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better and better

Shoprite Holdings Bpk omvat die volgende handelsmerke:

Shoprite holdings Beperk is ’n beleggingshouer maat -
skappy wie se fi liale saam die grootste kleinhandelsonderneming in 
snelomset verbruikersgoedere op die vasteland van Afrika uitmaak. 

oNS Het VaNJaar Meer aS 

r1 MILJArD
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hierdie geïntegreerde Verslag 
is gedruk op Cocoon Silk. 

100% herwin en 100% fSC gesertifi seer. 
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aan die keersy vanaf 
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Sy verskillende kettings bedryf saam 1 581 korporatiewe winkels in 15 lande wat almal  elektronies 
geïntegreer is met ’n sentrale databasis en bevoor rading stelsel. die groep se primêre besigheid 
is voedsel  -klein handel voor siening aan verbruikers in alle inkomstegroepe en daar is  winkels van 
Kaapstad tot in  Accra en op sommige indiese  oseaan-eilande. die doelwit is om alle gemeen-
skappe in Afrika van voedsel en huishoudelike produkte teen die laagste pryse in ’n eerstewêreld 
inkopie-omgewing te voorsien.  terselfdertyd is die groep onlosmaaklik verbind tot Afrika en dra 
dit by tot die totstandkoming van stabiele  ekonomieë en die maatskaplike  opheffi ng van die 
 vasteland se mense.

oNS DoeN Dit 

BeSLIS 
weer VolGeNDe Jaar

die engelse weergawe hiervan geniet  voorrang in die geval van 
enige  teenstrydigheid met die teks in hierdie verslag.
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Die omvang van die Geïntegreerde 
Verslag is  gelykstaande aan die 
opgesomde gekonsolideerde 
 finansiële state.  Hierdie 
 Geïntegreerde Verslag is vir 
die Shoprite Groep, wat Shoprite 
Holdings Bpk en al sy filiale vir 
die jaar  geëindig Junie 2014 
 insluit.

100% 100% 100% 100%

100% 100%
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nigerië
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1 581  
korporatiewe 

 winkels 
in totaal

3

Angola Botswana drK ghana lesotho Madagaskar Malawi Mauritius

Bruto binnelandse produk, 
konstante pryse (% verandering)

4.059 3.938 8.481 5.450 5.783 2.363 4.969 3.100

inflasie, gemiddelde verbruikerspryse 
(% verandering)

8.782 5.763 0.807 11.666 5.308 5.825 27.706 3.483

Bevolking (miljoene) 20.820 2.079 76.991 25.563 1.906 22.970 17.111 1.302

Mosambiek namibië nigerië Suid-Afrika Swaziland Uganda Zambië

Bruto binnelandse produk, 
konstante pryse (% verandering)

7.149 4.311 6.265 1.891 2.786 6.025 6.043

inflasie, gemiddelde verbruikerspryse 
(% verandering)

4.208 6.170 8.476 5.752 5.620 5.439 6.978

Bevolking (miljoene) 25.860 2.174 169.282 52.982 1.093 36.824 14.539
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Suid-Afrika 400 180 31 266 255 23 45 124 130 105 52 92 329

Angola 7 14 5 7 3

Botswana 5 1 5 7 1 9

drK 1 1

ghana 3 1

lesotho 5 6 6 1 3 1

Madagaskar 8

Malawi 3 3

Mauritius 3

Mosambiek 8 3 5

namibië 18 4 23 11 2 11 4 1 38

nigerië  10

Swaziland 9 5 4 1 1 3

Uganda 3

Zambië 20 1 2 11

Buite rSA 103 5 61 40 2 3 43 5 1 6 38

totaal 503 185 31 327 295 25 48 167 135 106 58 92 367

Verspreiding van Bedrywighede

Bron: internasionale Monetêre fonds, Wêreld ekonomiese Vooruitsig databasis, April 2014
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Die Groep

  handelsnaam opsomming teikenmark Aantal winkels

Shoprite is die oorspronklike besigheid van die groep 
en bly die vlagskip-handelsnaam wat die massa-
middel mark bedien. dit is die handelsnaam met die 
meeste winkels in die rSA en die handelsnaam wat 
gebruik word om die groei in Afrika te lei. die 
handels naam se kernfokus is daarop gemik om die 
laagste moontlik pryse op ’n reeks kruideniersware 
en huishoudelike goedere te voorsien. Spesifieke 
klem word op basiese produkte, wat kritiek is vir die 
kernteikenmark, geplaas. 

lSM 4 – 7   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

400 103 503
 

Usave is ’n geen-fieterjasies afslagwinkel wat op die 
laerinkomste verbruiker fokus. hierdie kleiner formaat, 
beperkte reeks winkel is ook ’n ideale manier waarop 
die groep in Afrika uitbrei en voorsiening maak vir 
heelwat groter indringing in voorheen onderbediende 
gebiede binne Suid-Afrika. 

lSM 1 – 5   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

266 61 327
Checkers fokus op die hoër-inkomste verbruiker met min 
tyd vir inkopies en differensieer homself ten opsigte van 
sy spesialiteitsreekse vleis, kase, wyne en koffie. Sy 
volledige reeks kruideniersware en huishoudelike items 
word beloof teen ’n deurlopende goeie waarde waarvoor 
die groep bekendheid verwerf het. die winkels dwarsoor 
Suid-Afrika, namibië en in Botswana is in winkel-
sentrums en ander gerieflik-geleë besigheids persele, 
toeganklik vir die meer gegoede residensiële gebiede.

lSM 8 – 10   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

180 5 185
Checkers hyper bied dieselfde spesia liteitskoskeuse en 
goeie waarde vir geld as Checkers, maar binne groot-
formaat winkels. die uitleg en ligging van hierdie 
winkels fasiliteer geriefsinkopies met ’n wyer reeks van 
veral algemene handels ware kategorieë soos klein 
elektriese toebehore, troeteldier produkte, tuin- en 
swembad sorg, buitemuurse toerusting, huisver beteringe, 
huisware, babaprodukte, speelgoed en skryf behoeftes. 
Checkers hyper winkels word slegs in Suid-Afrika 
gevind in gebiede met ’n hoë bevolkingsdigtheid.

lSM 8 – 10   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

31 0 31
die oK furniture-ketting, met sy wye geografiese 
verspreiding van winkels, streef daarna om ’n wye 
verskeidenheid meubels, elektriese toebehore en 
 tuisvermaakprodukte teen die laagste pryse met 
 onberispelike diens, teen afslagpryse, vir kontant of 
op rekening, te bied. die ketting verkoop kwaliteit 
teen ’n goedkoop prys, nie goedkoop kwaliteit nie.

lSM 5 – 7   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

255 40 295
’n Ketting van klein-formaat winkels wat grootliks in 
digbevolkte gebiede voorkom en ’n weldeurdagte 
reeks van wit goedere en tuisvermaakprodukte asook 
beddegoed en matte verkoop, vir kontant of teen 
kompeterende kredietopsies.

lSM 5 – 7   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

23 2 25

better and better
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  handelsnaam opsomming teikenmark Aantal winkels

house & home bied sy klante ’n kwaliteit 
 koopervaring en ’n wye verskeidenheid van 
 bekostigbare, eksklusiewe en welbekende reekse 
meubels, toerusting, tuisvermaak en vloer-
bedekkings.

lSM 7 – 10   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

45 3 48
Medirite is op dreef om een van die gerief likste 
apteke vir miljoene  Suid-Afrikaanse kruideniers-
kopers te word. Medirite apteke binne Shoprite
en Checkers winkels voorsien in die groeiende 
behoeftes van al sy klante deur maklik bereikbare en 
bekostig bare gesondheidsorg te bied. Baie van die 
apteke is geleë in supermarkte wat voorheen 
 benadeelde gebiede bedien het en waar mediese 
 praktisyns skaars is.

dieselfde as 
Shoprite en 
Checkers

  Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

144 6 150
liquorShop bied ’n eksklusiewe, gemaklike koop-
ervaring aan Shoprite en Checkers klante. 
liquorShop teiken hoofsaaklik Shoprite en Checkers 
klante, maar die ligging – met ’n ingang wat apart is 
van die  supermark – nooi die verbygaande publiek 
ook. dit bied ’n volledige verskeidenheid wyne, biere 
en sterk drank.

dieselfde as 
Shoprite en 
Checkers

  Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

235 6 241
transpharm farmaseutiese groot handelaars versprei 
’n wye reeks farmaseutiese produkte en chirurgiese 
toerusting aan Medirite apteke en ander apteke, 
hospitale, klinieke, resepterende dokters en veeartse 
regoor Suid-Afrika. die Shoprite groep brei hierdie 
dinamiese maatskappy uit deur sy nasionale 
 verspreidingsnetwerk te versterk. 

fokus op 
apteke, 
veeartse, 
 klinieke, 
 hospitale en 
resepterende 
dokters.

die oK franchise Afdeling (oKfd) het dit vir die groep 
moontlik gemaak om vastrapplek in ’n diverse reeks van 
meestal kleiner, gemaksgeoriënteerde markte te bekom, 
geleë in plattelandse dorpe,  voorstede en woonbuurte. 
die winkels bied ’n wye reeks vars- en nie-bederfbare 
voedselitems en algemene handelsware. die oKfd 
sluit ses supermarkte en geriefswinkelformate in onder 
die oK- en friendly-handels merke, ’n groothandelaar 
(Megasave) asook twee aangevoegde drankafset punte 
(enjoy oK liquor Store en friendly liquormarket). die 
oK handelsnaam word slegs toegeken aan afsetpunte 
wat aan bepaalde vereistes voldoen.

die verskillende 
winkelformate 
met hulle 
uiteenlopende 
identi teite en 
fasili teite, 
 voor sien in die 
behoeftes van 
die gemeen-
skap waarin 
hulle voor kom.

  Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

329 38 367

hungry lion dryf tans handel in agt lande in Afrika en 
bedien smaaklike gebraaide hoender in ’n kompe te-
rende sneldiens restaurant omgewing. Sy oogmerk is 
om die handelsmerk uit te brei deur eerste-wêreld 
standaarde toe te pas en goeie kwaliteit en diens teen 
bekostigbare pryse te verseker. dit word verwesenlik 
deur die deurlopende effektiewe lewering van die 
hungry lion-handelsnaam belofte; om altyd konings-
grootte hoenderporsies en diens aan klante te lewer.

lSM 3 – 6   Nie- 
rSa: rSa:  totaal:

124 43 167
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Shoprite holdings Bpk en sy filiale vir die jaar geëindig Junie 2014

finansiële Hoogtepunte

Junie
herstateerde

Junie
% 2014 2013

toename r’000 r’000

Verkoop van handelsware  10.5  102 204  92 457 
handelswins  6.0  5 714  5 392 
Verdienste voor rente, inkomstebelasting, waardevermindering en amortisasie (eBitdA)  8.7  7 406  6 811 
Wins voor inkomstebelasting  5.3  5 467  5 191 
Wesensverdienste  3.3  3 733  3 614 

preStASieMAAtStAWWe
Wesensverdienste per aandeel (sente)  3.3   697.6   675.4 
dividende per aandeel verklaar (sente)  3.6   350.0   338.0 
dividenddekking (keer)   2.0   2.0 
handelsmarge (%)  5.59  5.83 
opbrengs op gemiddelde aandeelhouersekwiteit (%)  18.1  20.0 

oMSKryWingS
opbrengs op gemiddelde aandeelhouersekwiteit: Wesensverdienste, uitgedruk as ’n persentasie van die gemiddelde kapitaal en reserwes en 
 rentedraende lenings aan die begin en aan die einde van die finansiële jaar.

Shoprite holdingS BpK AAndeelpryS

22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000 
6 000
4 000
2 000

0

Ju
n 

04

d
es

 0
4

Ju
n 

05

d
es

 0
5

Ju
n 

0
6

d
es

 0
6

Ju
n 

07

d
es

 0
7

Ju
n 

08

d
es

 0
8

Ju
n 

0
9

d
es

 0
9

Ju
n 

10

d
e s

 1
0

Ju
n 

11

d
es

 1
1

Ju
n 

12

d
es

 1
2

Ju
n 

13

d
es

 1
3

Ju
n 

14

VerKopeAAntAl KorporAtieWe WinKelS

1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

20
05

20
0

6

20
07

20
08

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
05

20
0

6

20
07

20
08

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

S
en

te

r
 M

ilj
o

en

r
 M

ilj
o

en

76
6 84

6 91
7 98

4 1 
07

9

1 
16

6

1 
24

6

1 
33

4 1 
45

6

1 
58

1



S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4

Be
Dr

yf
S-

oo
rS

iG

7

11 762 
nuwE wErkE 
gESkEp In 2014

123 100 

Totale kSI spandering

r118 456 338

SwarT  
vErTEEnwoordIgIng

95.9%
nuwE korporaTIEwE 
wInkElS TEEn 
JunIE 2015

130

Shoprite Checkers  
se interne voedsel- 

inflasie 

BBSeB 
Vlak 4 
bydraer

aantal 
voedsel-
veiligheids 
insidente 

Zero

6.1%

groep 
omset  
styg

10.5%

Suid-afrika 
se nasionale 
voedsel- 
inflasie

4.7%

mense in diens in totaal
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raad van Direkteure
Shoprite holdings Bpk

UitVoerende direKteUre

dr. JW BASSon (68)
BCom CtA gr(SA) dCom (hc)
hoof-Uitvoerende Beampte 
–  Sluit in 1971 as finansiële bestuurder by 

pep Stores Bpk aan. 
–  Aangestel as hoof-Uitvoerende Beampte 

van Shoprite holdings in 1979.
–  Besturende direkteur van Shoprite 

Checkers (edms) Bpk.

Mnr. Cg gooSen (61)
BCom hons gr(SA)
Adjunk-Besturende direkteur
–  Sluit in 1983 as finansiële bestuurder by 

die pepkor groep aan.
–  dien as finansiële direkteur van Shoprite 

holdings van 1993 tot 2014.
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) Bpk.

Mnr. M BoSMAn (57)
Brek hons gr(SA)
hoof-finanansiële Beampte
–  Aangestel as finansiële direkteur van 

Shoprite holdings in 2014.
–  dien as alternatiewe uitvoerende direkteur 

van Shoprite holdings van 2005 tot 2014 
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 

Bpk en verskeie ander groep-filiale.
–  dien op die Maatskaplike-en-

etiesekomitee.

Mnr. B hAriSUnKer (62)
divisionelebestuurder
–  Sluit in 1969 by Checkers aan.
–  Aangestel op die direksie van Shoprite 

holdings in 2002.
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 

Bpk en verskeie ander groep-filiale. 
Verantwoordelik vir die groep se 
 kleinhandelbedrywighede in Mauritius, 
Madagaskar en Mosambiek, asook vir 
internasionale verkryging.

Mnr. Ae KArp (55)
hoofbestuurder: Meubelafdeling
–  Sluit in 1990 by oK Bazaars aan.
–  Aangestel op die direksie van Shoprite 

holdings in 2005.
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 

Bpk en verskeie ander groep-filiale

Mnr. el nel (65)
BCom CtA gr(SA)
hoofbestuurder: Kleinhandelbeleggings
–  Sluit in 1997 by die Shoprite groep aan.
–  Aangestel op die direksie van Shoprite 

holdings in 2005.
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 

Bpk en verskeie ander groep-filiale.

Mnr. Br WeyerS (62)
hoofbestuurder: produkontwikkeling
–  Sluit in 1980 by die Shoprite groep aan.
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 1997.
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 

Bpk.
–  dien op die Maatskaplike-en-

etiesekomitee.

UitVoerende AlternAtieWe direKteUre

Mnr. JAl BASSon (38)
Brek
hoofbestuurder: hungry lion
–  Aangestel as alternatiewe direkteur van 

Shoprite holdings in 2005.
–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 

Bpk en verskeie ander groep-filiale 
–  dien op die Maatskaplike-en-

etiesekomitee

Mnr. pC engelBreCht (45)
BCompt hons gr(SA)
operasionele hoofbeampte
–  Aangestel as alternatiewe direkteur en as 

operasionele hoofbeampte van Shoprite 
holdings in 2005.

–  direkteur van Shoprite Checkers (edms) 
Bpk en verskeie ander groep-filiale.

nie-UitVoerende direKteUr

dr. Ch WieSe (72)
BA llB dCom (hc)
–  Aangestel as Voorsitter van Shoprite 

holdings in 1991.
–  Voorsitter van die nominasiekomitee.
–  dien op die Vergoedingskomitee.
–  Voorsitter van pepkor holdings Bpk, 

tradehold Bpk en invicta holdings Bpk.
–  dien as nie-uitvoerende direkteur op die 

direksies van Brait SA Bpk, Steinhoff 
international holdings Bpk en pallinghurst 
resources Bpk.
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onAfhAnKliKe nie-UitVoerende direKteUre

Mnr. Jg rAdeMeyer (65)
BCom CtA gr(SA)
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 2002.
–  leidende onafhanklike direkteur en 

Voorsitter van die oudit-en-risikokomitee.

Mnr. Jf BASSon (62)
BCom (Cum laude) CtA gr(SA) 
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 2014.
–  lid van die oudit-en-risikokomitee.
–  Voormalige vennoot van 

pricewaterhouseCoopers.
–  Voorsitter van die oudit-en-risikokomitee 

van Kaapse Verbruikers (edms) Bpk. 
–  lid van die direksie van Kaapse 

Verbruikers (edms) Bpk.

Mnr. JJ foUChÉ (66)
BCom llB
–  heraangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 2012.
–  lid van die oudit-en-risikokomitee.
–  dien as nie-uitvoerende direkteur van 

pepkor holdings (edms) Bpk.

Mnr. eC KieSWetter (55)
Bed (Wetenskaponderrig)
MCom (cum laude)  
(SA en internasionale Belasting)
Uitvoerende MBA (Strategie en 
Saketransformasie) (UK)
MA (Wetenskaponderrig – Kognitiewe 
ontwikkeling)
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 2010.
–  dien op die nominasie- en 

Vergoedingskomitees.
–  groep-bestuurshoof van Alexander 

forbes group holdings Beperk en hou 
verskeie direkteurskappe in Alexander 
forbes-groepfiliale.

–  Vorige Adjunk-Kommissaris van die Suid-
Afrikaanse inkomstediens (SAid) en lid 
van die nasionale tesourie se 
Belastingopbrengskomitee.

–  Kanselier van die da Vinci instituut, ’n 
privaat Universiteit in Suid-Afrika.

Mnr. JA loUW (70)
BSc hons B(B&A) hons
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 1991.
–  Voorsitter van die Maatskaplike-en-etiese- 

en die Vergoedingskomitee.
–  dien op die oudit-en-risko- en die 

nominasiekomitee.
–  hou direkteurskappe in verskeie private 

maatskappye.

dr. AtM MoKgoKong (57)
MB ChB, d Comm (hc)
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 2012.
–  Uitvoerende Voorsitter van Community 

investment holdings (edms) Bpk en nie-
uitvoerende Voorsitter van rebosis 
property fund Bpk en Jasco electronics 
Bpk.

–  nie-uitvoerende direkteur van Adcock 
ingram en van Afrocentric investment 
Corporation Bpk.

Mnr. JA roCK (44)
BA (hons) MA ACA AMp (insead)
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

holdings in 2012.
–  lid van die oudit-en-risikokomitee.
–  gekwalifiseerde geoktrooieerde 

rekenmeester.
–  Vorige groep-Uitvoerende Beampte van 

die Suid-Afrikaanse inkomstediens (SAid).
–  tans aangestel as hoofbestuurder by 

exxaro Services.

AlternAtieWe nie-UitVoerende direKteUr

AdV. Jd WieSe (33)
BA, MieM (italië), llB
–  Aangestel as alternatiewe direkteur van 

Shoprite holdings in 2005.
–  dien op die direksies van verskeie 

genoteerde maatskappye.
–  Advokaat in die Suid-Afrikaanse 

hooggeregshof.
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Voorsittersrede

Ch Wiese

SUid-AfriKA en die WêreldWye  
eKonoMieSe oMgeWing
die uitwerking van die wêreldwye ekonomiese afswaai van 2008/2009 
begin stadig maar seker sy greep op die Verenigde State van Amerika 
en die ontwikkellende lande in die europese Unie verloor. die herstel 
van die VSA blyk nou sterk gevestig te wees, terwyl die Verenigde 
Koninkryk se ekonomie geleidelik verbeter en die internasionale 
Monetêre fonds verwag dat dit met 2.9% in 2014 sal groei. op die 
europese vasteland neem die uitvoer-gedrewe duitse ekonomie die 
voortou in die eU se herstel, hoewel daar steeds kommer is oor sekere 
lidlande in die Mediterreense streek.

Suid-Afrika se vennote in die groep van BriCS-lande het oor die 

afgelope jaar ’n gemengde prestasie gelewer. Brasilië se ekonomie was 
in die besonder onder druk, terwyl indië die laagste groei in jare toon. 
daar is wel die verwagting vir ’n oplewing in indië onder die land se 
nuut verkose regering. dis te vroeg om te sê tot watter mate die 
verskerping van sanksies teen rusland weens sy aggressie in die 
oekraïne sy ekonomie sal skaad. die stadiger ekonomiese groei in 
China, by verre die mees dominante BriCS-land, kan op die lang 
termyn te goede vir sy ekonomie, wat teen so ’n spoed gegroei het dat 
daar weinig tyd vir konsolidasie was, meewerk. 

die meeste van die ontwikkelende markte begin nou weer teen ’n 
aanvaarbare koers groei, veral dié in Asië waar die BBp van ’n land 
soos Suid-Korea na raming met 4% vanjaar gaan verhoog. die 
Anitipodes toon ook sterk groei. in latyns-Amerika is Chili die 
 voorvatter met BBp-groei van meer as 5%.

Suid-Afrika se verwagte groei van 2% vir 2014 vergelyk sleg met die 
meeste ander ontwikkelende ekonomieë. Voorts is die verwagting dat 
dit volgende jaar slegs marginaal beter sal wees. gill Marcus, 
 goewerneur van die Suid-Afrikaanse reserwebank, het onlangs gesê 
Suid-Afrika kan nie meer die wêreldwye finansiële krisis blameer vir sy 
kwynende ekonomiese prestasie nie omdat die huidige stadige groei, 
na haar mening, meer plaaslik gedrewe en groteendeels selftoegedien 
is. 

terwyl die regering nie daarin slaag om die strukturele probleme te 
hanteer wat die plaaslike ekonomie kniehalter nie, het nigerië Suid-
Afrika as die grootste ekonomie op die Afrika-vasteland verbygesteek 
met verstommende groei van 6.7% in 2012 en 7.4% in 2013, luidens 
die Afrika ekonomiese Uitkyk-verslag. dit is in vergelyking met Suid-
Afrika se groei van 1.9% in 2013 en die 2% wat die Wêreldbank vir 
2014 voorspel.



S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4

Be
Dr

yf
S-

oo
rS

iG

11

dit is moontlik dat die trae groei sal voortduur tot die regering en 
ander belangegroepe ’n daadwerklike poging aanwend om die 
 ekonomie se strukturele probleme, wat so ’n belemmering vir groei is, 
te hanteer. die regering moet ook dringend die land se onvoldoende 
energie- en vervoerinfrastruktuur verbeter. ondernemings kan slegs tot 
groei bydra indien die regering die omgewing skep waarin dit met 
vertroue op die lang termyn kan belê. 

groei is die enigste manier om werk te skep, vaardighede te lok en 
’n stabiele en welvarende gemeenskap te bou. Werkloosheidsvlakke 
het tans weer tot bo 25% gestyg, terwyl 65% van jong mense sonder 
werk sit ten spyte van die regering se werkskeppingpogings. 

ek glo Suid-Afrika het die potensiaal en die geleenthede om soveel 
meer op die Afrika-vasteland te bereik as wat tans die geval is. As die 
enigste Afrika-lidland van BriCS, is dit in ’n posisie om ’n groot rol in 
Afrika suid van die Sahara te speel deur die sofistikasie en diversiteit 
van sy ekonomie, asook deur die toegang wat vir handelsvennote in 
Afrika geskep word.  

die groep en AfriKA
Volgende jaar sal dit 20 jaar wees sedert Shoprite die eerste keer in 
Afrika buite die BlnS-lande uitgebrei het om sy eerste winkels in 
Zambië oop te maak. in die twee dekades sedertdien het Afrika byna 
onherkenbaar verander. dit groei nou oor ’n wyer geografiese omvang 
en is nie meer primêr van hulpbronne vir sy sukses afhanklik nie. die 
pessimisme, wat deur politieke onstabiliteit aangevuur word, die gebrek 
aan infrastruktuur en die wydverspreide armoede het oor die jare 
 afgeneem tot die punt waar Afrika beskou word as ’n vasteland van 
omvangryke potensiaal, onder meer as ’n toekomstige voedselmandjie 
van die wêreld. 

dit is interessant om kennis te neem dat baie van die ekonomiese 
groei deesdae deur verbruikersvraag gedryf word en nie soveel deur 
grondstowwe nie, wat tot voordeel van Shoprite se winkels op die 
 vasteland is. die Afrika ontwikkelingsbank reken in sy jongste 
 jaarverslag dat Afrika oor die afgelope jaar sowat $80 miljard (ongeveer 
r864 miljard) in buitelandse beleggings gelok het, waarin die meeste 
regstreeks in vervaardiging was eerder as in die grondstofwinnings-
bedrywe.

Sekere lande lok natuurlik meer beleggings as ander, wat tot onge-
lyke groei op die vasteland lei; ten spyte van ’n groeiende middelklas is 
daar steeds armoede; en geweld is ’n daaglikse werklikheid in die 
demokratiese republiek van die Kongo, Kenia, nigerië en Suid-
Soedan. hoewel die potensiaal dus so groot is en toenemend 
verwesenlik word, hou Afrika steeds enorme struikelblokke vir handel 
in. die probleme wat veral deur voedselkleinhandelaars ondervind 
word, het nie afgeneem nie. dit het nie makliker geword om goed 
geplaasde en toepaslike handelsliggings te vind nie; bederfbare 
produkte oor grense te vervoer nie; en winkelinfrastruktuur moet op ’n 
gereelde grondslag self verskaf word weens die eindelose burokratiese 
 rompslomp wat betrokke is. 

Aan die positiewe kant het Afrika ook ’n nuwe generasie van 
 kleinhandelaars gevorm, wat hul kennis opgedoen het in ’n omgewing 
waarin hulle geestelik sterk en vindingryk moet wees om te oorleef. dit 
het ook vir ons geleer om selfonderhoudend te wees en ons gedwing 
om ’n uitgebreide infrastruktuur te ontwikkel om te verseker dat ons 
winkels regoor die vasteland doeltreffend bedryf word. ironies genoeg 
kan ons die kennis wat ons só opgedoen het ook baie suksesvol in 
Suid-Afrika toepas. 

