaring en betaling 
van die gewone dividend bekragtig word.

5. Gewone besluit nommer 5
Besluit dat Mnr JF Malherbe, 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 Malherbe verskyn op 
bladsy 7 van hierdie jaarverslag.

6. Gewone besluit nommer 6
Besluit dat Mnr EL Nel, 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 Nel verskyn op 
bladsy 6 van hierdie jaarverslag.

7. Gewone besluit nommer 7
Besluit dat Mnr AE Karp, 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 Karp verskyn op 
bladsy 6 van hierdie jaarverslag.

8. Gewone besluit nommer 8
Besluit dat Mnr JG Rademeyer, wat ingevolge 
Artikel 14.1 van die Statute van die Maat skappy 
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 7 van hierdie jaarverslag.

9. Gewone besluit nommer 9
Algemene beheer oor gemagtigde 
 onuitgereikte aandele
“Besluit dat, tot ná afloop van die Maatskappy 
se volgende Algemene Jaarvergadering, die 
onvoorwaardelike algemene magtiging aan 
direkteure verleen word om 27,2 miljoen (vyf 
persent van die uitgereikte aandelekapitaal, 
insluitend tesourie aandele) van 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 aandele-
beurs waarop die aandele van die Maatskappy 
van tyd tot tyd genoteer mag wees.”

10. Gewone besluit nommer 10
Algemene goedkeuring om onuitgereikte 
aandele vir kontant uit te reik
“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 “publieke 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 5% (vyf 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 dié 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 geldig 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) van die getal aandele 
voor die uitgifte uitgereik, verteenwoordig; 
en
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–  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) 
besigheids dae voor datum waarop die prys 
van die uitgifte bepaal word of die direkteure 
van die Maatskappy daarmee akkoord gaan.”

11. Spesiale besluit nommer 1
Algemene 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 en 89 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 Maat skappy, 
die voorskrifte van die Wet en die JSE 
Noteringsvereistes of dié 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 word sonder voorafgaande 
verstandhouding of reëling tussen die 
Maatskappy en die teenparty;

–  hierdie algemene magtiging alleenlik tot die 
Maatskappy se volgende Algemene Jaar-
vergadering geldig sal wees, met dien ver stande 
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 1 (een) 
finansiële jaar nie 5% (vyf 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 die rekeningkundige beleid in 
die jongste finansiële state toegepas, 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 Maat skappy 
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 verantwoordelikhede soos 
vervat in skedule 25 van die JSE 
Noteringsvereistes, nagekom het;

–  ná sodanige terugkoop-aksie die Maat skappy 
steeds sal voldoen aan die bepalings van 
paragrawe 3.37 tot 3.41 van die JSE 
Noteringsvereistes wat op die verspreiding 
van aandeelhouers betrekking het;

–  die Maatskappy of sy filiale nie enige 
 sekuriteite gedurende die geslote tydperk, 
soos gedefinieer deur die JSE 
Noteringsvereistes in nota 3.67 sal 
 terugkoop nie, tensy ’n spesifieke terug-
koop-program in werking gestel word  in 
terme waarvan die datums en hoeveelheid 
 sekuriteite wat verhandel gaan word 
gedurende die periode, vasgestel word 
(nie onderhewig aan enige variasie) en volle 
besonderhede van die program in ’n SENS 
aankondiging voor die aanvang van die 
geslote periode gedoen is.

–  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.”

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, 
goedkeuring te verleen om sy eie uitgereikte 
aandele te verkry op sodanige voorwaardes, 
bepalings en 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 besluit spesifiek in werking te stel nie, 
maar sal die Maatskappy se posisie en mark-
toestande voortdurend evalueer, voordat die 
bepalings van die besluit geïmplementeer word. 

12. Spesiale besluit nommer 2 
Spesifi eke goedkeuring vir die 
terugkoop van aandele
“Besluit dat die terugkoop deur die Maatskappy van:
–  tot 42 075 029 gewone aandele van 

Shoprite Checkers (Edms) Bpk, ’n volfiliaal 
van die Maatskappy; en

–  tot 506 036 gewone aandele van Die Shoprite 
Holdings Bpk Aandeleaansporingstrust,

op tye en in 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, onderworpe aan die 
Statute van die Maatskappy en die JSE 
Noteringsvereistes, goedgekeur word.

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, goedkeuring 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. Die inwerkingstelling van die spesifieke 
terugkoop sal uit bestaande kontantbronne 
befonds word. Die uitwerking van die spesifieke 
terugkoop op verdienste per aandeel, wesens-
verdienste per aandeel en netto batewaarde 
per aandeel sal nie wesenlik wees nie.

Hierdie spesiale besluit is onderworpe aan 
die goedkeuring van nie minder 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 
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Kennisgewing aan Aandeelhouers vervolg
SHOPRITE HOLDINGS BPK

Algemene Jaarvergadering te stem, met 
uit sluiting van die aandele gehou deur Shoprite 
Checkers (Edms) Bpk en Die Shoprite Holdings 
Bpk Aandeleaansporingstrust.