Centurion Verspreidingsentrum
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Voorsittersrede (vervolg)

Shoprite en Sy KlAnte
die tema van vanjaar se jaarverslag is lae-prysleier vir die klant van die 
toekoms.

in moeilike ekonomiese tye soos wat ons die afgelope paar jaar 
ondervind, is prysmededinging in die kleinhandelomgewing nóg 
strawwer soos kleinhandelaars aggressief die kwynende besteebare 
inkomste van verbruikers jag. die mededingende gedrag verander 
wanneer omstandighede verbeter en verbruikers meer vrylik bestee.

die groep het nooit dié opportunistiese benadering gevolg nie, want 
lae pryse vorm van meet af die grondslag van ons sakefilosofie. die 
Shoprite-handelsnaam, die kernsaak van die groep, doen sedert sy 
ontstaan op dié grondslag sake. 

Wat die groep onderskei, is dat dit die laagste pryse van enige 
voedselkleinhandelaar in Suid-Afrika kan bied sonder om winsge-
wendheid in te boet. Vanweë die ekonomieë van skaal het ons daarin 
geslaag om ’n netto winsmarge te behaal wat wesenlik hoër is as enige 
van ons mededingers s’n. grondliggend tot ons sukses is die vlak van 
self-onderhoudendheid wat ons bereik het. om dit eenvoudig te stel: 
ons beheer self elke aspek van ons besigheid. 

ons het binne die winkel asook aanlyn interaksie met klante en ons 
ontleed kooppatrone om hul behoeftes en aspirasies beter te verstaan. 
ons voldoen hieraan deur ’n wêreldwye verkrygingsmodel waardeur 
ons die beste gehalte teen die laagste pryse kan vind. ons het belê in 
van die mees gesofistikeerde voorraadbestuur en -verspreidingstelsels 
om seker te maak dat dié produkte op die rak is waar en wanneer 
klante dit wil hê.

dit is ’n model wat ons deurgaans verfyn deur die nuutste 
 informasie tegnologie beskikbaar te gebruik, en dit is een wat ons 
glo ons suksesvol in die toekoms sal dien.

VolhoUBAArheid
die volhoubaarheid van al ons bedrywighede is sentraal tot ons 
 vooruitbeplanning, wat gefokus is om sake so te struktureer dat dit 
enige afswaai kan deurstaan en voordeel kan trek wanneer daar ’n 
opswaai is in die ekonomieë waarin ons sake doen. ons het daarom 
beskermingsmaatstawwe wat op so ’n wyse in ons sake ingebou is dat 
dit nie groei belemmer nie. 

die belangrikste faktor in ons winsgewendheid is ’n netwerk van 
hoogs gesofistikeerde verspreidingsgeriewe, wat oor jare geskep is en 
wat aan ons winkels deur moderne voertuigvlote verbind word. deurdat 
ons self die voorraadlyne bedryf, neem ons nie net verantwoordelikeid 
daarvoor om die regte produk op die regte tyd in ons winkels te kry nie, 
maar ook om dit op ’n vlak van hoë doeltreffenheid te doen. 

in Afrika is ons fokus toenemend op lande met voldoende 
 potensiaal vir sterk groei en wat ’n groot genoeg aantal winkels kan 
akkommodeer om vir ons ’n dominante posisie in die mark en 
 ekonomieë van skaal op verskeie gebiede te gee, van bemarking tot om 
ons winkels vanuit ons eie verspreidingsentrums te voorsien. 

in die hoogs mededingende Suid-Afrikaanse voedselkleinhandel-
omgewing is ons fokus op groei in ontwikkelende stedelike gebiede 
sowel as daar waar koopkrag nuwe potensiaal inhou. Wanneer ons 
navorsing toon dat gebiede wat geoormerk is vir residensiële 
 ontwikkeling genoegsame potensiaal vir die toekoms inhou, koop ons 
van die grond in die gebied wat goed geposisioneer is vir toekomstige 
kleinhandelontwikkeling. 

ons verbeter die vlak van dienslewering aan klante konstant en ons 
voeg toe aan die aanvullende dienste wat ons verskaf, soos apteke en 

luukse drankwinkels, asook geriewe om kaartjies te koop vir enige iets 
van oorsese reise tot sportgeleenhede ens. – alles ten doel om klante 
uit te nooi om al hul sake op een plek te doen. 

om ons dieper markpenetrasie te gee, het ons ’n paar jaar gelede ’n 
nuwe, kleiner formaatwinkel genaamd Usave in die mark bekend gestel, 
wat winsgewend kan sake doen in ’n gebied wat te klein is om konven-
sionele supermarkte te onderhou. 

Vanweë ons daaglikse blootstelling aan die gemeenskap – die 
Shoprite-ketting het in Suid-Afrika alleen bykans 22 miljoen klante in 
die middel tot laer marksektore – is ons deeglik bewus van ons 
 verantwoordelikheid teenoor ons klante en die gemeenskap, nie net 
deur basiese voedselprodukte teen die laagste prys moontlik te verskaf 
nie, maar ook om hul lewensgehalte te verbeter. Verskeie jare gelede 
het ons die Shoprite Checkers ontwikkelingstrust geskep as die 
primêre voertuig vir BBSeB-ondernemings- en ekonomies maatskap-
like  ontwikkeling. die fonds het tot op hede meer as r110 miljoen belê 
in projekte waarin plaaslike gemeenskappe die meerderheidsbelange 
hou. dit sluit inkopiesentrumontwikkelings in Mosselbaai en 
Khayelitsha in sowel as sake-ondernemings in Jeffreysbaai en namibië. 
laasgenoemde se doelwit is om voedselsekerheid in dié land te 
verhoog. 

die direKSie
gedurende die jaar is ’n ou staatmaker van die maatskappy en ’n vriend 
vir baie jare oorlede. Jeff Malherbe, 84, was betrokke as regsadviseur in 
elke groot transaksie en verkryging deur Shoprite sedert sy ontstaan in 
1979, tot hy as senior vennoot van die Kaapse regspraktyk Jan S de 
Villiers, vandag deel van Werksmans, afgetree het. hy is in 1999 tot 
Shoprite se direksie verkies. My eie verhouding met Mnr. Malherbe, wat 
verlede jaar uit die direksie getree het, strek terug na die laat 1960’s toe 
hy die regsadviseur geword het vir ’n jong pep, vandag pepkor, waaruit 
Shoprite later sou ontwikkel. Mnr. Malherbe, wat ook ’n naspers-
direksielid vir 31 jaar was, het oor die jare steeds ’n waardevolle bydrae 
tot direksiebesprekings gelewer. hy was in baie opsigte ’n merkwaar-
dige man en een wie se vriendskap ek hoog geag het.

erKenning
die kleinhandelsektor in Suid-Afrika kan op nóg ’n jaar vol kneusplekke 
terugkyk waarin enorme vereistes gestel is aan die groep se vermoë 
om sy groei in ’n uiters uitdagende omgewing te handhaaf. ek wil my 
mede direkteurs en senior bestuur bedank vir die insig wat hulle oor die 
jare getoon het deur strategieë te inisieer en te ontwikkel wat ons 
toegerus het om nie net te oorleef nie, maar om dit in sulke omstandig-
hede goed te doen. daarmee saam wil ek ook elke personeellid bedank 
wat ons gehelp het om te verseker dat die strategieë suksesvol in 
werking gestel is en steeds word, sowel as vir elke dag se onverpoosde 
harde werk.

CH wiese
Voorsitter

18 Augustus 2014 
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Verslag van die Hoof-Uitvoerende Beampte

JW Basson

BedryfSoMgeWing
in die verslagtydperk het die groep se omset met 10.5% van 
r92.5 miljard tot r102.2 miljard gestyg en vir die eerste keer die 
r100 miljard-kerf in verkope oorgesteek, terwyl dit ook markaandeel vir 
die agste opeenvolgende jaar gewen het. ons glo dit is ’n baie gesonde 
prestasie teen die agtergrond van die voedselkleinhandelbedryf se 
 uitdagende markomgewing. 

Verbruikers se gebrek aan besteebare inkomste weens lae ekono-
miese groei, werkloosheid en arbeidsonrus het die grootste uitwerking 
op die voedselkleinhandelbedryf in die jaar tot Junie 2014 gehad. dit 
wat ons in ons winkels ondervind het, was ’n weerspieëling van die land 
se breër ekonomie, wat gesukkel het om ’n groeikoers van 2% te hand-
haaf – dit is laer as dié van die meeste ontwikkelende ekonomieë wat 
van die wêreldwye ekonomiese krisis in 2008/2009 herstel.

die langdurige stakings in die platinumbedryf het ’n uitwerking op 
ons verkope gehad, veral op Shoprite-winkels in die dele van die land 
waar die 70 000 betrokke myners en hul families woon. Volgens die 
Kamer van Myn wese het die werkers r10.7 miljard in lone tydens die 
stakingstyd perk van vyf maande verloor. Verbruikers in die laer-inkom-
stegroepe bestee die grootste deel van hul inkomste op voedsel en die 
verlore lone ver teen woordig ’n wesenlike verlies aan verkope vir 
 voedselkleinhandelaars. 

teen dié agtergrond het sakevertroue oor die afgelope maande tot 
vlakke gedaal wat laas in 2000 ondervind is, terwyl verbruikersvertroue 
deurgaans verswak soos die druk op huishoudings toeneem weens 
konstante prysstygings. die hoë skuldvlakke van Suid-Afrikaanse 
verbruikers in ’n omgewing waar rentekoerse styg, het ook ’n 
uitwerking op kleinhandelaars gehad. 

BedryfSoorSig
in die twaalf maande tot Junie het die groep die styging in voedsel-
pryse tot 4.7% beperk, wat 1.4 persentasiepunte onder Suid-Afrika se 
amptelike voedselinflasiesyfer van 6.1% is.  

die groep het volgehou om in die toekoms te belê met ’n netto 
125 nuwe korporatiewe winkels en die ondersteunende voorraad-
kettinginfrastruktuur en die inligtingtegnologie daarvan. ons het ’n 
netto 92 supermarkte oopgemaak – dit is meer as ooit te vore en meer 
as enige van ons mededingers s’n – sowel as ’n netto 32 meubelwinkels. 

hoewel die lae ekonomiese groei wat tans in die land ondervind 
word die onderneming se uitbreidingsplanne kon inkort, belê die groep 
vir toekomsgroei en is goed geposisioneer om voordeel te trek uit die 
uiteindelike opswaai.

die gevolg van hoër waardevermindering en personeelkoste vanweë 
die groot aantal nuwe winkels, wat veral in die tweede helfte geopen is, 
het ’n uitwerking op winsgewendheid gehad. 

om aan ons aptyt vir groei te voldoen, het die groep doelbewus sy 
inkomste aangevul deur sy bedrywighede uit te brei in lande buite  
Suid-Afrika, waar een derde van die 54 Afrika-lande ’n jaarlikse 
BBp-groeikoers van meer as 6% het.

in ’n omgewing waar die land se amptelike werkloosheidsyfer weer 

die hoogte ingeskiet het tot bo die vlak van 25%, het die groep in die 
verslagtydperk 11 762 nuwe werke geskep en het nou 123 100 mense 
in diens; 107 467 in Suid-Afrika en 15 633 buite die landsgrense.

die bestuur is die afgelope jaar versterk met ’n talentvolle jonger 
generasie wat in verantwoordelike posisies ingeskuif het en toegerus is 
om die besigheid die toekoms in te neem. dit is ’n bewys van ons hoë vlak 
van vooruitbeplanning dat ons alle betrokke poste uit eie geledere kon vul. 

Kern BedryWighede
die groep het in die jaar tot Junie ’n netto 76 supermarkte in Suid-
Afrika geopen, wat die meeste deur enige voedselkleinhandelaar is, en 
die drie kettings bedryf nou saam 877 supermarkte in die land. 

die groep is bevoorreg dat dit die mark domineer, oor meer onder-
handelingskrag en wesenlik meer handelsruimte as enige van sy 
mededingers beskik. ’n gesofistikeerde tegnologie-infrastruktuur en 
gevorderde verkrygings- en voorraadaanvullingstelsels is aan die 
winkels gekoppel tot voordeel van die verbruiker. 

in Suid-Afrika se versadigde handelsomgewing vind kannibalisme deur 
ons eie nuwe winkels op die kort termyn plaas, hoewel ons glo dat ons op 
die lang termyn die vrugte van die opkomende middelklasverbruiker sal pluk. 

die groep dien steeds as ’n grootskaalse betaalpunt vir maatskap-
like toelae en betaal sowat r850 miljoen aan ongeveer 1.5 miljoen 
ontvangers elke maand uit, wat ’n belangrike diens is vir baie mense 
wat ook ons klante is. 

ons ontwikkel voortdurend nuwe en meer doeltreffende maniere om 
met klante te kommunikeer. ons glo die potensiaal vir aanlyninkopies in 
die Suid-Afrikaanse voedselkleinhandelmark, veral in die segment wat 
die grootste deel van ons besigheid uitmaak, is tot sekere nie-bederf-
bare produklyne beperk. ons glo egter dat digitale bemarking, veral 
deur die gebruik van mobiele tegnologie, enorme potensiaal vir ons 
besigheid inhou. die doeltreffende gebruik van klantinligting wat deur 
elektroniese bemarkingskanale versamel word, stel ons in staat om 
profiele vir individuele winkelbesoekers saam te stel en bemarking 
volgens hul spesifieke behoeftes en voorkeure te doen. 

ons drie onderskeie handelsname – Shoprite, Checkers en Usave – 
dek die hele inkomstespektrum van Suid-Afrikaanse verbruikers. 
elkeen het sy eie produkaanbod wat doelgerig is om aan die behoeftes 
en aspirasies van sy teikenmark te voldoen, en elk word deur sy eie 
infrastruktuur ondersteun. 

Shoprite bly die vlagskiphandelsnaam van die groep beide in terme 
van omset en in die aantal supermarkte. daar is ’n verdere netto 37 
winkels in die jaar geopen, wat die totaal op 400 supermarkte bring en 
wat ’n groei in omset van 7.5% (2013: 7.3%) behaal het. dit is ook 
aangewys as die nommer 1-supermarkhandelsnaam in die 2014 
Sunday times top Brands-opname. 

ons posisionering as laepryskleinhandelaar is goed gevestig deur ’n 
sterk, volgehoue fokus op afslag en die ketting sit die strategiese 
 beskerming van sy posisie voort. ’n Bewys van dié suksesvolle posisio-
nering, is die uitslag van ’n markopname wat 1 500 respondente in ons 
kern-teikenmark betrek het en waaruit sowat 50% Shoprite as die 
supermark wat die laagste pryse bied, beskou – ’n syfer wat vyf keer 
meer is as die ondersteuning wat enige van sy mededingers ontvang 
het. onlangse AMpS-navorsing toon dat Shoprite met 34% by verre die 
grootste hoeveelheid lojale klante in Suid-Afrika het asook die hoogste 
getal gereelde winkelbesoekers van 21.7 miljoen.

Checkers het voortgegaan om sy posisie as waarde-kleinhandelaar 
te verstewig en sy ondersteuningsbasis in die meer welvarende lSM 
8 – 10-verbruikersegment uitgebrei. teen die einde van die verslagtyd-
perk het dit 211 Checkers- en Checkers hyper-takke in die land gehad, 
wat ’n gesamentlike groei in omset van 8.2% behaal het. die Checkers 
hyper-winkels word nou geposisioneer as meer kompakte een-stop-
afsetpunte met ’n uitgebreide produkkeuse vir klante in ’n omgewing 
waarin dit maklik is om inkopies te doen. die ketting se aantrekkings-
krag word steeds verhoog deur uitsoekafdelings wat gewy word aan 
spesialisprodukkategorieë soos wyn, kaas, vleis en koffie. Baie werk is 
gedoen om die ketting se varsprodukte-aanbod en onderliggende 
klantediens uit te bou. 
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Verslag van die Hoof-Uitvoerende Beampte (vervolg)

hoewel die Suid-Afrikaanse mark bykans volgroeid vir supermark-
kettings soos Shoprite en Checkers word, is daar steeds ruim geleent-
hede vir groei vir die klein-formaat afsetgebiede van Usave, wat ’n 
gewigtige speler in die laer-kant van die spektrum word. Usave se 
aandeel in die Suid-Afrikaanse voedselkleinhandelmark het nou tot 
meer as 2% gegroei. die ketting hou onwrikbaar by sy sakemodel en 
bied daarvolgens ’n beperkte reeks basiese voedsel teen heeltydse 
afslagpryse. die groei in verkope styg steeds met bykans twee keer die 
bedryf se koers en in die jaar tot Junie is ’n toename in verkope van 
12.9% behaal, wat deur 266 winkels, waarvan 30 nuut is, genereer is.

UitBreiding BUite SUid-AfriKA
die uitbreiding van bedrywighede buite Suid-Afrika kry steeds 
momentum en ons winkels geniet hoë aanvaardingsvlakke in die lande 
waar ons sake doen. ons het ’n netto 16 supermarkte in die verslagtyd-
perk geopen en het nou 169 supermarkte buite die grense van Suid-
Afrika. Verkope het met 26.8% (16.2% in konstante wisselkoerse) 
gestyg, vergeleke met die vorige jaar. 

oor die jare het ons ’n aansienlike eiendomsportefeulje in lande 
buite Suid-Afrika opgebou waarvan die vervangingswaarde by verre die 
aanvanklike koste oorskry gegewe die algaande verswakking van die 
rand tesame met die hoër bou- en huurkoste in Afrika.

Meer en meer Suid-Afrikaanse kleinhandelaars volg Shoprite wyer in 
Afrika in. die eerste-vestigingsvoordeel wat die groep het, het egter oor 
die jare opgebou en sal verseker dat sy mededingers dit moelik vind om 
werklik ’n bedreiging vir sy groei te word. in Zambië, waar die meeste 
van dié kleinhandelaars hulself nou gevestig het, het die groep sy 
sterkste groei nóg behaal. 

ons bedrywighede in Zambië, namibië en Angola was weereens die 
toppresteerders. Kort voor jaareinde het die groep sy drie winkels in 
tanzanië, waar sake nie winsgewend was nie, aan die Keniaanse 
 kleinhandelaar nakumatt, wat winkels in verskeie oos-Afrika-lande 
besit, verkoop. 

in nigerië is ons winsgewendheid belemmer deur ’n wet wat banke 
dwing om ’n toeslag van 3% te hef op alle kontantdeposito’s. dit is 
onlangs opgehef ná kragtige teenkanting deur sake-ondernemings, 
insluitend Shoprite. die toeslag is nou uitsluitlik op kontantonttrekkings 
van toepassing. 

hoewel ons die verkryging van produkte aanmoedig in die lande 
waar ons sake doen en produkte van die vereiste standaard by plaaslike 
vervaardigers en produsente koop, is ons steeds baie afhanklik van 
produkte wat vanuit Suid-Afrika en ander lande verkry word. Swak 
infra struktuur en administratiewe rompslomp veroorsaak egter dat 
produk aanvulling in ons winkels met tye nog stadig en onderbroke is, wat 
’n uitwerking het op die beskikbaarheid van produkte op die winkelrak. 
om die probleem te bowe te kom, ondersoek ons die  uitbreiding van 
ons verspreidingsgeriewe in sleutellande soos nigerië en Angola. 

ons werk hard met Suid-Afrikaanse vervaardigers saam om ons in 
Afrika in te volg en produksie-aanlegte te vestig wat ons winkels van 
voorraad kan voorsien en ook vir hulle as heel nuwe markte kan dien. 
intussen word ons verkryging elders gedoen, maar vordering word 
byvoorbeeld in Angola gemaak, waar ons produkreeks aanvanklik 
100% uit Suid-Afrikaanse goedere bestaan het, het dit nou tot sowat 
30% afgeneem. 

in die nuwe finansiële jaar gaan ons 30 supermarkte buite Suid-Afrika 
se grense open – dit is ’n toename van 17.8% op die bestaande getal. ons 
sal dan uit bykans 200 supermarkte elders op die vasteland handel dryf. 

die groep se groeifokus vir Afrika is nou hoofsaaklik in hulpbronryke 
lande waar die groep ’n sterk verteenwoordiging oor die jare opgebou 
het en wat baie geleenthede bied. 

AAnVUllende dienSte

Money Market
die Money Market-konsep is ’n hele paar jaar gelede in ons winkels 
bekend gestel om dit vir klante moontlik te maak om die meeste van hul 
sake onder een dak te doen, sedertdien het dit ontwikkel tot ’n bedui-

dende onderneming in eie reg. die kiosks binne die winkels verkoop nie 
net lugtyd en buskaartjies nie, maar hanteer die oordrag van geld na 
enige plek in die land en aanvaar die betalings van diensrekeninge en 
verkeersboetes. dié dienste is onlangs uitgebrei deur die bekendstel-
ling van ’n persoonlike leningsgerief. 

’n reeks Money Market-dienste is suksesvol in verskeie Afrika-
lande uitgebrei. geldoordragte, een van die gewildste dienste in Suid-
Afrika, is in Maart vanjaar met groot sukses in Zambië bekend gestel.  

die bedryfswins vir die jaar het met 13.1% gestyg en sit die groei-
momentum voort wat sedert die diens se bekendstelling volgehou word. 

Computicket
Computicket, Suid-Afrika se voorste kaartjie-uitreikingsonderneming, 
wat 857 in-winkel-toonbanke en 40 losstaande afsetpunte bedryf, het 
’n gedempte jaar gehad terwyl die promotors van grootskaalse 
 uitvoerings die fooie van top internasionale kunstenaars buitensporig 
duur gevind het weens die swakheid van die rand. gedurende die jaar 
het Computicket ’n nuwe deals-webwerf bekend gestel wat klante 
wesenlike afslag- en toegevoede waarde-aanbiedings op vermaak en 
reise bied. Computicket se verkope van vliegkaartjies het tot bykans 
r500 miljoen vir die jaar gestyg, wat Computicket travel op dieselfde 
vlak as die grootste reisagentskappe in Suid-Afrika plaas. 

Medirite en transpharm
die groep se pharmaseutiese afdeling bestaan uit twee dele: ’n ketting 
van 150 Medirite-apteke binne winkels, waarvan 144 in Suid-Afrika en 
ses in buurlande is, en ’n groothandelbesigheid wat as transpharm 
handel dryf en voorraad aan Medirite sowel as ’n aantal eksterne 
kliënte verskaf. transpharm het die beskikbaarheid van die omvattende 
reeks medikasie in ons apteke aansienlik verbeter. 

gedurende die jaar is Medirite, wie se omset met 20.1% in Suid-
Afrika gestyg en ’n rekord getal van 5.7 miljoen voorskrifte aan ons 
supermarkklante uitgereik het, aangewys as ’n voorkeurdiensverskaffer 
deur ’n aantal mediese fondse. die plan vir die nuwe finansiële jaar is 
om in Afrika uit te brei, veral in Angola.  

liquorShop
liquorShop is een van die snelsgroeiende klein ondernemings in die 
groep. gedurende die jaar is 47 afsetpunte geopen wat die totaal op 
241 bring, waarvan die meeste gerieflik naby die ingang van Checkers- 
en Shoprite-supermarkte geleë is. liquorShop vul die wynverkope 
binne winkels met sy eie omvattende reeks aan waartoe ’n wye keuse 
van bier, appelwyn en drinkgereed-produkte sowel as ’n uitgebreide 
reeks spiritualieë gevoeg is. dit het vinnig aansien onder klante as ’n 
verskaffer van goeie whisky gekry nadat dit onlangs ’n eksklusiewe 
reeks van enkelmout-whisky bekend gestel het. die totale omset vir die 
jaar tot Junie het met 33.6% gegroei om die r2 miljard-kerf vir die 
eerste keer oor te steek. 

groepdienSte
een van die groep se sterk punte is die gesofistikeerde voorraadketting 
wat ontwikkel is om winkels beide in Suid-Afrika en selfs in afgeleë dele 
op die Afrika-vasteland aan te vul. ons werk baie nou met plaaslike en 
buitelandse verskaffers saam om volumes en afleweringsdatums te 
handhaaf, wat ’n voortgesette produkvloei na ons netwerk van 
 verspreidingsentrums verseker. Vandaar word produkte deur ’n vloot 
van bevrore en koeltrokke na winkels volgens behoefte vervoer. 

Winkels word verskeie kere per week aangevul, waardeur produk-
beskikbaarheid verbeter word en dit vir die groep moontlik is om beide 
die buffervoorraad en ruimte te verminder wat winkels sou nodig kry in 
die verouderde regstreeks-na-die-winkel roete na die mark. die groep 
se verspreidingsentrums omvat ruimte van nagenoeg 600 000m² 
waarvan die infrastruktuur en stelsels konstant uitgebrei en opgradeer 
word. dit help die groep om sy mededingende voordeel in voorraadket-
tingbestuur en internasionale handel te behou. die  gevorderde stelsels 
speel ook ’n wesenlike rol in die verlaging van bedryfskoste deur die 
optimale gebruik van hulpbronne en verbeterde prosesdoeltreffendhede.  
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die groep se sleutelverspreidingsgeriewe is in Centurion in 
gauteng, durban en Kaapstad geleë. die Centurion-sentrum, wat 565 
kleinhandelafsetpute bedien, omvat ook verspreidingsgeriewe vir 
uitvoer na Afrika. Baanbrekerswerk word by Centurion gedoen met die 
logistieke herverbruik-arm van die voorraadketting, wat uiteindelik die 
groep se volhoubaarheidsinisiatiewe sal uitbou. die nuwe verspreiding-
nodus in durban verenig drie ouer verspreidingsentrums. ’n 
grootskaalse nuwe sentrum word vir Kaapstad beplan om sekere 
gehuurde geriewe te vervang en aan te vul. 

MeUBelAfdeling
die meubelafdeling het ten spyte van ’n strammer omgewing daarin 
geslaag om sy omset met 12.2% te verhoog in ’n hoogs mededingende 
mark vir duursame goedere. die beste prestasie is deur die vlagskipket-
ting, oK furniture, waarvan die omset met 19.5% toegeneem het sowel 
as die kleiner-formaat oK power express gelewer. Beide dié formate 
bedien die middelinkomstesektore van die mark. house & home, wat 
hoër lSM-groepe teiken, het tekens van ’n ommeswaai begin toon 
nadat dit in die vorige finansiële jaar herstruktureer is. 

die afdeling was ten spyte van die swak rand steeds in staat om die 
verkryging van gehalte produkte in die buiteland te doen. dit word teen 
hoogs mededingende pryse verkoop, maar voorsien steeds die 
 besigheid van ’n uitstekende winsmarge. 

Met verbruikerskuldvlakke wat gemiddeld sowat 75% van bestee-
bare inkomste uitmaak, het die afdeling ’n versigtige beleid gevolg om 
krediet toe te staan en het terselfdertyd sterk op skuldinvordering 
gefokus om totale agterstallige betalings op aanvaarbare vlakke van net 
onder 9% te hou. 

die afdeling het nou 368 afsetpunte, waartoe ’n netto 32 winkels 
tydens die verslagtydperk gevoeg is. Van dié winkels is 323 in Suid-
Afrika en 45 buite die landsgrense. die afdeling beplan steeds sterk 
groei in die nuwe finansiële jaar deur ’n verdere 30 winkels te open. 

frAnChiSe-Afdeling
die resultate van die franchise-afdeling eggo die uitdagende toestande 
wat baie van sy lede, waarvan die meerderheid in die plattelandse 
gebiede van Suid-Afrika en namibië sake doen, ondervind. die totale 

omset het met 4.7% toegeneem, terwyl die groei van bestaande 
ondernemings hoër was teen 9.5%. ten spyte van 21 nuwe lede in die 
jaar, het die lidmaatskap van 380 in 2013 tot 367 gedaal. in sekere 
gevalle moes die oK franchise sy verhouding met van die lede 
beëindig weens hul onvermoë om hul finansiële verpligtinge na te kom. 

As deel van sy lidmaatskapdryf het die afdeling ook ’n bemagtigings-
projek om geleenthede te skep vir swart entrepreneurs om die voedsel-
kleinhandelsektor van die ekonomie te betree. Sulke lede word nie net 
ondersteun met gunstige kredietterme nie, maar hulle ontvang ook 
ondersteuning en leiding in die bestuur van hul eie ondernemings. 
Bykomend daartoe het hulle die wesenlike koopkrag van die groep 
agter hulle, wat hulle in staat stel om verkope in hul gemeenskappe 
teen hoogs mededingende pryse te doen. 

Bykomend tot enjoy-drankwinkels, Megasave en friendly Stores 
bedryf die afdeling vier verskillende oK-kruidenierswinkelformate om 
hulle as lewensvatbare besighede in verskillende gemeenskappe te 
vestig. Van dié vier is die oK grocer die dominante formaat.   

erKenning
Kleinhandel is harde werk, vra maar vir enige iemand in die bedryf. 
Sekere jare is iewat makliker as ander, maar 2014 was nie een van hulle 
nie. toestande was uiteraard besonders uitdagend en ’n minder 
bedrewe bestuurspan kon maklik onder sulke omstandighede struikel. 
ek is baie bevoorreg om ’n ervare span te hê wie se lojaliteit en 
toewyding nooit te betwyfel is nie. My opregte dank aan elke lid van die 
span. dan is daar 123 100 personeellede wie se harde werk en 
 onbeperkte ondersteuning geweldig waardeer word! 

Jw Basson
Hoof-Uitvoerende Beampte

18 Augustus 2014
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finansiële oorsig vir Vyf Jaar
Shoprite holdings Bpk en sy filiale

herstateerde
Junie Junie Junie Junie Junie
2014 2013 2012* 2011* 2010*

rm rm rm rm rm

StAAt VAn oMVAttende inKoMSte

Verkoop van handelsware  102 204  92 457  82 731  72 298  67 402 
handelswins  5 714  5 392  4 665  3 987  3 490 
Wisselkoersverliese  (9)  (4)  (8)  —  (78)
items van ’n kapitale aard   3  (31)  (94)  (79)  (26)
Bedryfswins  5 708  5 357  4 563  3 908  3 386 
rente ontvang   225   259   142   95   106 
finansieringskoste  (461)  (430)  (224)  (126)  (94)
deel van (verlies)/wins van geassosieerdes en gesamentlike 
ondernemings  (5)   5  —  —  — 
Wins voor inkomstebelasting  5 467  5 191  4 481  3 877  3 398 
inkomstebelasting  (1 727)  (1 576)  (1 439)  (1 347)  (1 112)
Wins vir die jaar  3 740  3 615  3 042  2 530  2 286 

StAAt VAn finAnSiËle poSiSie

BaTES
eiendom, aanleg en toerusting  13 576  11 652  9 669  8 169  6 578 
Ander beleggings   471   179   108   64   66 
Uitgestelde inkomstebelasting bates   440   420   414   326   289 
ontasbare bates  1 225  1 041   894   719   611 
Bedryfsbates  24 803  20 176  19 988  11 417  10 442 
opgelope bedryfshure met vaste eskalasie   18   12   11   9   6 
totAle BAteS  40 533  33 480  31 084  20 704  17 992 

EkwITEIT En aanSprEEklIkHEdE
Kapitaal en reserwes  17 217  15 184  12 745  7 084  5 906 
nie-beherende belang   66   68   63   59   67 
permanente kapitaal  17 283  15 252  12 808  7 143  5 973 
lenings  4 684  4 152  4 035   50   40 
Ander laste  18 566  14 076  14 241  13 511  11 979 
totAle eKWiteit en AAnSpreeKliKhede  40 533  33 480  31 084  20 704  17 992 

StAtiStieK per geWone AAndeel en 
finAnSiËle VerhoUdingS

netto batewaarde per aandeel (sente)  3 218.1  2 837.4  2 381.6  1 399.8  1 166.7 
Verdienste per aandeel   (sente)  697.0  672.3   590.0   495.9   450.1 
Wesensverdienste per aandeel (sente)   697.6  675.4   607.0   507.6   455.4 
Verwaterde wesensverdienste per aandeel (sente)   697.6   675.4   607.0   507.6   451.6 
dividend per aandeel (sente)   350.0   338.0   303.0   253.0   227.0 
dividenddekking (bereken op wesensverdienste) (keer)   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0 
handelsmarge    (%)  5.59  5.83  5.64  5.51  5.18 
Wesensverdienste op gemiddelde totale  permanente kapitaal (%)   22.9   25.8   31.2   39.2   41.7 
Voorraadomsetsnelheid (keer)   7.1   7.7   8.4   8.8   8.9 
lenings: totale ekwiteit (:1)  0.271  0.272  0.315  0.007  0.007 
netto finansieringskostedekking (keer)   31.38   39.83   70.60   156.24 nVt

*nie herstateer vir die toepassing van ifrS 11, aangesien die effek nie wesenlik geag word vir die groep nie.

oMSKryWingS
Handelsmarge: handelswins uitgedruk as ’n persentasie van handelsware-verkope.
voorraadomsetsnelheid: Koste van verkope, gedeel deur die gemiddelde voorraad aan die begin en aan die einde van die finansiële jaar.
wesensverdienste: Wins voor items van ’n kapitale aard, na aftrekking van inkomstebelasting.
netto finansieringskostedekking: Verdienste voor rente, inkomstebelasting, waardevermindering en amortisasie (eBitdA), gedeel deur netto 
finansieringskoste.
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finansiële Verslag

 StAAt VAn oMVAttende inKoMSte

Verkoop van handelsware
–  totale omset het die r100 miljard-kerf vir die eerste keer verby 

gesteek deur met 10.5% tot r102.2 miljard te styg. dit is ’n goeie 
prestasie gegewe die stand van die algemene ekonomie asook die 
uitgebreide gevolge van die ontwrigtende arbeidsonrus. die groep 
het in die tweede helfte beter as in die eerste helfte van die jaar 
presteer met verkope wat van 9.7% tot 11.4% teenoor die verge-
lykende tydperke toegeneem het. 

–  die onderstaande tabel gee die toepaslike omset per segment:

Verkope-
groei 

%

Junie
2014
r’m

Junie
2013
r’m

Supermarkte rSA 8.7 76 881 70 707
Supermarkte nie-rSA 26.8 14 779 11 657
Meubels 12.2 3 996 3 562
Ander segmente 0.3 6 548 6 531
totale Verkope 10.5 102 204 92 457

–  Supermarkte rSA se omset het met 8.7% tot r76.9 miljard gestyg. 
die gemiddelde klant was steeds finansieël onder druk, maar 
Supermarkte rSA het ’n netto 76 supermarkte geopen en weer ’n 
aantal hoogs suksesvolle promosie-veldtogte in die jaar aangebied 
wat tot die groei in omset bygedra het. Voortgesette verbetering in 
die reekse van waarde toegevoegde kategorieë soos kaas, wyn en 
vleis het klante met wêreldklas produkte voorsien. 

–  interne voedselinflasie het van 4.3% in 2013 tot 4.7% in 2014 
verhoog. dit is vergeleke met die amptelike voedselinflasiesyfer van 
6.1% vir die 2014 finansiële jaar, wat daarop dui dat alle stygings nie 
aan klante deurgegee is nie. 

–  die rand het sy relatiewe swak wisselkoersvlak teenoor die 
VSA-dollar en die meeste Afrika-geldeenhede waarin die groep 
sake doen, gehandhaaf. gevolglik het die Supermarkte nie-rSA 
segment groei van 26.8% behaal en ná randomskakeling r14.8 
miljard tot die groep se omset bygedra. in konstante geldeenhede 
was die groei in omset 16.2%. die groep het in die jaar ’n netto 16 
nuwe supermarkte buite Suid-Afrika oopgemaak. 

–  die meubelafdeling was steeds gebuk onder moeilike handelsom-
standighede, maar het daarin geslaag om sy omset met 12.2% tot 
bykans r4 miljard te verhoog. dié omsetgroei is behaal sonder om 
marge in te boet en die handelswins het met bykans 50% tot 
r196.2 miljoen (2013: r130.7 miljoen) gestyg, hoofsaaklik vanweë 
die marge wat behoue gebly het terwyl koste doeltreffend beheer is. 
oK furniture, wat middel- tot laerinkomsteverbruikers teiken, het 
weereens die sterkste groei in omset van 19.5% getoon. 
Kredietverkope was nagenoeg onveranderd op 30.4% en het die 
groei van finansieringsinkomste, wat in ooreenstemming met die 
groei in omset met 14% gestyg het, ondersteun. die meubel afdeling 
het ’n netto 32 nuwe winkels in die jaar oopgemaak.  

Bruto wins
Bruto wins bestaan hoofsaaklik uit bruto marge ná prysaanpassings en 
voorraadverliese. ooreenkomstig ifrS (iAS 2: Voorraad en ifriC-
omsendbrief 9/2006) het die groep vereffeningsafslag en handels-
kortings ontvang van die voorraadkoste afgetrek.

 die groep het steeds sy prysmededingendheid gehandhaaf in ’n 
mark van aggressiewe afslag op voedselpryse. ondanks die verlaging 
van marges op basiese voedsel, het die groep sy brutowinsmarges 
verhoog danksy groter doeltreffendheid in stelsels en logistieke 
infrastruktuur, laasgenoemde vanweë die nuwe en uitgebreide 
verspreiding sentrums se vermoë om groter volumes te hanteer. 
gevolglik is die bruto winsmarge bykans onveranderd op 20.8%. die 
bruto wins het met 10.2% tot r21.3 miljard gestyg, wat in ooreenstem-
ming met die groei in omset is. Vooraadverliese bly goed onder beheer, 

maar misdaad word nou ’n teistering met oortreders wat toenemend 
onverskrokke optree. dit het die groep gedwing om sy besteding op 
sekuriteit en verlies beheer te verhoog.

Ander bedryfsinkomste
Ander bedryfsinkomste het met 8.9% tot r2.8 miljard gestyg, hoof-
saaklik vanweë ’n toename in kommissie ontvang; premies verdien; 
asook die verhaling van reklamekoste, wat met ’n soortgelyke bedrag 
toegeneem het. 

Uitgawes
Kostebestuur bly ’n hoë prioriteit vir die groep aangesien handels-
marges altyd onder druk is weens toenemende mededinging in die 
voedselkleinhandel. 
waardevermindering en amortisasie: die groep hou vol om sy 
 belegging in inligtingstegnologie te verhoog. dit maak ook nuwe 
winkels oop, terwyl dit terselfdertyd ’n voortgesette opknappings-
program vir ouer winkels deurvoer. Winkels word gemiddeld elke sewe 
tot agt jaar opgeknap. Bykomend daartoe is 153 nuwe korporatiewe 
winkels in die jaar oopgemaak en 28 is toegemaak.
Bedryfshure: Verhogings in die huurgeld van bestaande winkels is oor 
die algemeen in ooreenstemming met dié van die eiendomsmark in sy 
geheel. in die jaar is ’n netto 125 nuwe korporatiewe winkels oopge-
maak en die toename in omset het ook tot ’n ooreenstemmende 
toename in betaalde omsethuur gelei. Sekere huurbetalings is verlaag 
vanweë hoofhuurkontrakte wat nie hernu is nie of waaroor daar 
gedurende die jaar heronderhandel is. 
werknemervoordele: die toename in personeelkoste van 8.1%, wat 
heelwat minder as omsetgroei is, was hoofsaaklik weens die behoefte 
aan bykomende personeel voortspruitend uit die toename in omset en 
die aantal nuwe winkels wat geopen is. die verbetering van produkti-
witeit is voortgesit met ’n bykomende fokus op die verbetering en 
handhawing van diensvlakke binne winkels. As deel van werknemer-
voordele word daar voorsiening gemaak vir aansporings oor die lang 
termyn om personeel te behou. 
ander bedryfsuitgawes: dié kostes, wat met 12.5% toegeneem het, 
dek uitgawes soos elektrisiteit en water; herstelwerk en onderhoud; 
sekuriteit; en kommissie wat op kredietkaarte betaal is. die groep het sy 
voorsiening vir die herstel van huurgeboue, waar hy ’n verpligting het om 
die buitekant daarvan te onderhou, behou. die groei in ander bedryfs-
uitgawes het ’n groter toename as dié van omset getoon, maar kan 
hoofsaaklik toegeskryf word aan verhogings in elektrisiteit (tarief verho-
gings); kommissie betaal (meer klante maak gebruik van duur veel-
doelige kaarte); herstel en onderhoud (opknappings en ander gewone 
uitgawes); en lopende voertuiguitgawes (brandstof en ander kostes) wat 
hoër was as die groei in omset. Van die ander uitgawes het ook meer as 
omset toegeneem vanweë die aantal nuwe winkels wat geopen is.

handelswins
die handelsmarge het effens van 5.8% tot 5.6% afgeneem weens die 
aantal nuwe winkels wat tot ’n groter toename in uitgawes gelei het. 

Buitelandse valutaverskille
Soos verklaar in die rekeningkundige beleid, word die bates en laste 
van buitelandse filiale omgereken tot rand teen sluitingskoerse. 
dié omrekeningsverskille word in ekwiteit in die buitelandse valuta-
omrekeningsreserwe (BVor) verantwoord. in wese is die meeste 
 wisselkoersverskille in die staat van omvattende inkomste die gevolg 
van  korttermynlenings van bedrywighede buite Suid-Afrika wat in 
VSA-dollar verskuldig is en balanse in VSA-dollar wat in buitelandse 
rekeninge gehou word.

die rand het in die jaar swak gebly, terwyl die wisselkoerse van 
sekere Afrika-lande waar die groep sake doen hul verhandelingsvlakke 
teenoor die VSA-dollar behou het. Bykomend daartoe het die devaluering 
van die Malawi kwacha en die ghana cedi ’n uitwerking op die kortter-
mynlenings gehad. die gevolg was ’n valutaverlies van r9.4 miljoen, 
vergeleke met een van r3.8 miljoen in die vorige verslagtydperk.
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finansiële Verslag (vervolg)

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

2014 2013 2012
VSA-dollar 10.617 9.959 8.297
euro 14.478 13.017 10.443
Zambië kwacha 1.710 1.816 1.590
Angola kwanza 0.109 0.103 0.087
Mosambiek metical 0.332 0.331 0.293
nigerië naira 0.065 0.062 0.051

netto rente-uitgawe 
die groep het vir die grootste deel van die jaar van oornag-daggeld-
geriewe vir beide korttermyndeposito’s en -lenings gebruik gemaak. 
Soos in die verlede het die groep alle kapitaalprojekte met korttermyn-
lenings en kontantreserwes gefinansier.

die netto rente-uitgawe vir die jaar het tot r236 miljoen gestyg 
teenoor ’n netto betaling van r171 miljoen die vorige jaar. dit kan 
toegeskryf word aan die kontantuitvloei vanweë bate-aankope 
(r3.9 miljard), asook die verskil tussen die rente betaal op die 
 omskepbare  skuldbriewe en die rente verdien.

daarbenewens moet die groep die vereistes van ifrS 39 ten 
opsigte van die hantering van rente op die omskepbare skuldbriewe 
toepas. ifrS vereis dat die aanspreeklikheidskomponent van 
 omskepbare skuldbriewe teen geamortiseerde koste gemeet word deur 
die effektiewe rente-metode teen die interne opbrengskoers te gebruik. 
die rente-uitgawe, bereken teen die interne opbrengskoers van 
10.09%, is r408.3 miljoen vir die verslagtydperk teenoor die werklike 
rente van r292.5 miljoen wat teen die koeponkoers van 6.5% betaal is. 

inkomstebelastinguitgawe
die effektiewe inkomstebelastingkoers is hoër as die nominale inkom ste-
belastingkoers weens sekere nie-aftrekbare uitgawes soos verbete ring 
aan huureiendom sowel as inkomstebelastingverliese in sekere lande 
buite Suid-Afrika wat nie vir die doeleindes van die groep aangewend 
kan word nie. in ’n aantal van dié lande is ’n minimum belasting gehef, 
wat tot die algehele hoër belastingkoers bygedra het. 

Wesensverdienste per aandeel
die wesensverdienste per aandeel het met 3.3% van 675.4 sent tot 
697.6 sent gestyg en is hoofsaaklik die gevolg van die groei in uitgawes 
vanweë die aantal nuwe winkels wat geopen is. 

StAAt VAn finAnSiËle poSiSie 

nie-bedryfsbates

eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates
die groep het gedurende die jaar r3.921 miljard op eiendom, aanleg en 
toerusting asook sagteware bestee, vergeleke met r3.300 miljard in 2013. 
die groep gaan steeds voort met sy beleid om onbeboude grond vir 
strategiese doeleindes te koop en kleinhandelpersele op te rig wanneer 
geen ontwikkelaars gevind kan word nie. in die jaar het die groep 
r354 miljoen op sodanige grond en geboue bestee. die belegging om 
bestaande winkels op te knap, het r580 miljoen bedra; terwyl r1.6 miljard 
op nuwe winkels (uitsluitend grond en geboue) bestee is; r551 miljoen 
op inligtingstegnologie; en die balans op gewone  ver vang ings. die 
groep is in die proses om sy voorraadverkrygings-, meesterdata- en 
sentrale  voorraadstelsels op te gradeer. dit sal in die volgende 
 finansiële jaar voortgesit word. Kapitaalverpligtinge van r2.48 miljard is 
vir uitbreiding en verbeteringe in die volgende finansiële jaar vasgemaak. 

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

Sagteware verteenwoordig die groep se belegging in sekere 
 rekenaarsagteware wat daagliks in sy bedrywighede gebruik word. 
die groep het sy belegging in nuwe SAp-sagteware voortgesit. 
Sagteware word oor die gebruikslewe daarvan, wat drie tot sewe jaar 
beloop, geamortiseer.

handelsname verteenwoordig hoofsaaklik die Computicket-, 
transpharm- en Seven eleven/friendly grocer-handelsname wat aan ge-
koop is en onderskeidelik oor 20, 16 en 20 jaar geamortiseer word.

Belegging in geassosieerdes en gesamentlike 
 ondernemings 
die groep het gedurende die jaar sy belegging in hungry lion, ’n 
 gesamentlike beheerde kitskosonderneming, in terme van ifrS 11 
 herklassifiseer. in terme van ifrS 11 is ekwiteitsverantwoording nou 
verpligtend, terwyl dit in die verlede proporsioneel gekonsolideer is. 

Uitgestelde inkomstebelastingbates 
Uitgestelde inkomstebelasting word voorsien vir berekende 
 inkomste belastingverliese en tydelike verskille tussen die 
inkomstebelasting basisse van bates en laste en hul drawaardes 
vir finansiële  verslagdoeningsdoeleindes deur die aanspreeklikheids-
metode te gebruik. dié bate het hoofsaaklik ontstaan uit voorsienings 
wat vir verskeie doeleindes gemaak is, sowel as opgelope bedryfshure 
met vaste eskalasie aanpassing.

Bedryfsbates

Voorraad
Voorraad het r12.3 miljard bedra, wat ’n toename van 19.7% is teenoor 
die vorige jaar. die vooraadomset, gegrond op die koste van verkoopte-
handelsware, was 7.1 keer (2013: 7.7 keer). die toename in voorraad 
spruit grotendeels uit die volgende:
–  die voorraadvoorsiening vir ’n netto 125 nuwe korporatiewe winkels
–  die uitbreiding van die verspreidingsentrums in Centurion en 

Brackenfell asook die voltooiing van die verspreidingsentrum in KZn, 
met meer verskaffers en produkte wat nou deur die fasiliteite hanteer 
word. 

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

die voorsiening vir waardedaling en onverdiende finansierings-
inkomste ten opsigte van debiteure op afbetalingsverkope het 15.2% 
bedra teenoor 13.5% die vorige jaar. die toename neem die algemene 
skuldomgewing in ag en handhaaf die groep se konserwatiewe 
 benadering. 

Kontant en kontant-ekwivalente en  bankoortrekkings
die netto kontant en kontant-ekwivalente het teen jaareinde 
r8.1 miljard bedra, vergeleke met r6.1 miljard in 2013. die styging was 
hoofsaaklik weens die volgende: 
– Kapitaalbesteding, insluitend grond en geboue, van r3.9 miljard 
–  Sekere 30-dae-termynkrediteure is ná die verslagdoeningsdatum in 

Junie betaal, terwyl hulle in die vorige jaar voor dié datum betaal is. 
dit verklaar ook die styging in handels- en ander krediteure. 

nie-bedryfslaste

6.5% omskepbare skuldbriewe 
op 2 April 2012 het Shoprite investments Bpk 6.5% omskepbare 
skuldbriewe aflosbaar in April 2017 teen ’n nominale bedrag van 
r4.5 miljard uitgereik. op 9 Mei 2012 is ’n verdere uitreiking gedoen 
van ’n nominale bedrag van r200 miljoen aan Shoprite Checkers 
(edms) Bpk om as deel van ’n aansporingskema vir sy werknemers 
gebruik te word. dié skema is in Junie 2014 in werking gestel.
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tydens ’n buitengewone algemene vergadering op 28 Junie 2012 is 
spesifiek magtiging gegee vir die uitreiking van ’n maksimum van 30 
miljoen nuwe gewone aandele van Shoprite holdings ten tyde van die 
omskepping van die omskepbare skuldbriewe. die aanvanklike 
omskeppingsprys is r168.94 per gewone aandeel. op 28 Mei 2012 is 
hierdie omskepbare skuldbriewe suksesvol op die JSe genoteer.

ingevolge die bepalings van die Memorandum van inkorporasie van 
Shoprite holdings Bpk is sy leningsbevoegdheid onbeperk.

ingevolge ifrS 39 word omskepbare skuldbriewe as saamgestelde 
finansiële instrumente geklassifiseer, wat ’n skeiding tussen die 
ekwiteit- en aanspreeklikheidskomponente vereis.

die aanspreeklikheidskomponent (skuldbrief) word aanvanklik 
erken teen die billike waarde van ’n soortgelyke skuldbrief wat nie ’n 
ekwiteits omskeppingsopsie het nie, met ander woorde ’n vanilla skuld-
brief. die koers wat gebruik word, is ’n markverwante leningkoers wat 
normaalweg die ruilkoers plus ’n kredietmarge sal wees. die ekwiteits-
komponent word aanvanklik erken teen die verskil tussen die billike 
waarde van die saamgestelde finansiële instrument in die geheel en die 
billike waarde van die aanspreeklikheidskomponent. enige regstreekse 
toeskryfbare transaksiekostes word aan die aanspreeklikheids- en 
ekwiteitskomponente toegewys in verhouding tot hul aanvanklike 
 drabedrae.

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

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

 
Junie
2014

Junie
2013

r’m r’m
Aanspreeklikheidskomponent aan die begin 
 van die jaar 4 078 3 975
Verkoop in terme van die aandeelskema 
gedurende die jaar 187 —
Berekende rente-uitgawe 408 396
rente betaal (6.5%) (292) (293)
Aanspreeklikheidskomponent aan die einde
 van die jaar 4 381 4 078

Bedryfslaste

Voorsienings
Voldoende voorsiening word gemaak vir mediese voordele ná aftrede, 
herinstellings, beswarende huurkontrakte, langtermynwerknemers-
voordele en alle uitstaande versekeringseise. die groep het in die 
verlede ’n groot deel van die na-diens mediese aanspreeklikheid 
vereffen. die oorblywende las hou grootliks verband met pensioen-
arisse en sal gedurende die volgende finansiële jare vereffen word. 

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

Shoprite VerSeKering
die groep bedryf sy eie korttermynversekeringsmaatskappy as deel 
van sy meubelbesigheid en vir die versekering van sy eie bates. in die 
verslagtydperk het netto premies verdien wat met derde partye verband 
hou r370 miljoen bedra, vergeleke met r333 miljoen die vorige jaar.

Soos in die verlede gee die groep rekenskap vir die premies verdien 
en verlengde waarborgfooie oor die leeftyd van die polis. in Suid-Afrika 
word versekeringspremies maandeliks gefaktureer en verdien. dit is in 
ooreenstemming met die nasionale Kredietwet.

teen jaareinde het die versekeringsmaatskappy se ekwiteit sy 
Kapitaal Voldoenings Vereiste (KVV), soos vereis deur die Korttermyn 
Versekeringswet, oorskry. die versekeringsmaatskappy het ’n KVV 
dekking van 2.8 keer (2013: 1.9 keer) op die verslagdoeningsdatum 
gehad.
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persentasie omset per segment

M 
Supermarkte rSA

M 
Supermarkte nie-rSA

M 
Meubels

M 
Ander

4

14

76

6

persentasie handelswins per segment

23
12

83

ons glo baie sterk daaraan dat die Bestuur en 
die direksie ’n vaste begrip het van die faktore 
wat ’n uitwerking op die volhoubaarheid van 
ons sake het, die sakemetriek is gedefinieer 
en interne verslagdoeningstelsels ondersteun 
die besluitneming en bestuur van dié faktore. 

in dié verslag gee ons aan belanghebbers 
’n aanduiding van wat volhoubaarheid 
beteken in die konteks van die Shoprite 
groep, ons wesenlike volhoubaarheids-
kwessies asook bewyse van die mate waar-
toe volhoubaarheid in ons sake vasgelê is. 

Waar verdere inligting vir beleggingsont le-
ding of ander doeleindes nodig is, moedig ons 
belanghebbers aan om met ons in ver binding 
te tree en sodoende te verstaan watter maat-
stawwe in plek is om die volhoubaarheid van 
ons sake op die lang termyn te dryf.  