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 maar 
onuitgereikte aandele terugkeer.
Die maatskappy se direkteure stel die terug-
koop wat in hierdie besluit beoog word, net in 
werking indien, na 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 (twaalf) 
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 aandele-
kapitaal en reserwes vir ’n tydperk van 
12 (twaalf) maande ná die datum van die 
spesifieke terugkoop vir gewone 
 sake doeleindes toereikend sal wees;

–  die Maatskappy en die Groep se bedryfs-
kapitaal vir ’n tydperk van 12 (twaalf) 
maande ná die datum van die spesifieke 
terugkoop vir gewone sakedoeleindes 
toereikend sal wees;

–  by toetrede tot die mark om met die 
 terugkoop-aksie te begin, die Maatskappy 
se borg sy verantwoordelikhede soos 
vervat in skedule 25 van die JSE 
Noteringsvereistes, nagekom het;

–  ná sodanige terugkoop-aksie die Maatskappy 
steeds sal voldoen aan die bepalings van 
paragrawe 3.37 tot 3.41 van die JSE 
Noteringsvereistes wat op die verspreiding 
van aandeelhouers betrekking het;

–  die Maatskappy of sy filiale nie enige 
 sekuriteite gedurende die geslote tydperk, 
soos gedefinieer deur die JSE 
Noteringsvereistes in nota 3.67 sal 
 terugkoop nie, tensy ’n spesifieke terug-
koop-program in werking gestel word  in 
terme waarvan die datums en hoeveelheid 
sekuriteite wat verhandel gaan word 
gedurende die periode, vasgestel word (nie 
onderhewig aan enige variasie) en volle 
besonderhede van die program in ’n SENS 
aankondiging voor die aanvang van die 
geslote periode gedoen is.

–  hulle tevrede is dat dit geen bykomende na- 
delige gevolge vir die Maatskappy sal hê nie.”

13. Ander openbaarmaking  ingevolge 
die JSE Noterings vereistes
Ingevolge die JSE Noteringsvereistes moet 
die volgende openbaarmakingsprosedure ten 
opsigte van spesiale besluite gevolg word. Die 
volgende besonderhede word in die 
jaarverslag uiteengesit:
Direkteure en bestuur bl 6 – 7; 17 – 32
Groot aandeelhouers van die Maatskappy bl 111
Direkteure se belang in sekuriteite bl 51
Aandelekapitaal van die Maatskappy bl 80

14. Wesenlike verandering
Buiten die gebeure 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.

15. Direkteure se verantwoordelik-
heidsverklaring
Die direkteure, wie se name op bladsye 6 en 7 
van die jaarverslag verskyn, aanvaar gesamentlik 
en individueel volle verantwoordelikheid vir die 
juistheid van die inligting 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.

16. Litigasieverklaring ingevolge 
die JSE Noteringsvereistes
Ingevolge paragraaf 11.26 van die 
Noteringsvereistes van die JSE is die 
 direkteure, wie se name op bladsye 6 en 7 
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.

17. Ander Sake
Om sodanige ander sake te verrig wat op ’n 
Algemene Jaarvergadering hanteer mag word.

18. 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 aandeel-
houer 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 gevolmag-
tigde 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 dié sal onderworpe wees aan 
die Statute van die Maatskappy.

Aandeelhouers, behalwe “eie naam” 
 geregistreerde gedematerialiseerde 
 aandeelhouers, wat hul aandele deur ’n 
sentralesekuriteite bewaarplek-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 bewaringsoor eenkoms wat tussen 
hulle en die SSBD of makelaar aangegaan is, 
hul steminstruksies aan die SSBD of makelaar 
voorsien.

Volgmagvorms moet  ingehandig, gepos, 
gefaks of per e-pos aan die kantoor van die 
maatskappysekretaris, waarvan die besonder-
hede op die volmagvorm uiteengesit is, 
gestuur word, nie later as 09:15 op Donderdag, 
22 Oktober 2009 bereik.

Op las van die direkteure
Shoprite Holdings Beperk

PG du Preez
Maatskappysekretaris 

28 Augustus 2009
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Volmagvorm
SHOPRITE HOLDINGS BPK

SHOPRITE HOLDINGS BEPERK
(Geïnkorporeer in 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 stem instruksies voorsien. Sodanige aandeelhouers moet nie hierdie volmagvorm gebruik nie.