Segmentontleding
ons fokus is in dié verslag op die supermark-
segment van die Shoprite groep omdat dit 
90% van die omset, of 95% van die 
handelswins vir die groep, verteenwoordig en 
omdat sekere inligting, wat byvoorbeeld 
BBSeB betref, slegs op Suid-Afrikaanse 
bedrywighede van toepassing is. onder-
staande gee ons ’n uiteensetting van die 
omset en handelswins per segment om die 
relatiewe grootte van elk te illustreer: 

Volhoubaarheid in ons konteks beteken ons 
moet: 
–  ’n primêre fokus op die behoeftes en 

verwagtinge van ons klante hê en hulle 

die Shoprite groep het ’n trotse nalatenskap dat dinge nie net by praat 
bly nie, dit word gedóén. ons het ’n sterk tradisie van stille bemagtiging 
deur welvaart en hulpbronne met ’n breë groep belanghebbers te deel en 
te belê in gemeenskappe asook in maatskaplike verbeteringsprojekte wat 
volhoubaar is en wat voortgesette voordele volgens behoefte lewer. 

voorsien van bekostigbare, veilige 
voedsel; 

–  die meer as 123 000 werknemers, wat 
entoesiasties en passievol oor die 
Shoprite-besigheid is, lok en behou en 
binne dieselfde kultuur na dieselfde 
doelwitte werk; 

–  die omgewingsimpak van ons bedrywig-
hede en waardeketting in aanmerking 
neem omdat dit op ’n toenemende grond-
slag tot ons produkkoste bydra en ’n 
uitwerking op ons reputasie het;

–  met ons verskaffers saamwerk om 
 voedselsekerheid, volhoubare 
 voorraad, voedselveiligheid en koste-
doeltreffendheid te verseker; en 

–  die uitwerking van ons groep op die 
gemeenskappe wat ons bedien, in 
aanmerking neem.

foKUS op onS KlAnte

die bekostigbaarheid van produkte
die Shoprite groep se belofte is eenvoudig 
om gehalte voedsel teen lae pryse te verskaf. 
in die Shoprite-konteks, waar ons klante 
regoor die lSM-groepe bedien en in onder-
bediende markte uitbrei, beteken dit dat ons 
bewustelik ons massiewe koopkrag gebruik 
om gemeenskappe in Afrika te bedien. 

ons interne voedselinflasie is op ’n 
konstante grondslag laer as die amptelike 
voedselinflasiekoers en kwantifiseer die 
impak van ons prys-leierskap. ’n ontleding 
van Shoprite se interne inflasie op Alle items 

in verhouding tot Statistieke Suid-Afrika se 
Vpi oor ’n tydperk van vyf jaar, toon dat dit ’n 
langtermynneiging is en nie net ’n buitenge-
wone prestasie op die kort termyn nie.

net in die vorige jaar het die verskil tussen 
Statistieke Suid-Afrika en die Shoprite groep 
se interne inflasie op Alle items beteken dat 
meer as r1 miljard se prysverhogings 
daarvan weerhou is om ons klante te bereik. 
ons glo dit verteenwoordig werklike 
besparing vir ons klante. 

Voedselveiligheid
Buiten om ons klante van lae pryse te voorsien, 
is ons onwrikbaar tot voedselveiligheid verbind. 
ons toewyding strek verder as ons bedrywig-
hede en ons betrek en werk saam met ons 
verskaffers om seker te maak dat ons klante 
veilige voedsel met korrekte etikette koop.  

ons het ’n omvattende proses ontwikkel 
om voedselveiligheid pro-aktief te dryf en 
wat insluit die oudit van ons bedrywighede 
en verskaffers in ooreenstemming met 
internasionale voedselveiligheidstandaarde. 
ons het voedselveiligheid in ons bedrywig-
hede vasgelê en gaan ons verspreiding-
sentrums op ’n jaarlikse grondslag en ons 
winkels kwartaalliks na. Alle verskaffers, 
 insluitend ons eie handelsname en nasionale 
handelsname, is by ons voedselveilig-
heidsprogram geïnkorporeer. ons program 
maak voorsiening vir stapsgewyse oudit-
vereistes, wat wissel van higiëne- en regula-
toriese oorsigte van kleinskaalse verskaffers 
tot geakrediteerde sertifiseringsoudits vir 
groot verskaffers. ons program verseker dat 
’n potensiële verskaffer van voedselitems 
slegs gelys kan word wanneer goedkeuring 
vir voedselveiligheid ontvang is. 

Voedselveiligheid-ouditresultate word 
maandeliks ingedien en die nakoming 
daarvan word streng gemonitor. die 
Beheerraad op Bederfbare Uitvoerprodukte 
(“ppeCB”) het ons uitvoerverspreiding-
sentrum geoudit en daar is aan nakoming 
voldoen om steeds te kan uitvoer. 

ons verskaf duidelike voedselveiligheid-
spesifikasies en -reëls wat duidelike 
verwagtinge in verband met voedselveilig-
heid- en etiketkaangeleenthede stel. 
’n dnA-toetsprotokol vir vleisspesies is 
byvoorbeeld nou in plek om die risiko te 
verminder dat vreemde en onverklaarde 
spesies in die voorraadketting kom. die 
protokol is nodig om aan volle nakoming van 
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“
”

My nalatenskap moet wees 
hoeveel kinders vandag 
 professionele sakelui is omdat 
ons hul ouers werk gegee het. 
dis hoe ek onthou wil word. 

Hoof-uitvoerende Beampte, whitey Basson

6.1%

(*national food inflation not 

available in non-rSA countries)

Statistieke 

Suid-afrika 

voedselinfl asie

Shoprite Interne 

voedselinfl asie 4.7%

6.0%

4.8%Shoprite Infl asie 

op alle Items

Statistieke 

Suid-afrika alle 

Items Infl asie 
(vpI)

ons streng etiketregulasies en die Wet op 
Verbruikersbeskerming te voldoen. Voorts 
verseker ’n vrylopende-protokol en 
 -ouditprogram dat verskaffers werklik aan hul 
 vrylopende aansprake voldoen. 

ons gaan etikette na om seker te maak 
daar word aan wetgewing en interne 
standaarde voldoen. voedseletikette moet 
aan baie streng regsvereistes voldoen. 
alle voedsel en nie-voedsel, plaaslik, 
ingevoer en eienaam-etikette word daag-
liks nagegaan en goedgekeur om seker te 
maak dat dit aan nakoming voldoen
hoewel die publikasie van die finale regu le-
ring oor die etikette van geneties gemanipu-
leerde produkte vertraag is, skakel ons aktief 

met ons verskaffers om produkte te identifi-
seer wat sulke inhoud kan bevat om seker te 
maak dat produkte toepaslike etikette het.  

ons bly op die voorpunt van voedselveilig-
heid en etiketontwikkeling. 
die Shoprite groep se voedseltegnoloë is 
aktief by bedryfsforums betrokke, veral met 
regeringsorganisasies en tegniese komitees 
om te verseker dat die voorgestelde regula-
sies en inspeksies gedoen word wat tot die 
voordeel van die verskaffers, kleinhandelaars 
en verbruikers is. 

ons toets die gehalte, veiligheid en nako-
ming van produkte voor dit op die rak kom. 
die skuif na sentrale verspreiding verbeter die 
voorraadkettingbestuur verder omrede ’n 
kleiner aantal ontvangspunte dit vir ons 
moontlik maak om beter gehaltebeheer uit te 
oefen. 

foKUS op onS WerKneMerS
Vir die volhoubaarheid van die groep is dit 
belangrik dat ons die regte mense lok; hulle 
toepaslike en tydige opleiding gee; en ’n 
werkplek skep wat veilig is, diversiteit 
 respekteer; strategiese prioriteite soos 
BBSeB en MiV/Vigs steun; asook om die 
loopbaanontwikkeling en opvolgbeplanning 
van sleutelposte in aanmerking te neem. 

ons het 123 100 toegewyde werknemers 
in 15 lande wat die suksesvolle uitvoering van 
ons sake ondersteun. Bloot die grootte van 
die Shoprite groep verseker dat ons werk-
nemers veelvuldige geleenthede het om meer 
te doen in die groep deur hul bestaande 
vaardighede uit te bou, meer te leer deur ons 
gefokusde opleidingsprogramme met die 
strewe om meer as individu en werknemer te 
word. 

Sentrale Werwingsentrum
Uit ’n strategiese sakeperspektief is dit van 
fundamentele belang om die regte kandidate 
aan te stel en dié talent te behou. gevolglik 

het ons as ’n praktiese oplossing vir ons 
winkels ’n standaard proses en werwings-
gerief in werking gestel met ’n toegewyde 
sentrale werwingsentrum wat bedrywighede 
in die Wes-Kaap en gauteng bedien en 
 sodoende verseker dat ons winkels ’n data-
basis van gekeurde kandidate het uit wie daar 
gekies kan word. die kandidate word 
toegewys om by winkels naby hul woonplek 
aangestel te word; en is deur ’n standaard en 
regverdige seleksieproses om te verseker dat 
die regte kandidate vir winkels gekies word. 
die hoofdoelwitte is om die werwingslas van 
bedrywighede te verlig en om ’n konstante 
stroom van goeie potensiële kandidate vir 
aanstelling te verskaf. 

transformasie is een van die fokusareas in 
ons Suid-Afrikaanse afdelings om te verseker 
dat ons diversiteit in vaardighede, ras en 
geslag dwarsdeur die organisasie weerspieël. 
daarom is ons verbind tot gelykheid en nie-
diskriminerende praktyk en dit is ons 
oogmerk om dié waardes in die maatskap-
pykultuur vas te lê. ons ondersteun die 
regering se pogings om die ekonomie oor 
die bevolkingsdiversiteit van Suid-Afrika uit te 
brei. Selfs met die verhoogde nakomingsver-
eistes deur die BBSeB-kodes in 2014, was 
ons steeds in staat  om ons BBSeB-
gradering tot ’n vlak 4-bydraer te verbeter. 

ons algehele syfers vir swart verteen-
woordiging toon ’n stelselmatige toename 
elke jaar, wat ons doel tot volhoubare trans-
formasie ondersteun. 

Vaardigheidsopleiding en 
-ontwikkeling
om meer as 11 791 nuwe poste in die 
Shoprite groep te vestig en die loopbaan-
vordering van tien duisende werknemers 
moontlik te maak, vereis dat die opleiding-
stelsel klopdisselboom loop. ons visie vir 
leer en ontwikkeling is om die mees koste-
doeltreffende en effektiewe Kleinhandel-
leerskool in die wêreld te word. ’n oplei dings-
model, ondersteun deur ’n saam vloeiende 
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Nie-finansiële Verslag (vervolg)

76 694
Begunstigdes

173 463
opleidingsdae

293 756
intervensies

1 387 707
opleidingsure

123 100 
werknemers

11 762
nuwe 
werke
geskep

95.9% 
Swart verteenwoordigheid

aaNMelDBare

 GeValle*

*soos beskryf in die Wet op 

Arbeidsgesondheid en -veiligheid.

opleidingsbenadering, is gebou en bied ’n 
pas gemaakte groep eleeroplossing. ons 
nuwe eleeroplossingmetodologie on der-
steun ons in die vinnige uitrol van induksie-, 
produkkennis-, stelsel-, nakoming-, en klante-
diens verwante opleiding. dié benadering 
maak dit moontlik om opleiding na ons 
winkels te neem, pleks daarvan om ons werk-
nemers na eksterne opleidingsgeriewe te 
neem. ons doelwit is om ons winkels te 
transformeer in leer-spilpunte waar kennis, 
vaardighede en die praktiese toepassing 
daarvan nagesien kan word, met die onder-
steuning van ’n binne-winkel opleidings model. 

die groep is een van die grootste 
bydraers tot vaardigheidsontwikkeling in 
Suid-Afrika – nie net in monetêre terme nie, 
want ons is toegewyd en passievol oor die 
ontwikkeling en opheffing van al ons werk-
nemers. onderstaande is ons opleiding-
stati stieke vir die verslagtydperk.

opvolgbeplanning
ons toekomstige sukses hang van ons 
vermoë af om sleuteltalent in ons organisasie 
te identifiseer, te ontwikkel en te behou. 
gevolglik ontleed ons die potensiaal en pres-
tasie van ons talent om seker te maak dat ons 
kritiese bestuurstalentpoele die stukrag het 
om die toekomsgroei en ekologie van die 
groep te ondersteun. ons kernfokus vir ’n 
formele opvolgproses is spesifiek geteiken op 
die vlakke van opleiding-, tak-, Streeks- en 
Afdelingsbestuur sowel as op ons Aankopers, 
wat ’n sleutelvaardigheid in ons Kleinhandel-
funksionaliteit verteenwoordig. 

gesondheid en veiligheid
om te verseker dat ons werknemers se werks-
omgewing veilig is, het ons ’n omvattende 
it-gegronde arbeidsgesondheid- en veilig-
heidsbestuurstelsel in plek. die stelsel dek 
bewuswordingsveldtogte en opleidingspro-
gramme; komiteevergaderingagenda’s en 
-notules; inspeksie-kontrolelyste; datavas-
legging van gevalle; en lynbestuurraportering. 
die stelsel dryf ’n vaartbelynde benadering 
tot die meet, monitor en bestuur van gesond-
heids- en veiligheidsverwante bedrywighede. 

Senior bestuur het toegang tot al die 
gesondheids- en veiligheidsverslae deur die 
korporatiewe intranet asook al die ernstige 
gevalle wat by die hoofbestuurder: groep 
finansies vir onmiddellike aandag en optrede 
aangemeld word. gereelde inspeksies word 
op afdelingsvlak gedoen en onverwagte 
kontrolering geskied om te verseker dat daar 
op winkelvlak aan die maatskappy se gesond-
heids- en veiligheidsriglyne voldoen word. 

Verhouding met georganiseerde 
arbeid
ons sleutelstrategie is om oop kommunika-
siekanale te handhaaf met verteenwoordigers 
van georganiseerde arbeid op alle vlakke, en 
om aangeleenthede te hanteer in die vroegste 
stadium moontlik met die minimum burokra-
tiese rompslomp. die verslagtydperk was 
gekenmerk deur die voortsetting van ’n 
verhouding in goeder trou wat oor tyd met 
georganiseerde arbeidsvakbonde gevestig is.

ons het verskeie kollektiewe ooreen-
komste oor die afgelope jaar met vakbonde 

regoor Afrika bereik. die groep se strategie 
wanneer dit met vakbonde in gesprek is, is 
om inligting soos die groep se prestasie en 
ekonomiese voorspellings openlik en vrylik 
te deel in ’n poging om die ontwikkeling van 
vertroue en bedinging, wat op gemeenskap-
like belange gegrond is, aan te moedig. 
die ooreenkomste in die verslagtydperk was 
hoofsaaklik van betrekking op lone en 
 werks kondisies. 

MiV en Vigs
MiV/Vigs is steeds een van die grootste 
uitdagings in Suid-Afrika vandag. die Shoprite 
groep se MiV-en-Vigs-Bestuurs komitee hou 
toesig oor die MiV-en-Vigs-program. die 
komitee, wat verteenwoordigend van die 
groep, werknemers en arbeid is, ontmoet op 
’n gereelde grondslag om die inwerkingstel-
ling van al die groep se MiV- en Vigs-inter-
vensies te hersien en te administreer. Alle 
werknemers en hul nabye families word 
gedek deur die Medika sie program vir 
profilaktiese Behandeling ná Blootstelling 
(“pep”) in geval van toevallige blootstelling 
aan die Mi-virus. die groep se Vrywillige 
Voorligtings- en toetsprojek (VVt), wat deur 
life Assist bestuur word, het met voorligting 
en toetse in die verslagtydperk voort gegaan 
en dit gratis by ’n verdere 249 groep-fasili teite 
aangebied. toetse toon ’n algehele voorkoms-
koers van 6.9%. VVt sal by die fasili teite in 
die volgende boekjaar voortgaan.



S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4

Be
Dr

yf
S-

oo
rS

iG

23

regstreekse verspreidingsmodule: Sentrale verspreidingsmodule:

wiNkelS wiNkelS

wiNkelS wiNkelS

DiStriBUSie-
SeNtrUM

VerSkaffer

VerSkaffer

VerSkaffer

VerSkaffer

VerSkaffer

VS

VerSkaffer

VerSkaffer

VerSkaffer

VerSkaffer

VerSkaffer

77 000
Ton Co2

regstreekse 
 vermindering 
van gasuitlating 

r85 000 000
kostebesparing op 

fossielbrandstof

Twaalf
aantal projekte wat 
ondersoek of in 
werking gestel word

foKUS op die oMgeWingSiM-
pAK VAn onS WAArdeKetting 
die uitwerking van ons bedrywighede op die 
omgewing het ’n regstreekse uitwerking op 
die heersende en toekomspryse van ons 
produkte. in ooreenstemming met ons belofte 
van lae pryse konsentreer ons op inisiatiewe 
wat koste regoor die waardeketting sal 
verminder. 

Klimaatsverandering
ons benadering tot klimaatsverandering is in 
ons sakestrategie geïntegreer en is in ooreen-
stemming met beleggersvereistes, regulato-
riese veranderinge en bedryfsimpak. 

ons het vier verslae vir die 
Koolstofopenbaarmakingsprojek voltooi met 
uitgebreide bekendmaking oor ons benade-
ring tot klimaatsverandering; ons waarneem-
bare risiko’s en geleenthede; huidige inisia-
tiewe en doelwitte om toekomstige projekte 
te dryf. ons het besluit om die verslae nie aan 
die publiek bekend te maak nie omrede die 
koolstofopenbaarmakingsriglyne, -verslag-
doeningsprotokol en -prosedures nie altyd 
vergelykbare ontleding toelaat nie. ons vertrou 
dat die belangstellende partye ons vir verdere 
inligting sal kontak en ons die geleentheid sal 
gee om in gesprek te tree en sodoende 
verdere insig te gee in koolstofvoetspoor-
berekeninge en faktore wat vir vergelykende 
ontleding in aanmerking geneem moet word. 

ons erken die potensiële impak van 
klimaatsverandering op ons onderneming en 
is daartoe verbind om dit op ’n volhoubare 
wyse te bestuur. die grootste regstreekse 
impak van klimaatsverandering sal 
verhoogde koste wees weens die uitwerking 
van Suid-Afrika se beplande koolstofbe-
lasting; bedryfsuitgawes weens potensiële 
vereistes vir verpligte uitlaatgasrapportering; 
koste wat met brandstof- en energiebelasting 
en -regulasies gepaard gaan; en verhogings 
van kapitaalbesteding weens vereistes vir 
groen geboue en ander algemene omge-
wings regulasies. 

in antwoord op die risiko’s fokus ons op: 
–  die voortgesette verbetering van ons 

uitlaatgasdata-vasleggingstelsels se 
akkuraatheid deur ons nutsverbruikin lig-
ting stelsel (nViS) en om voort te gaan met 
die projek om elektrisiteitsmeters, wat 
meer akkurate uitlaatgasberekeninge en 
verwante koolstofbelastingberaminge 
moontlik sal maak, te installeer; en

–  die implementering van uitlaatgasvermin-
deringprojekte asook om die wyer 
waardeketting te ondersteun. ’n paar 
voorbeelde in dié verband is: 

	 •	 	die	vervanging	van	ligte	se	toebehore	
met meer energie-doeltreffende 
 alternatiewe;

	 •	 	die	optimalisering	van	voorraadketting-
bedrywighede beide met handels-
vennote en binne die Shoprite-
verspreidingsnetwerk. reisafstande 
word altyd optimaal bestuur;

	 •	 	brandstofoeltreffende	bestuursprak-
tyke, die vermindering van kilometers 
wat gereis word en die vermindering 
van ontsnapte uitlaatgasse; asook

	 •	 	die	gebruik	van	omgewingsvriendelike	
uitlaatgasse vir verkoeling in trokke om 
koolstofgasuitlating te verminder.

die belegging in sentrale verspreiding speel 
’n wesenlike rol om die groep te voorsien van 
die nodige infrastruktuur wat verskaffers 
bemagtig deur hulle toegang te gee tot ’n 
meer doeltreffende roete na die mark 
vergeleke met die tradisionele, duur 
regstreeks-na-die-winkel-opsie, waar die 
verskaffer se voertuie ekstra kilometers ry en 
tyd mors tussen individuele winkelaflewer-
ings. Verskaffers hoef nie meer hul kapitaal te 
bind aan duur stoorgriewe en voertuie wat 
geen finansiële opbrengs lewer nie, maar kan 
eerder hul finansiële hulpbronne fokus op 
produkontwikkeling en produkverwante 
aspekte. dié beginsel rig ons volhoubaar-
heidsinisiatief vir handel en verlaag ons 
verskaffers se brandstofuitgawes. die 
besparing het uiteindelik ’n uitwerking op ons 

verskafferprodukpryse, wat ons help om 
interne voedselinflasie laag te hou. 

onderstaande is ’n grafiese voorstelling 
van elke markroete en die veelvoudige 
uitwerking kan duidelik tussen die twee 
afleweringsmeganismes gesien word: 

Baanbrekerinisiatiewe wat met die 
logistieke herverbruik-komponent van die 
voorraadketting verband hou, bied nuwe 
geleenthede wat van wesenlike belang is om 
Shoprite se volhoubaarheidsprofiel uit te bou. 
die Centurion-sentrum is steeds die proef-
gerief vir alle winkelterugbesorgings inslui-
tend die terugbesorging van beskadigde 
produkte, wat verder die afstand, brandstof 
en koolstofgasuitlating van ons handelsven-
note verlaag. 
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Voedselafval
Voedselafval verteenwoordig ’n regstreekse 
koste vir ons groep en ons is daartoe verbind 
om voedselafval tot so min as moontlik te 
beperk. Voedselafval is hoofsaaklik van vars 
produkte afkomstig, soos items by ons deli’s, 
bakkerye, bederfbare produkte- en vrugte- en 
groente-afdelings. die reeks van voedsel-
items in elke winkelformaat het ’n wesenlike 
impak op vermorsing en voedsel afval wissel 
aansienlik tussen verskillende handelsname. 

Met die voedselveiligheidsmaatreëls in 
plek het die groep ’n hiërargie van stappe in 
plek om te verseker dat voedselafval soveel 
moontlik beperk word deur die herverwerking, 
terugbesorging aan verskaffers en die veilige 
verwydering daarvan. 

die Shoprite groep gaan gesamentlike 
programme met ons verskaffers aan om 
voedselafval te beperk. Sekere items, 
byvoorbeeld gebreekte sakke mieliemeel, kan 
tot veevoer herverwerk word, maar items wat 
nie herverwerk kan word nie word vernietig.

Voedselafval as ’n persentasie van 
verkope is ’n hoogs sigbare item wat op ’n 
maandelikse grondslag nougeset deur die 
uitvoerende bestuur gemonitor word. 
Voedselafvalitems word gemonitor per 
handelsnaam en in elke winkel word voedsel-
afval van verskillende afdelings, byvoorbeeld 
die deli, bakkery ens. deurgaans gemonitor.

indien voedselafval as ’n persentasie 
uitgedruk word van verkoopswaarde in 
 afdelings met ’n wesenlike persentasie van 
voedsel afval, is ’n vermindering van 2.98% 
regdeur die groep se Suid-Afrikaanse 
 bedrywighede behaal. 

Verpakking
Verpakking is noodsaaklik in ons besigheid 
omdat dit die stabiele vervoer van voedsel 
moontlik maak; voedselvelilgheid, beskerm ing 
en higiëne verbeter; die rakleeftyd van 
produkte kan verleng; en klantervaring kan 
verbeter deur visueel aantreklike kos. Aan 
die negatiewe kant, verhoog dit produk-
koste en word afval genereer. 

Wat verpakking betref, is dit die 
groep se doelwit om dit sover moontlik 
te beperk omdat dit regstreekse 
koste besparing inhou. ons werk met 
ons verskaffers saam om potensiële 
swakhede in die verpakkingstabi-
liteit, wat tot produkskade kan lei, 
te identifiseer en oorweeg die 
ontwerp en materiale wat 

Nie-finansiële Verslag (vervolg)

Afname in voedselafval as 
’n persentasie van verkope

Meer as 

1 000 000 
herbruikbare kratte in gebruik

2.89%
gemiddelde vermin-
dering in voedsel-
afval regoor Suid-
afrikaanse winkels

Checkers
-3.40%

Shoprite
-1.89%

Usave
-19.61%

Afval
die groep het ’n aantal afvalverminderings-
inisiatiewe in plek omdat herwinbare afval ’n 
potensiële inkomstestroom kan verskaf wat 
as ’n teenvoeter vir afvalver wyderingskoste 
kan dien. 

infrastruktuur om die veilige vervoer van 
voedsel moontlik te maak, was tradisioneel ’n 
wesenlike bron van afval sodra die produk op 
die winkelrak kom. in antwoord daarop het die 
Shoprite groep herbruikbare toerusting om 
produkte te vervoer, wat plastiek drasakke, 
kratte en rolhouers (roll-tainers) insluit. die 
verandering het tot ’n aansienlike verminde-
ring van houtpalette gelei. ’n Byko mende 
voordeel van die toerusting is dat dit minder 
veeleisend vir werknemers is omdat die oplig 
en dra van produkte minder is, gevolg lik hou dit 
verhoogde doeltreffendheid in.

ons is in die proses om prosedures vir die 
insameling van herwinbare afval in werking te 
stel sodat dit sentraal gebaal en verkoop kan 
word. in die eerste jaar het ons meer as 
100 ton karton en 30 ton  plastiek gebaal en 
verkoop. die potensiaal om dit te verhoog is 
belowend en ons stel aansienlik groter 
doelwitte vir volgende jaar. 

’n herwinningsentrum vir beskadigde 
goedere by Centurion speel ’n aansienlike rol 
om die doeltreffendheid van terugbesorgde 
produkte, toerustingbestuur en afvalbestuurs-
prosesse te verhoog. die sentrale punt maak 
verder verskaffersamewerking ten opsigte van 
beskadigde goedere moontlik, en dryf inisia-
tiewe om die maksimum waarde uit produkte 
te haal terwyl die afval wat na die stortings-
terrein geneem word, verminder word. 

rakleeftyd kan verhoog en daardeur voedsel-
afval beperk; en om die gebruik van herwin-
bare inhoud in verpakking te vermeerder. 

die herwinningsentrum vir beskadigde 
goedere wat vroeër genoem is, dien as 
 voorbeeld waar produkskade ontleed word 
en  inisiatiewe geidentifiseer word wat dit kan 
verminder. 

ons werk ook saam met die verskaffer 
van ons inkopiesakke vir Checkers-winkels 
om die gebruik van herwinde plastiek te 
verhoog. die uiteindelike sakmateriaal 
bestaan uit 100% plastiekafval- materiale. 
die produksie van die sakke sal beteken dat 
’n bykomende 2 100 ton  plastiekafval nie in 
afvalstortingsterreine  opeindig nie. dit behels 
’n besparing van 11 970 m³ van stortings-
terrein ruimte en ’n verdere 726.6 ton Co2 
per jaar.

nog ’n voorbeeld is die hondekossakke 
van ons housebrand en ritebrand wat van ’n 
tweelaag-papiersak met ’n plastiek binne-
laag verander is tot ’n enkellaag-plastieksak 
wat makliker herwin kan word. dit verminder 
soliede afval in stortingsterreine en gebruik 
minder materiaal asook minder energie in die 
vervaardigingsproses.  

ons freshmark-afdeling het die gebruik 
van verleng-sakke vir piesangs ingestel. in die 
stadium voor die piesang ryp word en in die 
rypwordfase handhaaf dit ’n konstante mikro-
klimaat in die sak met die gevolg dat die 
piesangs gelyk ryp word en vogverlies 
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wen-wen 
’n verhouding wat op wedersydse 
 vertroue gegrond is met same-
werking wat logistiek en aanplant-
ingsprogramme betref, lei tot 
 pro-aktiewe beplanning, vestig 
wedersydse afhanklikheid en bou 
’n vennootskap op die lang termyn.

Totale belegging in ons gemeenskappe

r118 456 338
Entry forms are available at all CHECKERS, CHECKERS HYPER & SHOPRITE stores. CLOSING DATE: SUNDAY, 31 AUGUST 2014. ENQUIRIES: Contact AGE-IN-ACTION on 021 426 4249 or visit www.age-in-action.co.za

PROVINCIAL PRIZES NATIONAL PRIZES

SENIOR CITIZENS, YOUR HANDIWORK  
COULD CHANGE A CHILD'S LIFE!

WINNERS WILL RECEIVE A GIFT VOUCHER TO THE VALUE OF:WINNERS WILL RECEIVE A GIFT VOUCHER TO THE VALUE OF:

ENTER YOUR PRETTY THINGS INTO ANY OF THESE CATEGORIES AND YOU COULD WIN!

FIRST - R6000 . SECOND - R4000 . THIRD - R3000FIRST - R2500 . SECOND - R2000 . THIRD - R1500

AN INTER-GENERATIONAL COMMUNITY PROJECT FOR NEEDY CHILDREN

Soft Toys Blankets OtherClothing

Shoprite Checkers se Bemarkingsdirekteur,   

neil Schreuder en Jeanne Cerff, 

 hoofbestuurder Voedsel: Mars Africa.

voorkom word. Selfs ná rypwording beheer 
die sakke steeds die mikro-klimaat daarbinne 
en verminder die uitwerking van eksterne 
omgewingsfaktore tot die produk op die rak 
kom. die sakke help dus ook om vermorsing 
te verminder. 

foKUS op onS VerSKAfferS
die groep kan nie die belofte van bekostig-
bare en veilige voedsel op ons eie gestand 
doen nie – ons het ’n stabiele en betroubare 
voorsiening van voorraad nodig, tesame met 
toenemend verbeterde doeltreffendhede en 
verwante kostebesparing in die voorraadket-
ting. om dit te bereik, streef ons daarna om 
’n balans te handhaaf tussen onbetrokken-
heid en om steeds hul inisiatiewe wat voed-
selveiligheid verseker en hul bedryfs kostes 
verlaag, te ondersteun.  

die groep gebruik verskeie kapitaalformate 
– of dit vir infrastruktuur, finansiële of institu-
sionele stelsels en prosesse is, om ons 
verskaffers te ondersteun om meer doeltref-
fend te wees en koste te sny. nog ’n voor-
beeld is ons span van voedseltegnoloë wat 
klein verskaffers ondersteun en raad gee ten 
opsigte van regsnakoming, voedselveiligheid 
en gehaltevereistes. deur ons betrokkenheid 

spaar die verskaffers aan uitgawes wat 
regstreeks ’n uitwerking het op die koste van 
produkte wat van hulle verkry word. 

die bou van langtermynverhoudinge met 
ons verskaffers is ook noodsaaklik omdat dit 
betroubare verskaffing van produkte skep en 
die vertroue wat mettertyd gebou word, lei tot 
groter deursigtigheid van kostedrywers. dit 
maak dit vir ons moontlik om fokuspunte te 
identifiseer waar ons ’n rol kan speel om 
uitgawes te verminder. om langtermynver-
houdinge moontlik te maak, het ons ’n 
formele kontrakproses in plek wat besonder-
hede van produkspesifikasies, voedselveilig-
heid en ouditvereistes duidelik maak voor 
enige aankope gedoen word. 

’n Voorbeeld hiervan is die verhouding 
tussen freshmark en die Boer van die Jaar 
2013, rossouw Cillié. Mnr. Cillié verskaf 
vrugte en groente aan verskeie Suid-
Afrikaanse en internasionale kleinhandelaars 
en som die verhouding met die groep as 
wen-wen op. ’n Verhouding wat op weder-
sydse vertroue gegrond is met samewerking 
wat logistiek en aanplantings programme 
betref, lei tot pro-aktiewe  beplanning, vestig 
wedersydse afhanklikheid en bou ’n vennoot-
skap op die lang termyn. 

foKUS op onS 
geMeenSKAppe
die groep gaan voort om ’n aktiewe rol te 
speel in die ondersteuning van die 
 gemeenskappe waarin ons sake doen deur 
verskeie liefdadigheidsinisiatiewe. in totaal is 
r118.5 miljoen belê in gemeenskap-projekte 
en voedselskenkings, met die volgende 
hoogtepunte die afgelope jaar: 
–  r99.3 miljoen se voedselskenkings; en
–  r8.4 miljoen is belê in die Shoprite 

Mobiele Sopkombuis-voedingsprogram 
wat tot op datum 19 miljoen koppies 
voedingryke sop deur sy vloot van 
22 soptrokke bedien het. 

Bykomend tot die groep se bydrae tot 
gemeenskappe, skep ons geleenthede vir 
klante om by ons liefdadigheidsinisiatiewe 
betrokke te raak en ’n verskil in ons gemeen-
skappe te maak. Voorbeelde daarvan is:
die Mooigoed vir Kleingoed-projek in 
samewerking met ouderdom in Aksie wat 
klante, veral senior burgers, aanmoedig om 
hul kreatiewe talent te gebruik om klere, 
komberse en speelgoed te maak vir behoef-
tige kinders. Sedert die begin daarvan twaalf 
jaar gelede is meer as 120 000 handge-
maakte items aan behoeftige kinders regoor 
Suid-Afrika geskenk. 

die groep hou gereeld insamelingsveld-
togte deur winkeltrollieskenkings. in dié 
 veldtogte word klante aangemoedig om items 
soos komberse, nie-bederfbare voedsel, klere 
en boeke te skenk aan behoeftige gemeen-
skappe, veral in geval van rampe. die items 
word dan namens Shoprite aan die gemeen-
skappe versprei deur nasionale intervensie-
liggame. ons klante het ruim geskenk aan die 
rSg / KKnK-boekinsameling en 81 000 
boeke is bymekaar gemaak en geskenk aan 
behoeftige skole en biblioteke. 

Klante het ook bygedra tot hul gunsteling 
plaaslike welsynsorganisasies deur Shoprite 
en Checkers se geskenktoedraai-dienste in 
die feestydperk te gebruik. Meer as 
r2.2 mil joen is aan liefdadigheid regoor die 
land geskenk. 
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korporatiewe Bestuursverslag

goeie korporatiewe beheer is ’n integrale deel van Shoprite holdings 
(“die groep”) en sy filiale se volhoubaarheid. die raad van direkteure 
(“die direksie”) van Shoprite holdings Beperk (“Shoprite holdings” of 
“die Maatskappy”) ondersteun en moedig ’n hoë standaard van 
 korporatiewe beheer, integriteit en etiek aan wat sal bydra tot voort-
gesette volhoubaarheid, aandeelhouerswaarde op die lang termyn sal 
ontsluit en die voordele wat alle ander belanghebbers uit die groep se 
voortgesette sukses verkry, sal verhoog.

in ’n omgewing van toenemende regulering, is dit die groep se 
doelwit om ’n balans te handhaaf tussen beleggers en ander belang-
hebbers se verwagtinge in verband met korporatiewe beheer en dat ’n 
toenemende finansiële opbrengs gelewer word.

die direksie is op die lang duur verantwoordelik om te verseker dat 
die beheerstandaarde gehandhaaf word en word hierin bygestaan deur 
senior bestuur, wat daarna strewe om deurgaans ’n kultuur van 
nakoming en goeie beheer in die groep te vestig. die groep hou daarmee 
vol om al sy beheerstrukture, -beleide en -prosesse in ooreenstemming 
te bring om sy bedryfsomgewing en -strategie te ondersteun. 

die direksie onderskryf die beginsels wat vervat word in die King-
verslag oor Korporatiewe Beheer vir Suid-Afrika 2009 (“King iii”) wat 
goeie beheer en die beginsels van beste praktyk van toerekenbaarheid, 
integriteit, regverdigheid en deursigtigheid voorskryf. die direksie 
bevestig dat Shoprite holdings die beginsels toegepas het soos in die 
jongste King-kode uiteengesit word met verduidelikings waar dit 
 prakties moontlik en toepaslik is. dit stel belanghebbers in staat om te 
beoordeel hoe die beginsels toegepas is en die state te ontleed wat 
nakoming of nie-nakoming betref. die verslag sit die sleutelbeginsels 
van korporatiewe beheer uiteen wat die direkteure aangewend het in 
die beheer van die Maatskappy. die volle King iii nakomingsverklaring 
is op die Maatskappy se webwerf, www.shopriteholdings.co.za beskik-
baar. die Maatskappy het voorts in die verslagtydperk aan al die 
 korporatiewe beheervereistes van die JSe se noteringsvereistes 
voldoen.

die direKSie 
die direksie bestaan tans uit agt (8) nie-uitvoerende direkteure en sewe 
(7) uitvoerende direkteure. die direkteure beskik oor ’n verskeidenheid 
van akademiese kwalifikasies, bedryfskennis en -ondervinding. dié 
diversiteit gee die direkteure die vermoë om die direksie die nodige 
oordeel te gee om doeltreffend te wees in die bestuur en bepaling van 
die Maatskappy se sake. 

daar word van die nie-uitvoerende direkteure vereis om voldoende 
tyd vir direksie-aangeleenthede af te staan en hulle mag op ander direk-
sies dien op voorwaarde dat dit duidelik sal wees dat sodanige ander 
direkteure-posisies nie die uitvoering van hul pligte teenoor die direksie 
van Shoprite holdings belemmer nie, maar eerder waarde sal toevoeg 
deur ’n wyer dimensie aan direksie-besprekings te gee. die direksie is 
tevrede dat die voorsitter en elkeen van die nie-uitvoerende direkteure 
in hul onderskeie rolle dié vereiste nagekom het. 

die direksie is gesamentlik verantwoordelik aan die aandeelhouers 
van Shoprite holdings vir die langtermynsukses van die groep en vir sy 
algehele strategiese rigting, waardes en beheer. dit verskaf die nodige 
leierskap vir die groep om sy sake-teikens binne die raamwerk van sy 
interne beheermaatreëls te bereik, en terselfdertyd die groep se 
verpligtinge teenoor sy aandeelhouers na te kom.

Beheerraamwerk 
die direksie is die bewaarder van korporatiewe beheer en is saamgestel 
om hierdie funksie doeltreffend uit te voer. ’n Aantal komitees is geskep 
om die direksie by te staan in sy toesighoudende funksie.
1.  die oudit-en-risikokomitee help die direksie met die monitering 

van die integriteit van die groep se finansiële state en hou toesig oor 
geïntegreerde verslagdoening. dit bepaal ook die doeltreffendheid 
van interne finansiële beheermaatreëls, sowel as die eksterne en 
interne ouditfunksies. daarbenewens maak dit seker dat die groep 
’n doeltreffende risikobestuursproses in plek het wat die bestuur 
van die groep se sleutelrisiko’s identifiseer en monitor. 

2.  die Maatskaplike-en-etiesekomitee verrig die maatskaplike en 
etiese funksies soos bepaal deur die Maatskappywet van 2008, 
soos gewysig (“die Maatskappywet”). 

3.  die nominasiekomitee help met die aanstelling van direkteure en 
verseker, onder die leiding van die Maatskappysekretaris, dat die 
samestellingsproses van die direksie en die komitee deursigtig is.

4.  die Vergoedingskomitee sien toe dat vergoedingsbeleide gevolg 
word wat talent lok en behou, wat ooreenstem met die groep se 
strategie, markverwant is en prestasie op die kort- en lang termyn 
aanspoor. 

5.  die groep se uitvoerende bestuur is verantwoordelik vir die dag-tot-
dag bestuur van die verskeie sakebedrywighede. 

6.  die afdeling vir korporatiewe beheer bestaan uit die regs- en 
nakomingsafdeling asook die Maatskappysekretaris en verskaf 
ondersteuning en leiding aan die komitees. 

7.  eksterne sekerheidsverskaffers bied ’n vlak van sekerheid oor 
 geïntegreerde verslagdoening, insluitend die jaarlikse finansiële 
state en die BBSeB-telkaart. 

die direksie se verantwoordelikhede
die besonderhede van die direksie se verantwoordelikhede is vervat in 
’n amptelike handves wat die grondslag vorm van hul verantwoorde-
likhede en pligte. die handves sit die magte van die direksie uiteen en 
verskaf ’n duidelike verdeling van verantwoordelikhede en die toereken-
baarheid van die direkteure, beide gesamentlik en individueel, en is in 
die verslagtydperk hersien. 

die algemene magte van die direkteure word in die Maatskappy se 
Memorandum van inkorporasie (“MVi”) vervat. 

die direksie se grondliggende verantwoordelikhede sluit in:
–  om doeltreffende leierskap te gee, gebou op ’n etiese grondslag;
–  om alle aspekte wat vir die groep van strategiese belang is, te hanteer;
–  uiteindelike verantwoordelikheid vir die strategiese rigting van die 

groep;
–  om toe te sien dat die groep se strategie volhoubare uitkomste lewer;
–  risikobestuur en it-beheer;
–  om die nakoming van wette, regulasies en goeie praktykkodes te 

monitor; en
–  om toe te sien dat die groep ’n verantwoordelike korporatiewe 

burger is en as een gereken word.

die direksie is van mening dat dit die verantwoordelikhede, soos 
 uit een gesit in die direksiehandves in die finansiële verslagjaar nagekom 
het.
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Vergaderings van die direksie
die direksie vergader ten minste vier (4) keer per jaar of meer indien 
omstandighede dit vereis. die bywoning van direkteure by die direksie-
vergaderings in die verslagtydperk word hieronder aangedui:
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nie-UitVoerende direKteUre
Ch WieSe P P P P
Jf BASSon* nVt nVt nVt nVt
JJ foUChÉ P P P P
eC KieSWetter P p P p
JA loUW P P P P
AtM MoKgoKong P P P P
Jg rAdeMeyer P P P P
JA roCK P P P P
UitVoerende direKteUre
JW BASSon P P P P
M BoSMAn # P P P P
Cg gooSen P P P P
B hAriSUnKer P P P P
Ae KArp P P P P
el nel P P P P
Br WeyerS P P P P

* Aanstelling van krag op 18 Augustus 2014

#  Aanstelling as finansiële direkteur van krag op 18 Augustus 2014, maar 

woon vergaderings as uitgenooide/alternatiewe direkteur by

Voorsitter en hoof-uitvoerende beampte
die rolle en pligte van die nie-Uitvoerende Voorsitter en die hoof-
Uitvoerende Beampte is geskei en duidelik omskryf. 

dr. Ch Wiese is die nie-Uitvoerende Voorsitter wat leiding en leier-
skap aan die direksie gee en ook toesien dat die direksie doeltreffend, 
gefokus en as ’n eenheid funksioneer.

die Voorsitter se rol sluit in:
– om debat en opbouende kritiek aan te moedig;
–  om agenda’s vir die direksievergaderings op te stel, in samewerking 

met die hoof-Uitvoerende Beampte en die Maatskappysekretaris;
–  om leiding te gee met die direksie en individuele direkteure se 

 prestasie-evaluerings;
–  om die verhouding tussen die direksie en die hoof-Uitvoerende 

Beampte te fasiliteer; en
–  om toe te sien dat voldoende tyd toegestaan word vir die 

bespreking van strategiese aangeleenthede.

die hoof-Uitvoerende Beampte, dr. JW Basson, doen verslag aan die 
direksie en is verantwoordelik vir die dag-tot-dag sake van die groep, 
sowel as die formulering en inwerkingstelling van strategieë sodra dit 
deur die direksie goedgekeur is. hy word hierin bygestaan deur 
 uitvoerende en senior bestuur wat aan die hoof staan van die verskeie 
afdelings en departemente in die groep.

leidende onafhanklike direkteur
gegewe die feit dat die Voorsitter ’n wesenlike aandeelhouer in 
Shoprite holdings is, word hy nie as onafhanklik beskou nie. Mnr. 
Jg rademeyer is die leidende onafhanklike direkteur. die rol van die 
leidende onafhanklike direkteur is om leierskap en advies aan die 
direksie te gee wanneer daar ’n belangebotsing vir die Voorsitter is, 
sonder om afbreuk te doen aan die gesag van die Voorsitter of dit te 
ondermyn.

nie-uitvoerende direkteure
die direksie bestaan uit agt (8) nie-uitvoerende direkteure, waarvan 
sewe (7) onafhanklik is, soos omskryf word in die King iii Kode. 
dr. Ch Wiese is nie onafhanklik nie vanweë sy wesenlike aandeel-
houding in Shoprite holdings.

die volle besonderhede van die direkteure van Shoprite holdings 
word op bladsye 8 tot 9 van hierdie verslag uiteengesit.

die direksie is tevrede dat sy huidige lede oor die vereiste 
 kollektiewe vaardighede en ervaring beskik om sy verantwoordelikhede 
vir die bereiking van die groep se doelwitte na te kom en om oor die 
lang termyn waarde vir aandeelhouers te ontsluit.

Aanstelling van direksie
die direksie hersien gereeld sy samestelling, sowel as die samestelling 
van direksiekomitees ooreenkomstig toepaslike wetgewing en 
 regulasies. By die aanstelling van ’n persoon neem die direksie die 
kennis, vaardighede en ervaring van ’n potensiële kandidaat in ag, 
sowel as enige ander eienskappe wat nodig geag word.

die aanstelling van direkteure is ’n aangeleentheid vir die direksie as 
geheel. die direksie word bygestaan deur die nominasiekomitee wat 
die geskiktheid van potensiële direkteure oorweeg en aanbevelings in 
dié verband aan die direksie maak.

direkteure word nie vir ’n vaste termyn aangestel nie. ooreen-
komstig die MVi van Shoprite holdings, tree een derde van die totale 
nie-uitvoerende direkteure met elke Algemene Jaarvergadering uit. 
indien geskik, beskikbaar en voorgestel vir herverkiesing deur die 
nominasiekomitee, word hul name vir herverkiesing deur aandeel-
houers by die Algemene Jaarvergadering beskikbaar gestel. 

die aanstelling van nuwe direkteure is onderhewig aan die 
 bevestiging van aandeelhouers by die eerste Algemene 
Jaarvergadering ná hul aanstelling.

inlywing van direkteure en voortgesette hersiening
’n omvattende inlywingsprogram vir nuwe direkteure is ontwikkel om te 
verseker dat hulle ingelig word en die nodige begrip het van hul 
fidusiêre en statutêre pligte; die groep se struktuur; bedrywighede; en 
beleide ten einde hulle in staat te stel om hulle pligte en verantwoorde-
likhede as direkteure na te kom. die Maatskappysekretaris is verant-
woordelik vir die administrasie van die groep se inlywingsprogram.

Besonderhede van toepaslike wetgewing en regulasies, Shoprite 
holdings se MVi en relevante mandate word aan nuwe direkteure 
verskaf, sowel as dokumente wat hulle pligte en verantwoordelikhede 
as direkteure verduidelik. direkteure word na voorligtingsessies genooi, 
of geskrewe opsommings word aan hulle gegee om hulle op hoogte 
van hangende nuwe wetgewing te hou. 

Belangebotsings en direkteure se persoonlike  
finansiële belange 
die groep se beleid in hierdie verband is van toepassing op alle 
 direkteure en werknemers. direkteure moet jaarliks hulle persoonlike 
finansiële belange en dié van verwante persone in kontrakte met die 
groep verklaar. ’n lys in dié verband word jaarliks ter tafel gelê en die 
register waarin sodanige belange opgeteken is, word by elke Algemene 
Jaarvergadering van Shoprite holdings vir inspeksie beskikbaar gestel.

direksie se doeltreffendheid en evaluering
die jaarlikse evaluering van die direksie is in Julie 2014 gedoen. daar is 
van die direkteure verwag om ’n vraelys, wat deur die Maatskappy-
sekretaris en die Voorsitter saamgestel is, te voltooi. dié evaluering het 
die grootte en samestelling van die direksie gedek; direkteure se 
 inlywing en ontwikkelingsdoeltreffendheid; direksievergaderings; die 
verhouding tussen die direksie en bestuur; vaardighede wat deur die 
direksie en sy komitees benodig word, sowel as betrekkinge met 
belanghebbers.
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die resultaat van die direksie se doeltreffendheidsevaluasie word aan 
die direksie voorgelê. die algehele uitkoms van die 2013/14-evaluering 
is dat: 
–  die samestelling van die direksie kerngesond is met ’n goeie 

mengsel van vaardighede en ondervinding;
–  die agendas van die direksie en die aandag wat daaraan gegee 

word toepaslike sake vir hersiening, monitoring en goedkeuring 
omvat; 

–  die gereeldheid van direksie-vergaderings voldoende is om die 
direksie in staat te stel om sy verantwoordelikhede na te kom; 

–  die direksie se hersiening, goedkeuring, monitoring en oorsig sluit 
beide strategiese sake en huidige bedryfsprestasie en resultate in; 

–  die direksie die geskikte komitees het om dit te ondersteun en dat 
die komitees ’n duidelike verwysingsraamwerk, toepaslike leierskap 
en samestelling het en toepaslik aan die direksie verslag gedoen het 
oor hul oorwegings en besluite;

–  die direksie se gesag en leierskap afsonderlik van die uitvoerende 
leierskap en gesag is; en

–  die Voorsitter se leierskap en bydrae asook die 
Maatskappysekretaris se rol en bydrae doeltreffend was. 

MAAtSKAppySeKretAriS 
Mnr. pg du preez is op 27 oktober 2008 aangestel as Maatskappy-
sekretaris van Shoprite holdings. hy is nie ’n direkteur van Shoprite 
holdings nie, alhoewel hy ’n direkteur van verskeie groep-filiale is. dié 
verwantskap beïnvloed nie die afstand van sy verhouding met die 
direksie van Shoprite holdings nie.

die Maatskappysekretaris word deur die direksie aangestel en 
verwyder en dien as ’n sentrale bron van inligting en raad vir die 
direksie en binne die groep oor aangeleenthede rakende etiek en goeie 
korporatiewe beheer. onafhanklike raadgewende dienste word deur die 
Maatskappysekretaris ingewin op versoek van die direksie of direksie-
komitees. 

Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die raad en dienste van 
die Maatskappysekretaris, ondersteun deur die regsdepartement. 
die Maatskappyseketaris is verantwoordelik vir al die pligte soos 
uiteengesit word deur die Artikel 88 van die Maatskappywet en om 
seker te maak dat JSe se noteringsvereistes nagekom word. die 
Maatskappysekretaris dien ook as kommunikasieskakel met beleggers 
en skakel met die groep se oordragsekretarisse en borge oor relevante 
aangeleenthede. 

Soos deur King iii vereis word, dien die Maatskappysekretaris ook 
as sekretaris vir die direksie se verskeie subkomitees en woon al die 
vergaderings van die direksie en die komitees by. die Maatskappy-
sekretaris is ook die nakomingsbeampte en sien toe dat die groep 
voldoen aan al die vereiste wetgewing en regulasies wat op sy verskeie 
sakebedrywighede van toepassing is.

ooreenkomstig die JSe se noteringsvereistes, is ’n gedetailleerde 
ontleding deur die direksie gedoen ten einde homself te vergewis van 
die bevoegdheid, kwalifikasies en ervaring van die Maatskappy-
sekretaris. Verwys na beginsel 2.21 van die groep se King iii- 
nakomingsregister vir verdere besonderhede.

AAndeleVerhAndeling deUr direKteUre  
en Senior perSoneel
die groep het ’n beleid ingestel met betrekking tot aandeleverhandeling 
deur direkteure en senior personeel wat uit hoofde van hulle amp 
omvattende kennis dra van die groep se sake. dié beleid stel geslote 
tydperke in om verhandeling in Shoprite holdings-aandele te verbied 
voor die aankondiging van die tussentydse en voljaar finansiële 
 resultate of gedurende enige ander tydperk wat prys-sensitief geag 
word. die Maatskappysekretaris gee geskrewe kennisgewings aan alle 
 direkteure en senior personeel in die groep. dit is in nakoming van die 
bepalings oor wangebruik van die mark in die Wet op finansiële 
Markte, Wet 19 van 2012, en die JSe se noteringsvereistes wat 
 verhandeling deur direkteure betref.

transaksies in Shoprite holdings-aandele deur direkteure en 

 alternatiewe direkteure van Shoprite holdings en sy hoof-handelsfiliaal 
word bekend gemaak soos vereis deur die JSe se noteringsvereistes. 
die direksie het ook ’n formele goedkeuringsraamwerk ingestel wat die 
goedkeuring beheer wat deur hierdie direkteure vereis word voordat 
hulle Shoprite holdings-aandele verhandel. 

AAnSpreeKliKheid

oudit-en-risikokomitee
’n Beskrywing van die verantwoordelikhede en werk wat gedurende die 
jaar deur die oudit-en-risikokomitee gedoen is, word by die verslag 
van die voorsitter van die komitee op bladsy 45 ingesluit. Sy verslag 
dek ook die groep se interne beheermaatreëls, risikobeheer en die 
interne ouditfunksie.

groep-ouditeure
By die Algemene Jaarvergadering van Shoprite holdings wat op 
28 oktober 2013 gehou is, is die aanstelling van pricewaterhouse-
Coopers geïnk as die eksterne ouditeure van die groep tot die 
Algemene Jaarvergadering in 2014 deur aandeelhouers goedgekeur. 
Verdere besonderhede oor die eksterne ouditeure is vervat in die 
verslag van die voorsitter van die oudit-en-risikokomitee.

Korporatiewe etiek
die groep is daartoe verbind om hoë standaarde van etiese gedrag te 
bereik. daar word van alle personeel verwag om te alle tye die groep se 
gedragskode na te kom. daar word van alle personeel verwag om die 
gedragskode te lees, te erken en in te stem om dit na te kom as deel 
van hul inlywing. 

die anonieme tip-offs-blitslyn word deur ’n onafhanklike derde-
party-diensverskaffer bestuur. Werknemers word aangemoedig om alle 
onetiese gedrag wat geïdentifiseer aan te meld, anoniem en vertroulik. 
hoewel die blitslyn werknemers in staat stel om anonieme verklarings 
te doen en die beskerming van hulle identiteit waarborg in ooreenstem-
ming met die bepalings van die Wet op Beskermde Bekendmakings, 
2000, verkies die groep om ’n oop rapporteringsomgewing deur die 
verskeie lynbestuurders te skep. 