Ek/Ons  .................................................................................................(Volle naam en van in drukskrif) van ................................................................................................................ 

as lid van Shoprite Holdings Beperk, 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 26 Oktober 2009 om 09:15 te Brackenfell, en op enige verdaging daarvan:

Aantal 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 terme en vergoeding
Gewone besluit nommer 4
Bevestiging van betaling van gewone dividend
Gewone besluit nommer 5
Heraanstelling van Mnr JF Malherbe
Gewone besluit nommer 6
Heraanstelling van Mnr EL Nel
Gewone besluit nommer 7
Heraanstelling van Mnr AE Karp
Gewone besluit nommer 8
Heraanstelling van Mnr JG Rademeyer
Gewone besluit nommer 9
Algemene magtiging van onuitgereikte aandele
Gewone besluit nommer 10
Magtiging 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) .................................................................................................................2009

 .............................................................................................................................
 Handtekening
Lees asb. die aantekeninge op die keersy



1 1 6   SHOPRITE HOLDINGS BEPERK J A A R V E R S L A G  2 0 0 9

Volmagvorm vervolg
SHOPRITE HOLDINGS BPK

Aantekening tot Volmagvorm
1.  Die volmagvorm mag alleenlik deur aandeelhouers met sertifikate of gedematerialiseerde aandeelhouers gebruik word wat gedematerialiseerde 

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 getal stemme wat deur daardie  aandeelhouer uitgebring 
mag word – in die toepaslike blokkie(s) in te vul. 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 Algmene 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   uitsluiting van die stem(me) van die ander 
gesamentlike aandeelhouer(s).

Volmagvorms moet die kantoor van die maatskappysekretaris, nie later as 09:15 op Donderdag, 22 Oktober 2009, bereik.

Die Maatskappysekretaris
H/v William Dabs en Ou Paarlweg
Brackenfell, 7560 Suid-Afrika
Posbus 215, Brackenfell, 7560, Suid-Afrika
Faksimilee: +27 (0) 21 980 4468
E-pos Adres: cosec@shoprite.co.za



 SHOPRITE HOLDINGS BPK

Aandeelhouersdagboek

Registrasie Nommer
1936/007721/06

Geregistreerde Kantoor

Straatadres
h/v William Dabs- en Ou Paarlweg 
Brackenfell, 7560, Suid-Afrika

Posadres
Posbus 215, Brackenfell, 7561, Suid-Afrika

Telefoon: +27 (0) 21 980 4000
Faksimilee: +27 (0) 21 980 4050
Webwerf:  www.shopriteholdings.co.za

Maatskappysekretaris
Mnr P G du Preez

Straatadres
h/v William Dabs- en Ou Paarlweg 
Brackenfell, 7560, Suid-Afrika

Posadres
Posbus 215, Brackenfell, 7561, Suid-Afrika

Telefoon: +27 (0) 21 980 4284
Faksimilee: +27 (0) 21 980 4468
E-pos cosec@shoprite.co.za

Oordragsekretarisse

Suid-Afrika
Computershare Investor 
Services (Edms) Bpk
Posbus 61051, Marshalltown, 
2107, Suid-Afrika
Telefoon: +27 (0) 11 370 5000
Faksimilee: +27 (0) 11 688 5248
Webwerf: www.computershare.com

Namibië
Transfer Secretaries (Edms) Bpk
Posbus 2401, Windhoek, Namibië
Telefoon: +264 (0) 61 227 647
Faksimilee: +264 (0) 61 248 531

Zambië
Lewis Nathan Advocates
Posbus 37268, Lusaka, Zambië
Telefoon: +260 (0) 211 262 009
Faksimilee: +260 (0) 211 261 997

Borge

Suid-Afrika
Nedbank Capital
Posbus 1144
Johannesburg, 2000, Suid-Afrika
Telefoon: +27 (0) 11 295 8602
Faksimilee: +27 (0) 11 294 8602
Webwerf: www.nedbank.co.za

Namibië
Old Mutual Investment 
Group (Namibië) (Edms) Bpk
Posbus 25549, Windhoek, Namibië
Telefoon: +264  (0) 61 299 3527
Faksimilee: +264  (0) 61 299 3528

Zambië
Lewis Nathan Advocates
Posbus 37268, Lusaka, Zambië
Telefoon: +260 (0) 211 262 009
Faksimilee: +260 (0) 211 261 997

Ouditeure
PricewaterhouseCoopers Ingelyf
Posbus 2799, Kaapstad, 8000, Suid-Afrika
Telefoon: +27 (0) 21 529 2000
Faksimilee: +27 (0) 21 529 3300

Bankiers
ABSA Bank Bpk
Citibank N.A.
Commerzbank AG
Eerste Nasionale Bank Bpk
HSBC Bpk
Investec Bank Bpk
Nedbank Bpk
Die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk

Junie 
–  Einde van 

 finansiële jaar

Augustus
–  Voorlopige 

resultate

September
–  Publisering van 

jaarverslag
–  Betaling van 

voorkeur-
dividend

–  Betaling van 
finale gewone 
dividend

Oktober
–  Algemene 

Jaarver-
gadering

Desember
–  Einde van 

 finansiële 
 halfjaar

Februarie
–  Tussentydse 

resultate

Maart
–  Betaling van 

voorkeur-
dividend

–  Betaling van 
tussentydse 
gewone dividend

Administrasie

Ontwerp en uitleg: Fresh Identity
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