Alle gevalle word deur die groep-risikobestuurder ondersoek, in 
samewerking met interne oudit en die groep se regsdepartement 
indien nodig. gedurende die 2014-finansiële jaar is ’n totaal van 133 
voorvalle van vermeende onetiese gedrag in die groep aangemeld, 
waarvan 33 gelei het tot dissiplinêre stappe, afdankings, bedankings 
en/of kriminele aanklagtes teen sodanige werknemers.

gedurende die verslagtydperk is die groep se gedragskode deur 
die Maatskaplike-en-etiesekomitee hersien en ooreenkomstig beste 
praktyk in hierdie verband gewysig. in die gedragskode word die 
standaard uiteengesit wat van werknemers verwag word in hulle 
omgang met klante, mede-werknemers, verskaffers, mededingers en 
ander belanghebbers. daar word van alle werknemers verwag om die 
gedragskode na te kom.

geen wesenlike skending van die groep se gedragskode is 
gedurende die 2014-finansiële jaar aangemeld nie.

nakoming van wetgewing en regulasies
die groep omvat bedrywighede in 15 lande, waarvan 14 buite Suid-
Afrika en geleë is op die Afrika-vasteland en die indiese oseaan-
eilande. in ooreenstemming met sy visie en strategie, onderskryf die 
groep al die belangrike beginsels soos vervat in die King-kode en pas 
sodanige beginsels toe.

in die nie-rSA-jurisdiksie waar die groep sake doen, word 
beheerontwikkeling op ’n deurlopende grondslag gemonitor om te 
verseker dat plaaslike regulatoriese vereistes nagekom word. die 
direksie monitor die nakoming deur middel van komiteeverslae, wat 
inligting bevat oor enige beduidende interaksie met sleutelbelang-
hebbers, insluitend reguleerders.

die groep se nakomingsfunksie val onder die Maatskappysekretaris 
en monitor en ontleed die uitwerking van wetgewing op die onderne-
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ming. eksterne kundiges word betrek om die groep in dié verband raad 
te gee en by te staan.

gedurende die verslagtydperk het die nakomingsfunksie op die 
volgende punte gefokus om die direkteure, hoof-uitvoerende beampte, 
bestuur en werknemers te ondersteun in die uitvoering van hulle 
nakomingsverantwoordelikhede:

identifisering en instelling van veranderings in regulatoriese 
vereistes
die groep doen in ’n dinamiese en voortdurend ontwikkelende 
 regulatoriese en toesighoudende omgewing sake. ’n regulatoriese 
raamwerk word jaarliks vir die groep opgestel met behulp van ’n 
 spesialisdiensverskaffer wat alle huidige, voorgestelde en hangende 
wetgewing identifiseer en nagaan, asook die potensiële uitwerking 
daarvan op die groep se onderskeie sake-eenhede. reaksie op 
sodanige wetgewing word deur die mees doelmatige en doeltreffende 
weg hanteer. nakomingshulpbronne en -programme word ooreenkom-
stig ’n risiko-gebaseerde benadering daargestel, waarna voortgesette 
nakoming op verskeie maniere gemonitor en getoets word. 
nakomingsverslae word aan die oudit-en-risikokomitee voorgelê.

regulatoriese raamwerke 
die raamwerke word op ’n gereelde grondslag bygewerk, terwyl 
beheermaatreëls voortdurend gemonitor word deur ’n risiko- 
gebaseerde benadering toe te pas. enige nie-nakoming word deur die 
beheerprosesse aangemeld.

Algemene leiding en ondersteuning aan die besigheid
Bestuurs- en sakebedrywighede word ondersteun deur die inwerkings-
telling van toepaslike beheermaatreëls om te voldoen aan relevante 
regulatoriese verpligtinge. Voorvalle van nie-nakoming word ook 
bestuur.

nakomingsmonitering 
nakomingsrisiko’s is deur reguleerders, bestuur, interne oudit en die 
afdeling vir groep-nakoming gemonitor en opgevolg. die bestuur 
monitor nakoming as deel van die dag-tot-dag bedrywighede. die 
 afdeling vir groep-nakoming gebruik ’n risiko-gebaseerde metodiek vir 
monitering.

regsnakomingsverslae word op ’n gereelde grondslag aan die 
oudit-en-risiko- en die Maatskaplike-en-etiese-komitee voorgelê. 

die groep se belastingbestuursraamwerk, wat deur die direksie 
goedgekeur is, stem ooreen met die groep se sakestrategie en 
 risiko bestuursdoelwitte. dit poog om belastingdoeltreffendheid regdeur 
die groep te bereik in nakoming van die toepaslike wette in al die 
 juris diksies waarin dit sake doen.

hangende wetgewing of wetgewing wat onlangs bekragtig is en wat 
potensieel ’n aansienlike uitwerking op die groep kan hê, sluit in: 
– die Wetsontwerp op Beskerming van persoonlike inligting (Bvpi);
– arbeid- en indiensnemingwetgewing; en
–  verskeie regulasies wat met voedsel- en produkveiligheid verband 

hou. 

Shoprite holdings het ten volle begrip vir die rol en verantwoorde-
likhede van sy borg, nedbank Capital, soos bepaal deur die JSe se 
noteringsvereistes. dit is die mening van Shoprite holdings dat 
nedbank Capital gedurende die verslagtydperk sy verantwoordelikhede 
in dié verband behoorlik nagekom het. 

geen beduidende finansiële boetes of regulatoriese sensuur is in die 
finansiële jaar tot 30 Junie 2014 op die groep of enige van sy filiale 
gehef nie.

Belegger- en BelAngheBBerVerhoUdingS 
die groep se relevansie in die markte en gemeenskappe waarin dit 
sake doen, is afhanklik van betekenisvolle betrokkenheid deur alle 
belanghebbers. Sy benadering tot die bestuur van belanghebbers 
behels die optimale toepassing van hulpbronne ten einde goeie 
verhoudings met belanghebbers te bou en te handhaaf. dit help die 
groep om die verwagtinge van sy belanghebbers te begryp; risiko wat 
met sy reputasie verband hou te beperk; en sterk vennootskappe te 
vorm wat uiteindelik die volhoubaarheid van die groep steun.

die groep het begrip dat dit belangrik is om akkurate inligting aan al 
sy belanghebbers te deur te gee. finansiële en nie-finansiële inligting 
word betyds en akkuraat aan alle belanghebbers gegee.

gereelde, toepaslike kommunikasie met aandeelhouers help die 
groep om aandeelhouerverhoudinge te verbeter. die hoof-uitvoerende 
beampte, adjunk-besturende en finansiële direkteur is die aangewese 
beleggerswoordvoerders en hulle vergader op ’n gereelde grondslag 
met fondsbestuurders, ontleders en die media. Beleggersbedrywighede 
sluit die aanbieding van die tussentydse en jaarlikse resultate; 
 deelname aan beleggerskonferensies; en die uitreik van gereelde 
bedryfsverslae in. ’n Korporatiewe webwerf kommunikeer ook al die 
jongste finansiële en nie-finansiële inligting aan alle belanghebbers. 
Aandeelhouers word ook aangemoedig om die Algemene 
Jaarvergadering van Shoprite holdings by te woon waar die geleent-
heid gebied word vir aandeelhouers om saaklike vrae te stel en om 
interaksie met direkteure te hê. Komiteevoorsitters woon ook die 
Algemene Jaarvergaderings by om op aandeelhouers se vrae te 
reageer. 

Verdere inligting oor die groep se betrokkenheid by belanghebbers 
kan op die groep se webwerf by www.shopriteholdings.co.za verkry 
word.

die direksie dra nie kennis van enige wesenlike versoek gedurende 
die verslagtydperk kragtens die Wet op Bevordering van toegang tot 
inligting deur enige belanghebber waaraan daar nie óf voldoen óf wat 
geweier is nie. 

Mededingende gedrAg
die groep doen sake in die kleinhandelsektor wat ’n hoogs mede-
dingende bedryf is. dit is derhalwe hoogs beskermend teenoor al sy 
intellektuele eiendom en kennis. interaksie met ander kleinhandelaars 
word in die algemeen beperk tot forums waar samewerking op 
 bedryfsvlak verlang word vir doeleindes om vertoë tot regerings-
departemente te rig. die groep is ’n lid van die raad op 
Verbruikersgoedere van Suid-Afrika.

politieKe pArty onderSteUning
die groep ondersteun die demokrasie in Suid-Afrika, maar geen 
 finansiële donasies word aan individuele politieke partye geskenk nie.
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Verslag van die Nominasiekomitee

die nominasiekomitee bestaan uit drie (3) nie-uitvoerende direkteure 
van wie twee (2) onafhanklik is. 

die volgende direkteure het in die finansiële jaar tot 30 Junie 2014 op 
die nominasiekomitee gedien: 
dr. Ch Wiese: nie-uitvoerende voorsitter;
Mnr. JA louw: onafhanklike nie-uitvoerende voorsitter; en 
Mnr. eC Kieswetter: onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. 

die nominasiekomitee het twee (2) vergaderings in die verslagtydperk 
gehad. Besonderhede van teenwoordigheid by die vergaderings word 
hieronder uiteengesit:

direKteUr 4.11.2013 19.05.2014
Ch WieSe P P
JA loUW P P
eC KieSWetter p P

die nominasiekomitee is verantwoordelik vir:
–  aanbevelings aan die direksie vir die aanstellings van nie-uitvoer-

ende en uitvoerende direkteure sowel as oor die direksie se 
 samestelling in die geheel; 

–  die hersien van en aanbevelings oor die direksie se struktuur, 
grootte en die balans tussen uitvoerende en nie-uitvoerende 
 direkteure; 

–  die toesighouding van die formele inlywingsprogram vir nuwe 
 direkteure; 

–  verseker die ontwikkeling van opvolgplanne vir die direksie, 
 hoof-Uitvoerende Beampte en senior bestuur; en 

–  die nasien van die direksie en sy komitees se doeltreffendheid. 

gedurende die verslagtydperk het die nominasiekomitee:
–  die samestelling van die direksie en direksie-komitees hersien;
–  die aanstelling van Mnr. Jf Basson as onafhanklike nie-uitvoerende 

direkteur en lid van die oudit-en-risikokomitee voorgestel; 
–  die uittrede op ’n rotasiegrondslag van nie-uitvoerende direkteure 

hersien;
–  die amptelike terme van verwysing hersien en goedgekeur; en
–  aan die terme van verwysing voldoen.

Soos vereis in Shoprite holdings se Memorandum van inkorporasie 
(“MVi”) sal ten minste een derde van die nie-uitvoerende direkteure 
volgens rotasie by die volgende Algemene Jaarvergadering uittree. 
dr. AtM Mokgokong, Mnre. JJ fouché, Jg rademeyer en JA rock sal 
in terme van hierdie bepaling uittree, maar het hul beskikbaar gestel vir 
herverkiesing. Mnr. Jf Basson tree uit met die jaarvergadering op 
27 oktober 2014, soos Klousule 13.2 van die MVi vereis, maar het hom 
beskikbaar gestel vir herverkiesing.

die nominasiekomitee hersien jaarliks die onafhanklikheid van nie-
uitvoerende direkteure wat uittree, gegrond daarop of die direkteur:
–  in ’n uitvoerende hoedanigheid in diens van die groep was in die 

vorige drie (3) jaar;
–  gedien het op die direksie vir ’n tydperk langer as nege (9) jaar. in so 

’n geval, sal die nominasiekomitee beoordeel of die direkteur se 
onafhanklikheid, oordeelsvermoë en bydrae tot die direksie se 
besprekings, dalk in gedrang gebring kon word, of blyk om in 
gedrang te wees weens die duur van die tydperk wat die persoon 
gedien het;

–  ’n verteenwoordiger is van ’n groot aandeelhouer;
–  onafhanklik is in karakter en oordeel, asook of daar enige 

 omstandighede bestaan wat dalk die direkteur se oordeel kan of 
moontlik mag beïnvloed; en 

–  ’n aandeelhouer is in Shoprite holdings en dat dié aandeelhouding 
’n wesenlike deel van die direkteur se persoonlike welvaart uitmaak.

na oorweging van die nie-uitvoerende direkteure se omstandighede 
is die nominasiekomitee van mening dat dr. Mokgokong, Mnre. 
JJ fouché, Jg rademeyer, JA rock en Jf Basson as onafhanklik 
beskou kan word.

CH wiese
Voorsitter
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Verslag van die Maatskaplike-en-etiesekomitee 

die Maatskaplike-en-etiesekomitee (“die Komitee”) is saamgestel as ’n 
statutêre komitee van die direksie onder Artikel 72(4) van die 
 Maat skap py wet (saamgelees met regulasie 43 van die Maatskappy  - 
regu lasies). die Komitee vervul bykomend daartoe die rol van ’n 
 groep-komitee en daarom het geen ander van Shoprite holdings se 
filiale ’n Maatskaplike-en-etiesekomitee geskep nie. 

’n formele handves is aanvaar en lei die komitee om sy toesig-
houdende rol te vervul om sodoende te verseker dat die groep sy sake 
op ’n etiese en behoorlik gereguleerde wyse doen, en ook om beleid, 
bestuurstrukture en bestaande praktyke, wat die groep se benadering 
tot nuwe en ontluikende uitdagings lei, te ontwikkel of te hersien. 
die handves is gedurende die verslagtydperk hersien.

die Komitee is verantwoordelik vir:
–  die toesighouding van bedrywighede met betrekking tot wetgewing, 

ander wetlike vereistes en kodes van beste praktyk;
–  om alle relevante maatskaplike en etiese kwessies onder die aandag 

van die direksie te bring; en
–  die verslagdoening aan aandeelhouers by die Algemene 

Jaarvergadering.

die komitee fokus veral op die groep se strategie en prestasie met 
betrekking tot:
–  maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling;
–   die bevordering van gelykheid en die voorkoming van onregverdige 

diskriminasie;
–  die groep se etiek en die voorkoming van bedrog, omkopery en 

wanpraktyke;
–  die ontmoediging van menseregteskending;
–  die bydrae tot die ontwikkeling van gemeenskappe waarin die 

groep se bedrywighede hoofsaaklik plaasvind;
–  verbruikersverhoudings, wat advertensies, openbare betrekkinge en 

voldoening aan verbruikersbeskermingswette, insluit; 
–  die omgewing, gesondheid en openbare veiligheid, en die 

uitwerking van   bedrywighede, produkte en dienste; en
–  arbeid en indiensneming.

die volgende lede het gedurende die 2013/14-finansiële jaar op die
Komitee gedien:
Mnr. JA louw: onafhanklike nie-uitvoerende direkteur en voorsitter;
Mnr. Br Weyers: Uitvoerende direkteur;
Mnr. M Bosman: Alternatiewe direkteur;
Mnr. JAl Basson: Alternatiewe direkteur; en
Mnr. C Burger: hoof-bestuurder van Menslike hulpbronne.

die komitee vergader minstens twee keer per jaar. Kundiges oor 
 kwessies wat binne die mandaat van die Komitee val, kan ook 
 vergaderings bywoon. die besonderhede van bywoning deur lede 
gedurende die oorsigtydperk word hieronder uiteengesit: 

lid 12.09.2013 1.11.2013 20.02.2014
JA loUW P P P
Br WeyerS P P P
M BoSMAn P P P
JAl BASSon P p P
C BUrger P P P

gedurende die verslagtydperk het die Komitee die volgende verslae 
van bestuur ontvang en hersien:
–  die groep se nakoming van die Verenigde nasies se “global 

Compact principles” en van die organisasie vir ekonomiese 
Samewerking en ontwikkeling se riglyne; 

–  vaardighede en ander ontwikkelingsprogramme wat gemik is op 
die opvoedkundige ontwikkeling van werknemers; 

–  korporatiewe maatskaplike beleggingsprogramme, insluitend 
besonderhede van liefdadigheidskenkings;

–  gelyke indiensnemingsplanne vir die groep;
–  arbeidspraktyke en -beleid;
–  nakoming van die groep se gedragskode en etiese bestuur en 

 prestasie; 
–  prestasie ten opsigte van Swart ekonomiese Bemagtiging soos 

gemeet teen die departement van handel en nywerheid se 
 generiese Breëbasis Swart ekonomiese Bemagtigings-telkaart; 

–  bevestiging dat die groep aan Suid-Afrikaanse wetgewing voldoen 
wat in ooreenstemming is met die internasionale Arbeidsprotokol vir 
welvoeglike werk en werksomstandighede; 

–  teen-korrupsie neigings, wetgewing en inligting; en
–  omgewings-, gesondheids- en veiligheidsprestasie.

geen wesenlike nie-nakoming van wetgewing en regulasies met 
betrekking tot die areas binne die komitee se mandaat is onder sy 
aandag gebring gedurende die oorsigtydperk nie. die Komitee het ook 
geen rede om te glo dat sodanige nie-nakoming plaasgevind het nie. 

Ja louw
Voorsitter
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Vergoedingsverslag

die direksie (“direksie”) van Shoprite holdings Beperk (“Shoprite 
holdings” of “die groep”) en die vergoedingskomitee (“die 
Vergoedingskomitee”) lê hiermee die vergoedingsverslag vir die 
2014-finansiële jaar voor. dit sit die inligting uiteen wat op die groep se 
vergoedingsbeleid en veral op uitvoerende vergoeding van toepassing 
is, dit omvat beide die onveranderlike en veranderlike elemente van die 
vergoedingspakket, sowel as fooie wat betaal is aan nie-uitvoerende 
direkteure. 

gedurende die verslagtydperk het die verbruikersomgewing 
strawwer geword en ons navorsing wys dat verbruikers minder reageer 
op promosies weens beperkte besteebare inkomste. die groep het 
egter steeds daarin geslaag om in ooreenstemming met sy sakestrat-
egie markaandeel te wen. hoewel die groep se onderliggende 
 kostebeheer goed is, is dit ook aan die voorpunt wat investering in 
nuwe winkels en infrastruktuur betref en dié koste kan van tyd tot tyd 
vinniger as verkope groei. die groep bly aggressief in terme van nuwe, 
 beskikbare ruimte binne en buite Suid-Afrika en het in dié verband veral 
gevorder buite Suid-Afrika.

dié sakestrategie rig die groep se uitvoerende-vergoedingsbeleid 
wat ten doel het om die groep se groeidoelwitte te behaal deur 
 vaardighede en sleuteltalent te behou en nuwe talent te lok. die 
 uitvoerende-vergoedingsbeleid is gegrond op die beginsels van 
Maatskappy- en individuele prestasie en word gedryf deur vergoeding 
wat regverdig en redelik is vir die aandeelhouers en wat waarde-
skepping vir aandeelhouers ondersteun. 

ons verslag is vanjaar op die volgende wyse uitgebou:
–  deel 1 van die verslag omvat die groep se Vergoedingsbeleid; 
–  deel 2 illustreer die inwerkingstelling van die Vergoedingsbeleid; 
–  Besonderhede is verskaf oor die spesiale vergoedingsooreenkoms 

tussen die direksie en groep- hoof-uitvoerende Beampte; en
–  daar word nou verslag gedoen oor die aandeeltoekennings in terme 

van die groep se langtermynaansporingsplan, naamlik die 
Uitvoerende Aandeleplan, vir uitvoerende en senior bestuur en 
 sleuteltalent, wat deur aandeelhouers goedgekeur is. dié 
 instrumente word op aandele gegrond en bied daardeur natuurlike 
vaartbelyning met aandeelhouers. 

Soos wat verlede jaar die geval was, het die Vergoedingskomitee 
eksterne vergoedingskonsultante aangestel om hierdie verslag na te 
gaan ooreenkomstig beste praktyk-bestuurstandaarde. 

ooreenkomstig ons bedryfstrategie, bly die Maatskappy daartoe 
verbind om ons mededingers in die kleinhandelbedryf te oortref en ons 
voetspoor in Afrika te vergroot, om sodoende waarde vir aandeel-
houers, klante, ons mense en ander belanghebbendes te skep. ons is 
opgewonde oor ons groeivooruitsigte vir die jaar wat voorlê en is vol 
vertroue dat die vergoedingspraktyke ’n onskatbare bydrae sal lewer 
om dit te bereik.

Ja louw
Voorsitter

BeheerrAAMWerK en VergoedingSKoMitee 

Mandaat
in ooreenstemming met beste praktyk soos wat in King iii uiteengesit 
word, word die groep se Vergoedingskomitee deur die direksie 
 aangestel en dit het die aangewese gesag volgens sy verwysingsraam-
werk om besluite te neem en in werking te stel wat die groep se 
vergoedings beleid betref. in die verslagtydperk is die verwysingsraam-
werk vir nakoming van King iii se beheerstandaarde en wetgewing 
hersien. geen veranderinge is aangebring aan die mandaat nie en dit is 
deur die direksie goedgekeur. 

Samestelling, mandaat en bywoning
die Vergoedingskomiteelede in die verslagtydperk was:
– Mnr. JA louw (Voorsitter);
– dr. Ch Wiese; en
– Mnr. eC Kieswetter

Al die lede van die Komitee is nie-uitvoerende direkteure en die voor-
sitter, Mnr. JA louw sowel as Mnr. eC Kieswetter, is beide onafhanklike 
nie-uitvoerende direkteure soos deur King iii gedefinieer. die Komitee 
het twee (2) keer in die verslagtydperk vergader. die samestelling van 
die Komitee en bywoning van vergaderings is hieronder uiteengesit. 

Tabel 1: Samestelling van vergoedingskomitee en vergadering-
bywoning 

direkteur Status 15 Mei 2014 23 Junie 2014
JA louw onafhanklike  

nie-uitvoerende 
direkteur

P P

eC Kieswetter onafhanklike  
nie-uitvoerende 
direkteur

P P  
(deur  

telekonferensie)

Ch Wiese nie-uitvoerende 
direkteur

P P

die hoof-Uitvoerende Beampte, adjunk-besturende direkteur, 
 operasionele hoofbeampte en hoof van menslike hulpbronne woon 
vergaderings op uitnodiging by om die Vergoedingskomitee by te staan 
in die uitvoering van sy mandaat. die maatskappysekretaris woon ook 
die vergaderings by. geen uitvoerende of senior uitvoerende bestuurder 
is by die  vergaderings van die komitee teenwoordig wanneer sy/haar 
eie vergoeding bespreek of oorweeg word nie. 

daar word van die voorsitter van die Vergoedingskomitee, of, in sy 
afwesigheid, ’n ander lid van die Vergoedingskomitee, verwag om die 
Algemene Jaarvergadering by te woon om vrae ten opsigte van 
vergoeding te beantwoord. As deel van sy jaarlikse werksplan, het die 
Vergoedingskomitee aandeelhouers genader om hul mening en 
 voorstelle ten opsigte van die groep se vergoedingsfilosofie te gee.  
Waar terugvoer ontvang is, is dit in oorweging geneem en toegepas in 
soverre dit die groep se bedryfstrategie ondersteun.

indien nodig, bedien eksterne raadgewers die groep van raad. 
daarbenewens is die groep op ’n databasis van salarispeilings 
ingeteken om gewaarborgde betaling en korttermynaansporings teen 
die heersende standaarde te meet, beide ten opsigte van die kleinhan-
delbedryf en die algemene Suid-Afrikaanse mark.

die verwysingsraamwerk soos uitgeengesit in die mandaat van die 
Vergoedingskomitee sluit in:
–  om die direksie by te staan met die bepaling van ’n vergoedings-

beleid vir direkteure en senior uitvoerende bestuur wat die bereiking 
van strategiese doelwitte sal bevorder en individuele prestasie sal 
aanmoedig;

–  om te verseker dat die kombinasie van vasgestelde en veranderlike 
vergoeding aan die groep se behoeftes en strategiese doelwitte 
voldoen;
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–  om die lang- en die korttermynaansporingskemas te hersien ten 
einde te verseker dat hulle ’n voortgesette bydrae tot aandeel-
houerwaarde lewer;

–  om die kriteria te bepaal wat nodig is om die prestasie van 
 uitvoerende direkteure in die uitvoer van hul funksies en verant-
woordelikhede te evalueer;

–  om die relevante kriteria wat nodig is om die prestasie van uitvoer-
ende bestuurders te evalueer ten einde hul vergoeding te bepaal, te 
hersien en aanbevelings in dié verband aan die direksie te maak; 

–  om aanbevelings van die bestuur (gegrond op eksterne mark-
standaarde en ’n peiling op onafhanklike nie-uitvoerende direkteure) 
ten opsigte van die vergoeding van die voorsitter en nie-uitvoerende 
direkteure, wie se vergoeding onderhewig is aan die goedkeuring 
van aandeelhouers, te oorweeg;

–  om die uitkomste van die vergoedingsbeleid se toepassing na te 
gaan ten einde te bepaal of die doelwitte bereik is;

–  om die vergoedingsbeleid, soos vervat in die Vergoedingsverslag, 
wat deel vorm van die groep se geïntegreerde verslag, na te gaan 
en goed te keur;

–  om toesig te hou oor die voorbereiding van die Vergoedingsverslag 
(soos ingesluit in die groep se geïntegreerde verslag) ten einde te 
verseker dat dit duidelik, saaklik en deursigtig is;

–  om te verseker dat die Vergoedingsverslag tot ’n nie-bindende, 
raadgewende stemming deur aandeelhouers gebring word en dat 
aandeelhouers en ander belanghebbendes betrek word by die 
oorweging van die groep se vergoedingsfilosofie;

–  om te verseker dat opvolgingbeplanning ten opsigte van die 
 uitvoerende bestuur in oorweging geneem word; en

–  om voldoening aan die wetgewing en kodes wat van toepassing is 
op die vergoeding van uitvoerende bestuurslede te verseker. 

Werksaamhede van die Vergoedingskomitee vir die 
2014-finansiële Jaar
gedurende die 2014-finansiële jaar het die Vergoedingskomitee die 
komponente van die groep se vergoedingsbeleid en hoe dit by die 
groep se strategiese doelwitte aansluit, hersien. die sleutelbedrywig-
hede vir die afgelope jaar is soos volg: 
–  goedkeuring van die salarisverhogings van die groep se bestuur en 

senior bestuur op die volgende terme: Bestuur (algemene mandaat 
van 6.5% met ’n bykomende 1% vir buitengewone prestasie) en 
Senior Bestuur (algemene mandaat van 8.5% met ’n marge van 
0.6% vir promosies ens.);

–  die hersiening en goedkeuring van verhoogde mandate vir 
 bestuursvlak in ander lande (afsonderlik van Suid-Afrika) op ’n per 
land-grondslag; 

–  die hersiening en aantekening van die voorgestelde verhogings van 
nie-uitvoerende direkteure. Sulke verhogings sal voorgehou word vir 
goedkeuring deur aandeelhouers op die Algemene Jaarvergadering 
op 27 oktober 2014;

–  die hersien en goedkeuring van die lys deelnemers wat genomineer 
is deur hul werkgewermaatskappye binne die groep vir deelname 
aan die Uitvoerende-aandeleplan (UAp); en 

–  die hersien en goedkeuring daarvan om 2 292 500 (tweemiljoen 
tweehonderd twee-en-neëntig duisend vyfhonderd) nuwe gewone 
aandele uit te reik om toekennings te maak in terme van die UAp.

deel 1 – VergoedingSBeleid

Vergoedingsfilosofie
die vergoedingsbeleid stem ooreen met die groep se benadering om 
direkteure en senior bestuurslede op regverdige en mededingende wyse 
te vergoed na gelang van hul vermoëns, vaardighede, verantwoorde-
likhede en prestasievlak. die onderliggende beginsels is soos volg:
–  Billike en regverdige vergoeding; 
–  die behoud van die dienste van sleuteltalent en die kritiese vaar-

dighede wat nodig is om die groep se strategiese doelwitte op die 
lang termyn te verwesenlik; 

–  om die sleuteltalent en vaardighede wat die groep benodig te lok; 
–  om te verseker dat vergoedingstrukture in ooreenstemming is met 

die groep se langtermynwaardeskepping vir aandeelhouers;
–  Vergoeding wat op die lang termyn volhoubaar is en sleutel-

besluitnemers ontmoedig om buitensporige risiko’s te neem; 
–  Sleutelprestasie-areas vir uitvoerende bestuurslede wat ’n 

 geïntegreerde benadering ten opsigte van finansiële riglyne, volhou-
baarheid, risikobestuur, bestuur en ander strategiese doelwitte 
ondersteun; en 

–  om buitengewone prestasie te erken en aan te moedig, beide op 
individuele- en groepvlak. 

dit is die groep se oogmerk om ’n vergoedingsvlak daar te stel wat 
werknemers sal lok, ontwikkel en behou, en hulle sal aanmoedig om die 
groep se strategie binne ’n hoogs mededingende kleinhandel-
omgewing uit te voer. 

die groep se vergoedingsbeleid moedig volhoubare prestasie en 
aansporings om werknemers te motiveer en te behou, aan. Uitvoerende 
vergoedingsbeleide word gelei deur die beginsel om ’n sterk skakel 
tussen vergoeding en prestasie in te sluit, wat beteken dat ’n 
 beduidende deel van die vergoeding ‘op risiko’ geplaas word wanneer 
dit op groeps-, bedryfs-/ sake-eenheid- en individuele prestasievlak 
gemeet word. die ‘op risiko’ of veranderlike betaling sluit in korttermyn-
aansporingsbonusse en langtermynaansporings, wat die belange van 
die uitvoerende bestuur in ooreenstemming bring met dié van aandeel-
houers.

die bepaling van standaarde en markposisie
ten einde te verseker dat die groep mededingend bly in die markte 
waarin dit werksaam is, is al die elemente van vergoeding onderhewig 
aan gereelde normbepaling. die groep se vergoeding word jaarlikse 
hersien om dit teen die kleinhandelbedryf en die algemene Suid-
Afrikaanse mark te meet. Uitvoerende bestuursposte word ook gereeld 
geëvalueer. die groep se algemene benadering ten opsigte van 
gewaarborgde betalings is dat dit op die mediaan van die kleinhandel-
sektor se vergoedingskaal geposisioneer is, hoewel die groep betalings 
bo pari mag doen ten opsigte van buitengewone en skaars vaar-
dighede, wat daartoe mag lei dat  gewaarborgde betalingsvlakke in 
sommige omstandighede die mediaan oorskry.

gegewe die grootte van die groep, asook sy veelvuldige handels-
merke en uitgebreide voetspoor op die Afrika-vasteland, word 
 uitvoerende bestuurslede se gewaarborgde betalings sowel as 
korttermyn aansporingsbonusse vir die bereiking van teikens teen die 
boonste kwartielwaarde van die Suid-Afrikaanse vergoedingsmark 
gemeet. die groep glo dat sy vergoedingsbeleid ’n noodsaaklike rol 
daarin speel om sy sakestrategie te verwesenlik en dat dit daarom 
hoogs mededingend moet wees binne die markte waar die groep sake 
doen. 

Salarisverdeling
die groep se uitvoerende totale salarisverdeling is gegrond op die 
bereiking van vasgestelde teikens en verlengde teikens (“stretch”) en 
word onderstaande geïllustreer. die salarisverdeling is in ooreenstem-
ming met die beste praktyk vir uitvoerende salarisverdeling wat in die 
algemeen bestaan uit 40% (gewaarborgde salaris), 25% (korttermyn-
aansporings) en 35% (langtermynaansporings). 

Shoprite-salarisverdeling

Salaris-verdeling
teikens bereik

Salaris-
verdeling:
tydperk

35% gewaarborgde betaling 31%

20% Korttermyn-aansporings 27%

45% langtermyn-aansporings 42%
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Vergoedingsverslag (vervolg)

die Shoprite-salarisverdeling neem die verwagte waarde of billike 
waarde (met toekenning) van die UAp in ag wat aan uitvoerende 
 direkteure gedurende die jaar toegeken is. in geval van die hUB waar ’n 
spesiale vergoedingsreëling bestaan is die gemiddelde vergoeding nie 
by die salarisverdelingsberekening ingereken nie. 

dit is duidelik dat die salarisverdeling van die bereiking van 
doelwitte en tydperk die klem op wisselvallige “op risiko” vergoeding 
ondersteun, waar waarde verwesenlik word gegrond op prestasie-
omstandighede soos die styging van die aandeelprys en verhoogde 
verdienste en winsgewendheid. 

Vergoedingskomponente
die verskillende komponente van vergoeding, hul doelwitte en hul skakel met die sakestrategie sowel as voorgestelde veranderinge aan die 
Vergoedingsbeleid word onderstaande opgesom.

Tabel 2: opsomming van die vergoedingskomponente 

Komponent Aard doelwit Skakel met sakestrategie Beleid
Voorgestelde  
veranderinge vir 2015

totale 
gewaarborgde 
Betaling (tgB)

Vasgestel die tgB moet die omvang 
en aard van die rol, werks 
inhoud, prestasie en 
 ondervinding weerspieël 
en basiese werknemer-
voordele insluit.

die tgB moet mede-
dingendheid verseker en 
individue op billike wyse, 
gegrond op ’n soortgelyke 
pos in die mark, vergoed. 
Voordele gee erkenning 
aan werknemers se 
 behoefte vir ’n holistiese 
tgB-pakket wat 
aftreevoordele en 
 versekerde voordele insluit. 

die tgB word as ’n reël by 
die mediaan geposisioneer, 
behalwe wanneer daar ’n 
behoefte is om sleutel- en 
kritiese vaardighede te 
behou. die Maatskappy 
dra tussen 7.5% — 15% 
tot aftreevoordele by. 
die tgB sluit risiko- en 
versekerde voordele in.

geen veranderinge 
 voorgestel. 

Veranderlike 
betaling
[korttermyn-
aansporings-
bonus (“KAB”), 
virtuele opsie-
plan (“Vop”), 
uitgestelde 
bonusplan 
(“UBp”) en 
 uitvoerende 
aandeleplan 
(“UAp”)].

Veranderlik kaB: Beloon en motiveer 
die bereiking van die groep 
en bedryfsprestasie oor ’n 
tydperk van 12 maande. 
vop: Aansporings- en 
retensieplan vir werk-
nemers wat nie deel van 
die UAp is nie en voordele 
wat gerealiseer word is 
gegrond op groei in die 
groep se handelswins. 
uBp: Werknemers stel ’n 
deel van hul bonusse vir 
tot 5 jaar uit. 
uap: Bring die belange 
van uitvoerende bestuur en 
aandeelhouers in ooreen-
stemming deur uitvoerende 
bestuur aan te moedig om 
Shoprite-aandele te verkry 
en te hou. dit kan gelyke 
aandele wees (gegrond op 
die belegging wat deur 
senior werknemers gemaak 
word) of prestasie-
gegronde aandele (wat 
onderhewig is aan die 
groep se prestasie) of 
retensie-gegronde aandele 
vir oordrag wees.

kaB: Beloon werknemers 
vir bydrae tot die groei in 
volhoubare handelswins 
op die kort termyn. 
vop: ontsluit aandeel-
houerswaarde en verhoog 
handelswins. 
uBp: retensiemeganisme
uap: Bring gedrag van 
senior werknemers in 
ooreenstemming met 
aandeelhouers se belange 
deur regstreekse 
 aandeelhouding van 
Shoprite-aandele. 

kaB: hang van handels-
wins af. die opgehoopte 
bonuspoel word tot 150% 
beperk. indien werklike 
wins tot onder 70% van 
die groep se bedryfsteiken 
val, kan ’n matige bonus 
uitbetaal word.
vop: deelnemers ontvang 
’n voorgestelde kapitaal-
bedrag gegrond op die 
groei van die Maatskappy 
se handelswins; gedeelte-
like oordrag in gelyke 
bedrae in jare 3, 4 en 5.
uBp: dieselfde vereistes 
as die KAB, met die uitstel 
van bonusse en gedeel-
telike oordrag in jare 3, 4 
en 5. Voortgesette indiens-
nemning is ’n  vereiste vir 
die oordrag van aandele. 
uap: gebruik retensie-, 
prestasie- en gesamentlike 
beleggingsaandele (met die 
voorwaarde dat die onder-
liggende belegging behou 
word vir die tydperk wat 
oordrag voorafgaan), met 
oordrag in alle gevalle 
onderhewig aan voort-
gesette indiensneming 
deur die groep. oordrag 
word in die deelnemer se 
individuele toekennings-
brief uiteengesit. 

daar word voorgestel vir 
die 2015-finansiële jaar 
dat werknemers wat aan 
die UBp en Vop deel-
neem se voordele in 
beperkte aandele toe-
geken kan word (vir die 
doel sal beperkte reten-
sie-aandele in terme van 
die UAp gebruik word as 
die  skikkingsmeganisme).
die voorneme met die 
voorgestelde verandering 
is om middel en junior 
bestuurders meer in 
ooreenstemming met 
aandeelhouersbelange te 
bring en dit sal werk-
nemers (onder uitvoer-
ende vlak) aanmoedig om 
ook aandele in Shoprite 
holdings te hou. 
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totAle geWAArBorgde pAKKet (“tgp”)
die groep bied sy werknemers ’n totale gewaarborgde pakketstruktuur 
wat al die vasgestelde vergoedingskomponente wat hierbo opgesom 
is, insluit, naamlik:
–  gewaarborgde betaling; en
–  voordele.

ingevolge sy opdrag en normbepalingsbeleid, doen die Vergoedings-
komitee jaarliks ’n oorsig van die groep se gewaarborgde pakkette.

Verhogings
Jaarlikse verhogings word gegrond op die totale waarde van die werk-
nemer se gewaarborgde pakket. Jaarlikse verhogings van die totale 
gewaarborgde pakkette word bepaal met verwysing na:
–  die omvang en aard van die werknemer se rol;
–  marknorme;
–  persoonlike prestasie en bevoegdheid;
–  bekostigbaarheid; 
–  maatskappyprestasie; en 
–  die vooruitgeskatte verbruikersprysindeks.

die hoof-Uitvoerende Beampte van die groep mag die voorgestelde 
verhogings van werknemers se gewaarborgde pakkette hersien en 
veranderinge aanbeveel. Sodanige aanbevelings word aan die 
Vergoedingskomitee voorgelê vir goedkeuring. die jaarlikse verhoging 
in die gewaarborgde pakkette van uitvoerende bestuurslede word deur 
die Vergoedingskomitee hersien en goedgekeur, ooreenkomstig die 
Vergoedingskomitee se verwysingsraamwerk. 

gesamentlike bedingingsooreenkomste sluit tipies prestasie-
gegrondde verhogings uit en uniforme verhogings word meestal aan 
hierdie werknemers toegeken gegrond op die ooreenkoms wat tussen 
die Maatskappy en die bedingingseenhede vir vasgestelde tydperke 
bereik is. 

hUB-ooreenkoms
Wêreldwyd is die kleinhandelomgewing uitdagend en beweeg dit teen 
’n snelle pas. in Suid-Afrika het dit onlangs die neiging geword om 
hUB’s van multi-nasionale kleinhandelaars buite Suid-Afrika te trek. 
gevolglik is dit duidelik dat die stryd vir talent in dié ruimte nie net tot 
die Afrika-vasteland beperk is nie. 

dit is algemene markkennis dat die groep plaaslik en internasionaal 
sy eweknie maatskappye oor die afgelope tien jaar uitpresteer het wat 
groei en opbrengs vir aandeelhouers betref. die sterk groei was die 
boublokke vir die groep se uitbreiding wyer in Afrika met Shoprite 
holdings wat reeds vir etlike jare die grootste kleinhandelaar op die 
Afrika-vasteland is. Sulke groei word deur sterk leierskap aangespoor.

die Vergoedingskomitee en die direksie het gevolglik ’n ooreenkoms 
met die groep se hUB aangegaan om vir hom ’n totale gewaarborgde 
betalingspakket te gee. Jaarlikse verhogings word gegrond op die 
grootste van die: 
–  groep se WVpA-groei oor die afgelope finansiële jaar; 
–  die rand/VSA dollar-wisselkoers vir die afgelope 12 maande; of 
–  groei van die Verbruikersprysindeks in Suid-Afrika. 

die ooreenkoms is in plek tot sy kontrak beëindig word wat kan geskied 
indien twaalf (12) maande skriftelik kennis gegee word. die hUB het 
met die Vergoedingskomitee en die direksie ooreengekom om nie vir 
die 2014 finansiële jaar ’n jaarlikse verhoging te aanvaar nie. Sy totale 
gewaarborg de betalingspakkes sal dus dieselfde bly as vir die 2013 
finansiële jaar.

Sommige van die faktore wat oorweeg is deur die direksie aangaande 
die ooreenkoms met die hUB, is soos volg:
–  geen veranderlike betaalkomponent in afgelope paar jaar – 

die hUB is oor die afgelope vier (4) finansiële jare geen korttermyn-
aansporing betaal nie en het ook nie enige langtermynaansporings-

toekennings ontvang nie. gevolglik, waar vergelykende hUB’s 
komponente met sterk boukrag kon hê (veral aandeelplanne vir 
bo-verwagte prestasie, wat groot waarde met oordrag inhou), het 
die groep se hUB nie deelgeneem aan sulke planne vir die afgelope 
vier (4) jaar nie. 

–  gelykstelling met aandeelhouers deur regstreekse aandeel-
houding – die hUB het tans ’n belang van 1.74% in die groep deur 
Bassgro (edms) Bpk. daarom is ’n wesenlike deel van die hUB se 
persoonlike welvaart in Shoprite holdings belê, wat sy belange 
regstreeks in pas met dié van aandeelhouers bring. 

VerAnderliKe Vergoeding 

Korttermynaansporingsbonusplan
die jaarlikse korttermynaansporingsplan is daarop gemik om erkenning 
te gee aan die bereiking van ’n kombinasie van groeps- en bedryfs-/
sake-eenheiddoelwitte. 

Uitvoerende en ander bestuur neem deel aan die korttermynaan-
sporingskema, wat oor ’n tydperk van 12 maande (die boekjaar) loop. 
dit is ’n selfbefondsde skema, aangesien die bonuspoel op grond van 
’n handelswinsteiken bepaal word. die waarde van die potensiële 
bonus (d.w.s. die bonuspoel) vir die bereiking van teikens van die plan, 
word by die jaarlikse begroting ingesluit en daar word voorsiening 
gemaak daarvoor in die finansiële state.

die omvang van die bonuspoel word op groepsvlak bepaal, maar 
word op grond van die finansiële prestasie van elke bedryfs-/sake-
eenheid binne die groep aangepas. daarom, indien tussen 70% en 
100% van die handelswinsteiken behaal word op groepsvlak en die 
bedryfs-/sake-eenheid behaal dieselfde of ’n groter persentasie van sy 
handelswinsbegroting, sal die bedryfs-/sake-eenhede se bonuspoele 
gegrond word op die werklike persentasie van die handelswins-
begroting wat behaal is. indien die bedryfs-/sake-eenheid se prestasie 
egter nie dié van die groep ewenaar of oortref nie, mag deelnemers ’n 
bonus verdien op grond van die pasgemaakte prestasiemaatstawwe 
wat op elke bedryfs-/sake-eenheid van toepassing is en aan die begin 
van elke finansiële jaar voorafbepaal word. dit verseker dat elke 
deelnemer in terme van sy spesifieke verantwoordelikhede beoordeel 
word. Verskeie gewigte word ook aan die onderskeie maatstawwe 
toegeken om deelnemers aan te moedig om hul rol en funksionaliteit 
ten volle uit te bou, en sulke maatstawwe mag insluit:
–  groei in markaandeel;
–  verkope;
–  inkrimping;
–  strategiese transformasieteikens (BBSeB);
–  kostesparings; en
–  voorraaddae, ens.

Vanweë die gediversifiseerde aard van die groep bestaan daar neëntien 
(19) bedryfseenhede. Werknemers van al hierdie bedryfseenhede neem 
aan die korttermynaansporingsbonusplan deel. Werk ne mers wat onder 
takbestuur is, het ’n keuse om hul bonusse op ’n kwartaalikse grond-
slag te ontvang en die bepalende maatstawwe word op kwartaalresul-
tate gegrond. Sou die keuse wees om die bonus aan die einde van die 
vierde kwartaal te ontvang, word die prestasie van al vier kwartale in 
aanmerking geneem. in geval dat die jaarlikse bonus die totaal van die 
vier kwartaalikse bonusse oorskry sal die jaarlikse bonus aan die werk-
nemer betaal word, en omgekeerd. geen bonus sal betaal word indien 
geen van die prestasiemaatstawwe behaal is nie. 

die plan maak ook voorsiening vir verlengde teikens bó die vas ge-
stelde handelswinsteikens. Waar meer as 70% van die teiken behaal 
word op groepsvlak en dié prestasie word geëwenaar of selfs oortref 
op die bedryfs-/sake-eenheidsvlak, kan deelnemers soveel as 150% 
van hulle aansporing vir die bereiking van teikens ontvang. Waar die 
huidige jaar se handelswins egter nie dié van die vorige jaar oorskry nie, 
sal die bonuspoel tot 100% van die handelswinsteiken beperk word.

die jaarlikse bonuspoel word daarom tot 150% van die handels-
winsteiken beperk in geval van finansiële uitprestering. 
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Vergoedingsverslag (vervolg)

op ’n individuele uitvoerende bestuursvlak word die verdienste-
potensiaal as ’n persentasie van gewaarborgde vergoeding weergegee, 
soos in tabel 3 uiteengesit.

Tabel 3: verdienste potensiaal deur die korttermynaansporings-
bonus as ’n % van gewaarborgde vergoeding

pos

teiken as % van 
 gewaarborgde 

 vergoeding in 2014

Verlengde teiken as 
% van gewaarborgde 

vergoeding in 2014
Adjunk-Besturende 
direkteur 60% 90%

Uitvoerende bestuur 56% 85%

die hUB neem nie aan die korttermynaansporingsbonusplan deel nie 
vanweë ’n spesialle hUB-vergoedingsooreenkoms waarna vroeër in dié 
verslag verwys word. 

retensie
die groep besef dat sleutel-strategiese talent, wat nodig is om die 
groep se sakestrategie tot uitvoer te bring, behou moet word. die 
Vergoedingskomitee beskik daarom oor die diskresie om retensie-
betalings te doen en/of betalings vir handelsbeperkings aan sleutel-
talent wat die komitee nodig ag om te behou vir die groep om sy 
sakestrategie te verwesenlik. in die uitoefening van hierdie diskre-
sionêre bevoegdheid, moet die lede van die Vergoedingskomitee hulself 
daarvan vergewis dat sodanige betalings billik en redelik is en dat dit 
aan aandeelhouers openbaargemaak word, soos vereis deur die 
vergoedingsbestuurbeginsels. 

geen retensiebetalings is in kontant uitbetaal aan uitvoerende 
bestuurders gedurende die verslagtydperk nie. Waar uitvoerende 
bestuur egter gesamentlike beleggings- en retensie-aandele in terme 
van die UAp ontvang het, is sodanige uitvoerende bestuur onderhewig 
aan ’n handelsbeperking van twee (2) jaar ná die oordragdatum. 
hierdie is kontraktuele handelsbeperking ooreenkomste en nie betaalde 
berperkings nie.

langtermynaansporingsplan
langtermynaansporings word tans deur deelname aan die UAp, die 
virtuele opsieplan en ’n uitgestelde bonusplan aangebied. 

die hoofpunte van die huidige langtermynaansporings word hieronder 
uiteengesit:

UAp
die UAp se ontwerp is gegrond op die beste plaaslike en internasionale 
praktyke en is tydens die Algemene Jaarvergadering in 2012 deur 
aandeelhouers goedgekeur. die plan maak voorsiening vir beduidende 
gelykstelling aan aandeelhouers, aangesien uitvoerende bestuurders 
aandele in die groep hou, onderhewig aan die bereiking van prestasie-
doelwitte en voortgesette indiensneming deur die groep. die plan gee 
uitvoerende bestuurders ook die geleentheid om in die groep te belê 
(uit hul eie fondse) en gegrond op sodanige belegging kan hulle soort-
gelyke gesamentlike beleggingsaandele ontvang.

’n Voorgestelde lys van deelnemers en toekenningsvlakke vir die 
UAp is voorgelê en deur die Vergoedingskomitee in 2014 goedgekeur. 

die hoofeienskappe van die Uitvoerende-Aandeleplan word hieronder 
uiteengesit.

aard van die instrument, prestasie en oordragsvoorwaardes 
die volgende beperkte aandele mag ingevolge die plan toegeken word: 
–  gesamentlike beleggingsaandele: Verbeurbare aandele, onder-

hewig aan beperkings, uitgereik op grond van die waarde van die 
belegging wat deur die deelnemer in Shoprite holdings-aandele of 
omskepbare skuldbriewe, wat deur die groep uitgereik is, gemaak 

is. die aandele word oorgedra na afloop van ’n voorafbepaalde 
tydperk en is onderhewig aan voortgesette diens en dat die onder-
liggende belegging vir die hele oordragtydperk gehou behoort te 
word.

–  retensie-aandele: Kan gebruik word wanneer die Vergoedings-
komitee ’n behoefte identifiseer om sleutelwerknemers wat nodig is 
om die groep se sakestrategie tot uitvoer te bring, te behou. 
retensie-aandele is verbeurbare aandele, onderhewig aan 
 beperkings, met ’n voorafbepaalde oordragstydperk wat slegs 
onderhewig is aan voortgesette diens.

–  prestasie-aandele: Verbeurbare aandele uitgereik onderhewig aan 
beperkings en onderhewig aan voorafbepaalde prestasiedoelwitte. 
die doelwitte word vasgestel op grond van die groep se sake-
strategie en die prestasie of waardeskepping wat dit beoog om te 
skep. die prestasietydperk kan drie (3) jaar wees, maar word bepaal 
ingevolge die uitreikingsbrief, met ’n verdere voorwaarde van voort-
gesette diens. die persentasie van prestasie-aandele wat oorgedra 
word, word gegrond op die mate waartoe die prestasiedoelwitte 
bereik is. 

Al hierdie aandele is verbeurbaar vóór oordrag sou deelnemers hul 
diens by die groep beëindig. in ooreenstemming met King iii vir gevalle 
soos dood, aftrede of ongeskiktheid, mag ’n mate van pro rata oordrag 
toegelaat word by vroeë beëindiging van diens.

Virtuele opsieplan
die virtuele opsieplan is daarop gemik om werknemers wat nie aan 
ander uitvoerende aandeelplanne deelneem nie, byvoorbeeld middel-
bestuur en ander sleutelwerknemers asook werknemers met skaars 
vaardighede, ’n aansporing te gee wat die belange van die groep oor 
die lang termyn bevorder. die strategiese doel van die plan sluit die 
behoud van sleutelwerknemers in, aangesien dit aan werknemers die 
geleentheid bied om veranderlike vergoeding te verdien wat op pres-
tasie gegrond is en hul belange in pas bring met dié van aandeelhouers.

ooreenkomstig hierdie plan word ’n veronderstelde kapitaalbedrag 
aan deelnemers toegewys. onderhewig aan sekere voorwaardes, word 
’n bonus elke jaar bepaal deur die kapitaalbedrag wat toegewys is met 
die persentasie groei in die groep se handelswins op ’n jaar-tot-jaar 
grondslag te vermenigvuldig (d.w.s. die berekening word gegrond op 
die persentasie groei in handelswins tussen die huidige en vorige 
 finansiële jaar). die bonus wat ingevolge die plan bepaal word, word in 
gelyke dele oor ’n tydperk van drie- (3), vier- (4) en vyf- (5) jaar oorgedra 
en word slegs dan uitbetaal.

Uitgestelde bonusplan
ingevolge die uitgestelde bonusplan word deelnemers gemeet teen 
dieselfde maatstawwe wat geld vir die korttermynbonusplan. die bonus 
wat op dié manier bepaal word, word egter uitgestel en word in gelyke 
bedrae uitbetaal na jaar drie (3), vier (4) en vyf (5). Uitgestelde bonusse 
mag verbeur word in die geval waar ’n deelnemer sy diens by die 
Maatskappy beëindig (behalwe weens dood of ongeskiktheid) voordat 
die uitgestelde bonus uitbetaal is.

die uitgestelde bonusplan dien daarom as ’n retensiemeganisme.

Verwatering en aandeelplanperke goedgekeur 
die virtuele opsieplan word in kontant geskik en daarom vind geen 
verwatering plaas nie. 

Wat die UAp-reëls betref, is ’n oorkoepelende perk van sowat 3% 
(drie present) van die uitgereikte aandele van die Maatskappy ingestel 
wanneer aandele toegeken en uitgereik word in terme van die plan. 
’n individuele perk van sowat 0.5% (’n half present) is ingestel. 

Sou aandele egter in die ope mark gekoop word vir die skik van 
toekennings in terme van die UAp, sal die perke nie geraak word nie. 

die Vergoedingskomitee het die mees koste-doeltreffende manier 
ondersoek om die UAp-toekennings te skik en gevind dit sal wees deur 
die uitreik van nuwe gewone aandele in Shoprite holdings en die 
direksie het die uitreik van 2 292 500 (tweemiljoen tweehonderd twee-
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en-neëntig duisend vyfhonderd) nuwe gewone aandele goedgekeur. 
hierdie nuwe uitreiking van aandele is 0.4% (nul punt vier persent) van 
die totale uitgereikte aandelekapitaal van die groep. Beste praktyk dui 
aan dat maatskappye nie meer as 1% per jaar van hul uitgereikte 
aandelekapitaal in terme van werknemeraandeelplanne mag uitreik nie. 
die uitreik van aandele is dus binne die perke. 

dienSKontrAKte
Uitvoerende direkteure en uitvoerende bestuurders van die groep het 
nie vasgestelde termynkontrakte nie, maar word ooreenkomstig die 
groep se standaard dienskontrak aangestel. die kennisgewingtydperk 
vir beëindiging van diens wissel tussen een (1) kalendermaand. 
normale aftree-ouderdom wissel tussen 60 en 65 jaar, tensy die 
direksie versoek word om die termyn te verleng. 

Uitvoerende direkteure en uitvoerende bestuurders het ook nie 
buitengewone voordele wat verband hou met die beëindiging van hul 
diens nie. 

Sekere uitvoerende bestuurslede het handelsbeperkings vir twee (2) 
jaar ná die UAp-oordragdatum (d.w.s. 2 jaar ná 15 Junie 2017) omdat 
hulle as instrumenteel beskou word om die groep se sakestrategie uit 
te voer. die beperking van handelsooreenkomste is nie betaalde 
beperkings nie.

Mnr. e nel, wat aftree-ouderdom bereik het, is heraangestel vir ’n 
vaste termyn van een (1) jaar vanaf 1 Julie 2013. die ooreenkoms kan 
binne 30 dae met geskrewe kennisgewing beëindig en op ’n jaarlikse 
grondslag hernu word. 

Vergoeding VAn nie-UitVoerende  
direKteUre

onafhanklike nie-uitvoerende direkteure
onafhanklike nie-uitvoerende direkteure het geen werknemerskontrakte 
nie en ontvang geen voordele wat met permanente indiensneming 
verband hou nie. die direksie het op aanbeveling van die bestuur 
besluit dat onafhanklike nie-uitvoerende direkteure nie vergoeding in 
die vorm van ’n basiese bedrag en ’n bedrag vir  bywonings van verga-
derings ten opsigte van hul direksie- en komiteeverpligtinge behoort te 
ontvang nie. die rede hiervoor is dat daar van nie-uitvoerende 
 direkteure verwag word om vir alle  vergaderings voor te berei en terug-
voer en insette aan die direksie te lewer, hetsy die vergadering deur die 
nie-uitvoerende direkteur bygewoon word al dan nie. die vergoeding-
struktuur word dus op ’n retensiebasis gegrond, wat dit ook meer 
vergelykbaar maak in die mark teenoor ander maatskappye se nie-
uitvoerende direkteure se fooie. 

 die vergoedingstruktuur word jaarliks hersien en die norm van 
vergoeding vir nie-uitvoerende direkteure vir maatskappye van 
 soortgelyke grootte en in vergelykbare sektore word in oorweging 
geneem tydens die samestelling van die voorgestelde nie-uitvoerende 
direkteursvergoeding.

die vergoedingstrukture is onderhewig aan die goedkeuring van 
aandeelhouers by die Algemene Jaarvergadering van Shoprite holdings 
vóór sodanige fooie betaal word. daarom word alle nie-uitvoerende 
direkteursvergoeding eers na afloop van die Algemene Jaarvergadering 
vir die voorafgaande 12 maande betaal. 

reis- en verblyfuitgawes wat direkteure aangaan om die vergade-
rings by te woon, word deur die groep betaal.

die voorgestelde vergoeding vir die tydperk 30 oktober 2013 tot 
1 november 2014 is soos volg: 

Tabel 4: voorgestelde fooie vir nie-uitvoerende direkteure

dIrEkSIE
Voorsitter van die direksie....................................................... r317 200
leidende onafhanklike direkteur ............................................ r165 000
nie-uitvoerende direkteur ....................................................... r150 000

oudIT-En-rISIkokoMITEE  
Voorsitter  ................................................................................ r224 300
lid ............................................................................................ r112 000

vErgoEdIngSkoMITEE 
Voorsitter  .................................................................................. r58 100
lid .............................................................................................. r34 800

noMInaSIEkoMITEE 
Voorsitter  .................................................................................. r58 100
lid .............................................................................................. r34 800

MaaTSkaplIkE-En-ETIESEkoMITEE 
Voorsitter  .................................................................................. r75 500

die voorgestelde vergoeding word voorgelê vir goedkeuring deur 
aandeelhouers soos vereis word deur die Maatskappywet 71 van 2008 
(“die Maatskappywet”) en King iii by die groep se Algemene 
Jaarvergadering op 27 oktober 2014.

nie-onafhanklike nie-uitvoerende direkteure
Shoprite holdings het een (1) nie-onafhanklike, nie-uitvoerende 
 direkteur, dr. Ch Wiese. die vergoeding wat die groep aan dr. Wiese 
betaal, word aan Chaircorp (edms) Bpk, ’n bestuursmaatskappy 
waarvan dr. Wiese ’n werknemer is, betaal.

Vergoeding betaal aan nie-uitvoerende direkteure
in 2013 het die Komitee die fooie wat aan nie-uitvoerende direkteure, 
wat rentensievergoeding ontvang, vasgemaak. die fooie word in 
 onderstaande tabel weergegee:

Tabel 5: vergoeding betaal aan nie-uitvoerende direkteure in 2013

dIrEkSIE
Voorsitter van die direksie....................................................... r292 000 
leidende onafhanklike direkteur ............................................ r152 000
nie-uitvoerende direkteur ....................................................... r138 000

oudITkoMITEE
Voorsitter  ................................................................................ r206 500
lid ............................................................................................ r103 000 
 
vErgoEdIngSkoMITEE
Voorsitter  .................................................................................. r53 000
lid ............................................................................................. r32 000 
 
noMInaSIEkoMITEE
Voorsitter  .................................................................................. r53 000
lid .............................................................................................. r32 000 
 
MaaTSkaplIkE-En-ETIESEkoMITEE 
Voorsitter  .................................................................................. r69 500
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Vergoedingsverslag (vervolg)

deel 2 – inWerKingStelling VAn VergoedingSBeleid

Vergoeding betaal aan uitvoerende en alternatiewe direkteure 
die groep beskou sy uitvoerende en alternatiewe direkteure as voorgeskrewe beamptes soos gedefinieer ingevolge die Maatskappywet. 

Tabel 6: Totale vergoeding vir die finansiële jaar geëindig Junie 2014 
die enkelsyfervergoeding vir die verslagtydperk vir uitvoerende direkteure en alternatiewe direkteure word in onderstaande tabelformaat weergegee:

Junie 2014 Junie 2013

Uitvoerende  
en alternatiewe 
direkteure
r’000

Vergoe-
ding

presta-
sie-

bonus

Aftree- 
en 

mediese 
voordele

Ander 
voordele

lang-
termyn-

voor-
dele wat 

in ver-
slagtyd-

perk 
oorge-
dra is totaal

Vergoe-
ding

presta-
sie-

bonus

Aftree- 
en 

mediese 
voordele

Kontant 
retensie-
betaling*

Ander 
voordele

lang-
termyn-

voor-
dele wat 

in ver-
slagtyd-

perk 
oorge-
dra is totaal

JW Basson 49 656 — 50 266 — 49 972 49 656 — 43 — 302 — 50 001
JAl Basson 1 484 255 254 173 — 2 166 1 383 288 236 1 164 166 5 625 8 862
M Bosman 1 959 1 568 458 178 — 4 163 1 866 1 481 436 3 259 175 15 749 22 966
pC engelbrecht 3 262 2 066 603 214 — 6 145 3 015 1 933 557 6 983 200 33 747 46 435
Cg goosen 3 849 2 868 1 001 175 — 7 893 3 635 2 721 877 8 845 217 42 747 59 042
B harisunker 2 399 1 308 811 245 — 4 763 2 260 1 205 759 3 259 208 15 749 23 440
Ae Karp 3 595 2 966 745 248 16 492 24 046 3 395 530 697 — 461 15 401 20 484
el nel 2 780 1 941 — 192 — 4 913 2 251 1 656 396 3 724 173 17 999 26 199
Br Weyers 1 842 1 354 525 162 — 3 883 1 747 1 286 460 2 793 206 13 499 19 991

70 826 14 326 4 447 1 853 16 492 107 944 69 208 11 100 4 461 30 027 2 108 160 516 277 420

*Verwys na die 2013-vergoedingsverslag vir besonderhede 

UAp-toekennings 
in ooreenstemming met die UAp-reëls het die Vergoedingskomitee die toekenning goedgekeur van: 
–  gesamentlike beleggingsaandele; en
–  retensie-aandele 

aan uitvoerende en ander bestuur onder uitvoerende vlak asook sleuteltalent. 

om gelyke gesamentlike beleggingsaandele te ontvang, moet werknemers belê in of Shoprite holdings-aandele of in omskepbare skuldbriewe, wat 
deur die groep uitgereik is. Vir die UAp belê die deelnemer in omskepbare skuldbriewe, wat deur die groep uitgereik is. daarbenewens het die 
Vergoedingskomitee ook ’n kleiner toekenning van retensie-aandele goedgekeur om aan herkenbare retensievereistes te voldoen. die verdeling 
tussen gesamentlike belegging en retensie-aandele omvat 66% (gesamentlike beleggingsaandele) en 34% (retensie-aandele). die verdeling verseker 
dat uitvoerende bestuur aan die Maatskappy se aandeelprys blootgestel word. 
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toekenning aan uitvoerende direkteure en alternatiewe direkteure
die toekennings in terme van die UAp aan uitvoerende direkteure word in die onderstaande tabel uiteengesit.

Tabel 7: Toekennings aan uitvoerende direkteure vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2014

naam titel retensie-aandele

gesamentlike  
beleggings- 

aandele totale aandele

Verwagte  
(billike waarde)  
van aandele op 

 toekennings- 
datum (r’000)

pC engelbrecht Alternatiewe Uitvoerende direkteur 27 365 52 635 80 000 r12 557

Ae Karp Uitvoerende direkteur 19 200 40 800 60 000 r9 418

M Bosman Alternatiewe Uitvoerende direkteur 16 882 33 118 50 000 r7 848

JAl Basson Alternatiewe Uitvoerende direkteur 13 978 26 022 40 000 r6 278

die volgende uitvoerende direkteure het nie UAp-toekennings gedurende die jaar ontvang nie – Cg goosen, B harisunker, el nel, Br Weyers. 
die hUB het nie enige UAp-toekennings ontvang nie ingevolge die spesiale hUB-vergoedingsooreenkoms. 

UAp-toekennings aan werknemers onder uitvoerende bestuursvlak 
die Vergoedingskomitee het die toekenning goedgekeur van nagenoeg twee (2) miljoen aandeelinstrumente, in terme van die reels van die UAp, aan 
99 senior en middelvlak bestuurders, wat onder uitvoerende direkteurs- en alternatiewe uitvoerende direkteursvlak is, wat as sleuteltalent beskou 
word. die toekennings omvat ’n samestelling van gesamentlike beleggings- en retensie-aandele.
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opgesomde Gekonsolideerde finansiële State
Shoprite holdings Bpk en sy filiale soos op Junie 2014

inhoud

Staat van Verantwoordelikheid deur die raad van direkteure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Verslag van die oudit-en-risikokomitee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

geldeenheid van die opgesomde gekonsolideerde finansiële State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

onafhanklike ouditeur se Verslag oor die opgesomde gekonsolideerde finansiële State  . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Staat van toegevoegde Waarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

opgesomde gekonsolideerde Staat van finansiële posisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

opgesomde gekonsolideerde Staat van omvattende inkomste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

opgesomde gekonsolideerde Staat van Verandering in ekwiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

opgesomde gekonsolideerde Staat van Kontantvloeie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

geselekteerde Verduidelikende Aantekeninge tot die opgesomde gekonsolideerde finansiële State . . . . . . . 53

Bylae A - Belange in filiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

die opgesomde gekonsolideerde finansiële state verteenwoordig ’n verkorte weergawe van die geouditeerde finansiële jaarstate van die groep vir 
die jaar geëindig Junie 2014. die finansiële jaarstate van die groep vir die jaar geëindig Junie 2014 is deur pricewaterhouseCoopers geïnk. geoudit, 
in ooreenstemming met die relevante vereistes van die Maatskappywet van Suid-Afrika, 2008. die geouditeerde finansiële jaarstate van die 
groep is onder toesig van Mnr. M Bosman, gr(SA), voorberei. ’n Afskrif van die volledige geouditeerde finansiële jaarstate is beskikbaar by  
www.shopriteholdings.co.za of kan aangevra word van die maatskappysekretaris (cosec@shoprite.co.za, tel +27 (0) 21 980 4284) by posbus 215, 
Brackenfell, 7561, Suid-Afrika.
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Staat van Verantwoordelikheid deur die raad van Direkteure

die direkteure van Shoprite holdings Bpk is verantwoordelik vir die 
opgesomde gekonsolideerde finansiële state. die geouditeerde 
 finansiële jaarstate vir die groep vir die jaar geëindig Junie 2014, 
waarvan die opgesomde gekonsolideerde finansiële state ’n uittreksel 
is, is opgestel in ooreenstemming met internasionale finansiële 
Verslagdoeningstandaarde (ifrS) en die vereistes van die 
Maatskappywet van Suid-Afrika.
 die direkteure is verantwoordelik vir die opstel en redelike 
 voorstelling van die opgesomde gekonsolideerde finansiële state en is 
tevrede dat die stelsels en interne finansiële beheermaatreëls deur 
bestuur geïmplimenteer doeltreffend is en dat hierdie opgesomde 
gekonsolideerde finansiële state ’n ware en akkurate uittreksel van die 
geouditeerde finansiële jaarstate vir die groep is.

 die direkteure bevestig dat hulle tevrede is dat die Maatskappy en 
die groep oor voldoende hulpbronne beskik om sy sake binne die 
afsienbare toekoms voort te sit. die finansiële jaarstate is gevolglik op 
’n lopende saak grondslag opgestel.
 die groep se eksterne ouditeur, pricewaterhouseCoopers 
geïnkorporeerd, het die opgesomde gekonsolideerde finansiële state 
geoudit en hulle verslag word voorgelê op bladsy 47. die eksterne 
 ouditeure is onbeperkte toegang tot alle finansiële rekords en verwante 
inligting gegee, insluitende toegang tot notules van vergaderings gehou 
deur aandeelhouers, die raad van direkteure sowel as direksiekomitees. 
die direkteure glo dat alle voorleggings gemaak aan die onafhanklike 
ouditeure gedurende hulle oudit geldig en toepaslik is.

die opgesomde gekonsolideerde finansiële state van die Shoprite holdings Bpk groep is goedgekeur deur die raad van direkteure op  
18 Augustus 2014 en namens die direksie geteken deur:

CH wiese Jw Basson
Voorsitter Hoof Uitvoerende Beampte

Sertifikaat van die Maatskappysekretaris

ek, pg du preez, bevestig in my hoedanigheid as Maatskappysekretaris, hiermee dat, ingevolge artikel 88(e) van die Maatskappywet nr. 71 van 2008 
(soos gewysig), Shoprite holdings Beperk vir die jaar geëindig Junie 2014 al die opgawes wat ingevolge die voormelde Wet vereis word, ingedien het, 
en dat al sodanige opgawes na my beste wete waar, korrek en op datum is.

 

 

pg du preez
Maatskappysekretaris
 
18 Augustus 2014

goedKeUring VAn die opgeSoMde geKonSolideerde finAnSiËle StAte
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Shoprite holdings Bpk en sy filiale

Direkteursverslag

AArd VAn BeSigheid
Shoprite holdings Beperk (“Shoprite holdings”) is ’n beleggings-
beheermaatskappy wat op die Johannesburg effekte Beurs Bpk (“JeB”) 
genoteer is in die “voedselkleinhandel- en -groothandel-” sektor. 
Sekondêre noterings word ook op die namibiese en Zambiese 
 aandelebeurse gehou.

Shoprite holdingS oMVAt die Volgende 
hooffiliAle:

Shoprite Checkers (edms) Bpk:
Supermarkte: Bedien ’n wye klantebasis deur die winkelformate 
Shoprite, Shoprite hyper, Checkers, Checkers hyper en Usave.
voorraadkettingbestuur: Verskaf vooraad aan die groep se 
 verkooppunte in Suid-Afrika en 14 nie-rSA-lande. die groep is trots op 
sy verspreidingsentrums met voorlopertegnologie en was die eerste 
Suid-Afrikaanse kleinhandelaar om iSo 9002-akkreditasie vir invoer- en 
uitvoerhantering te ontvang.
kitskos: die hungry lion-ketting spog nou met moderne, goed-
ontwerpte winkels met ’n onstuitbare fokus op gebraaide hoender en 
bedryf verkooppunte in Suid-Afrika, Botswana, Zambië, lesotho, 
Swaziland, namibië, Angola en die demokratiese republiek van die 
Kongo.
Franchise: die oK franchise-afdeling se winkels bied ’n wye verskei-
denheid bederfbare en nie-bederfbare voedsel-items en drank. die 
franchise-afdeling omvat ses (6) supermark-/geriefsverkooppunt-
handelsname naamlik oK foods, oK grocer, oK Minimark, oK Value, 
friendly grocer en 7-eleven; ’n groothandelaar, Megasave, sowel as 
drie (3) bygevoegde drankverkooppunte onder die oK enjoy, die 
friendly liquormarket- en die 7-eleven liquormarket-handelsnaam. 
Freshmark: freshmark is die groep se vrugte- en groente verkrygings- 
en verspreidingsarm en verskaf varsprodukte aan die groep se klein-
handelverkooppunte. As een van die grootste kopers van varsprodukte 
in Suid-Afrika, voer freshmark ook vrugte en groente in om ’n wye 
verskeidenheid en kontinuïteit van tradisioneel seisoenale varsprodukte 
te verseker. 
drankwinkels: die drankwinkels dryf handel onder onderskeidelik die 
Shoprite en Checkers liquorShop-handelsname. hulle het die groep 
se aanbiedings uitgebrei deur ’n seleksie van wyn en bier en ’n wye 
verskeidenheid premium sterk drank aan hulle klante te bied.
vleismarkte: die groep se vleismarkafdeling is die grootste klein-
handelaar van vars vleis op die Afrika-vasteland. Klante word deur 
slaghuise in die winkels bedien wat gekwalifiseerde slagters en tegnici 
in diens het. 
geldmarkte: geldmarkte bied ’n omvattende verskeidenheid finansiële 
dienste en produkte aan die groep se klante deur middel van diens-
toonbanke in die winkels.
Meubels: die Meubelafdeling bied meubels, elektriese toestelle en 
tuisvermaakprodukte aan klante vir kontant of krediet deur sy oK 
furniture, oK power express en house & home-verkooppunte in Suid-
Afrika, Botswana, namibië, Swaziland, lesotho, Zambië, Mosambiek 
en Angola. 
apteke en groothandelverspreiding: Medirite se in-winkel-apteke 
bied aan verbruikers maklike toegang tot bekostigbare gesondheidsorg 
en professionele gesondheidsorgkundiges. dié apteke in die winkels 
word tans dwarsoor Suid-Afrika bedryf, asook in Angola en Swaziland. 
die groep se farmaseutiese groothandelaar, transpharm, verkoop en 
versprei ’n wye reeks van farmaseutiese produkte en chirurgiese 
toerusting aan hospitale en klinieke, resepterende dokters, veeartse 
asook private en korporatiewe apteke. 
Eiendomme: hierdie afdeling het die verantwoordelikheid om die 
supermarkportefeulje uit te brei deur die identifisering en huur van nuwe 
supermarkpersele of ontwikkeling van nuwe winkelsentrums om een 
van die groep se supermarkformate te akkommodeer. daar word in 
elke stadium van die beplannings-, ontwerp- en konstruksieproses 
toesig gehou oor nuwe kleinhandel-ontwikkelings en die herontwikke-
ling van bestaande eiendomme.

Shoprite investments Bpk: 
As ’n volfiliaal van Shoprite holdings, hanteer Shoprite investments die 
groep se tesouriefunksie en finansiering van kredietverkope aan derde 
partye. 

Computicket (edms) Bpk:
As ’n voorste kaartjie-uitreikingsdiensverskaffer en een van die mees 
erkende handelsname, bied Computicket teater-, konsert-, fees-, sport- 
en fliekkaartjies asook buskaartjies en geskenkbewyse deur ’n netwerk 
van verkooppunte dwarsoor Suid-Afrika, Botswana, namibië en 
Zambië; dit beskik ook oor ’n inbelsentrum en die Computicket-
webwerf. Computicket travel bied ’n verskeidenheid reispakette.

Shoprite international Bpk:
Shoprite international is geïnkorporeer in die republiek van Mauritius 
en is die beheermaatskappy vir die meerderheid van die groep se nie-
Suid-Afrikaanse kleinhandel- en eiendomsbeleggings.

Shoprite insurance Company Bpk:
Verskaf eerste- en derdeparty-korttermynversekering aan die
groep en sy klante.

Ander groep-filiale:
die belange van Shoprite holdings in ander filiale word op bladsy 61 
van die geïntegreerde Verslag uiteengesit. 

finAnSiËle oorSig
die groep se wesensverdienste per aandeel bedra 697.6 sent vir die 
jaar (2013: 675.4 sent). Besonderhede van Shoprite holdings en sy 
filiale se wins verskyn in die staat van omvattende inkomste op bladsy 
50 met inligting oor die bedryfsegmente op bladsy 54. die finansiële 
posisie van Shoprite holdings en sy filiale word in die staat van 
 finansiële posisie op bladsy 49 gegee. Verdere besonderhede word in 
die aantekeninge by die opgesomde gekonsolideerde finansiële state 
op bladsye 53 tot 60 verstrek. die groep se netto batewaarde per 
aandeel soos op 30 Junie 2014 was 3 218 sent (2013: 2 837 sent).

UitKering AAn AAndeelhoUerS

Voorkeurdividende
gedurende die verslagdoeningstydperk het Shoprite holdings ’n totaal 
van r126 000 in dividende aan houers van sy vier (4) klasse van 
voorkeuraandele betaal.

gewone dividende
’n tussentydse kontantdividend (nr. 130) van 132 sent per aandeel is op 
24 Maart 2014 betaal. ’n finale dividend (nr. 131) van 218 sent per aan deel, 
is op 15 September 2014 betaalbaar, wat die totale dividend vir die jaar 
op 350 sent (2013: 338 sent) per gewone aandeel te staan bring.

AAndeleKApitAAl
die gemagtigde aandelekapitaal van Shoprite holdings het onveran-
derd gebly op 650 000 000 (seshonderd-en-vyftig miljoen) gewone 
aandele van 113.4 sent (eenhonderd-en-dertien punt vier sent) elk.

op 30 Junie 2014 het die Maatskappy ’n bykomende 2 292 500 
(tweemiljoen tweehonderd-en-twee-en-neëntig duisend vyfhonderd)  
gewone aandele in die aandelekapitaal van Shoprite holdings uitgereik 
om toekennings te betaal wat deur die Vergoedingskomitee gemaak is 
in terme van die reëls van die Shoprite holdings-uitvoerende-
aandeelplan (UAp), wat goedgekeur is deur aandeelhouers op 
29 oktober 2012. die uitgereikte aandelekapitaal is nou in totaal 
572 871 960 gewone aandele teen 113.4 sent elk.

lopende SAAK
die finansiële jaarstate van die groep is op die grondslag van ’n 
lopende saak saamgestel. 

die direksie het ’n formele oorsig gedoen van die groep se resultate 
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en sy vermoë om in die afsienbare toekoms voort te gaan om as ’n 
lopende saak handel te dryf.

die direkteure van Shoprite holdings bevestig dat hulle tevrede is 
dat die groep oor voldoende hulpbronne beskik om in die afsienbare 
toekoms sake te doen.

leningS
ooreenkomstig sy Memorandum van inkorporasie (MVi) het Shoprite 
holdings onbeperkte leenbevoegdheid.

die groep se algehele skuldvlak het gedurende die verslag-
doenings tydperk van r4.152 miljard tot r4.684 miljard gestyg. 

SpeSiAle BeSlUite
By die algemene jaarvergadering van Shoprite holdings wat op 
28 oktober 2013 gehou is, het die aandeelhouers die onderstaande 
spesiale besluite goedgekeur:
–  Spesiale besluit nommer 1 – Vergoeding betaalbaar aan  

nie-uitvoerende direkteure; 
–  Spesiale besluit nommer 2 – finansiële bystand aan filiale, 

verwante en onderling-verwante entiteite; 
–  Spesiale besluit nommer 3 – finansiële bystand vir onderskrywing 

van sekuriteite; en 
–  Spesiale besluit nommer 4 – Algemene goedkeuring vir terugkoop 

van aandele.

gedurende die verslagdoeningstydperk is die onderstaande spesiale 
besluit deur ’n hoof-groepfiliaal geneem:

Shoprite Checkers (edms) Bpk
–  Spesiale besluit nommer 1 – finansiële bystand aan filiale, 

verwante en onderling-verwante entiteite.

direKteUre en SeKretAriS
die direkteure se name en besonderhede verskyn op bladsye 8 tot 9 en 
die maatskappysekretaris se naam, sake- en posadres op bladsy 75 
van die geïntegreerde Verslag. 
 op 18 Augustus 2014 het die direksie Mnr. M Bosman as die 
finansiële direkteur van Shoprite holdings aangestel. Mnr. Cg goosen 
bly die Adjunk-Besturende direkteur. 

ooreenkomstig die Memorandum van inkorporasie (“MVi”) van 
Shoprite holdings, tree nie minder as een derde van die nie-uitvoerende 
direkteure by elke Algemene Jaarvergadering uit deur rotering.

dr. AtM Mokgokong, Mnre. JJ fouché, Jg rademeyer en JA rock 
tree by die Algemene Jaarvergadering uit as direkteure ooreenkomstig 
Klousule 33.5.1 van die MVi van die Maatskappy. Al dié direkeure het 
hulself aangebied vir herverkiesing as direkteure van Shoprite holdings.

op 18 Augustus 2014 is Mnr. Jf Basson aangestel as ’n nie- 
uitvoerende direkteur van die Maatskappy. in terme van Klousule 13.2 
van die MVi tree Mnr. Basson uit op die algemene jaarvergadering op 
27 oktober 2014, maar is beskikbaar en bied daarom aan om vir 
herverkiesing te staan. 

die direksie ondersteun die herverkiesing van dié direkteure.

direKteUre en AlternAtieWe direKteUre Se 
BelAnge in geWone AAndele

nie-uitvoerende direkteure

regstreeks
begunstig

nie-
regstreeks 
begunstig

totaal
2014

totaal
2013

Ch Wiese — 87 699 198 87 699 198 85 627 398
JJ fouché 472 171 — 472 171 472 171
Jf Basson — 1 000 1 000 1 000
eC Kieswetter 2 953 — 2 953 1 850
JA louw — 50 000 50 000 50 000
AtM Mokgokong — — — —
Jg rademeyer — 10 000 10 000 10 000
JA rock — — — —
Jd Wiese — 14 074 14 074 14 074

Uitvoerende direkteure

regstreeks
begunstig

nie-
regstreeks 
begunstig

totaal
2014

totaal
2013

JW Basson — 10 174 122 10 174 122 9 994 122
Cg goosen 3 000 1 203 202 1 206 202 1 206 202
B harisunker 407 379 — 407 379 407 379
Ae Karp 207 269 — 207 269 147 269
el nel — 148 727 148 727 148 727
Br Weyers 404 594 — 404 594 404 594
JAl Basson 43 070 86 131 129 201 89 201
M Bosman 115 000 60 000 175 000 125 000
pC engelbrecht  210 000 201 039 411 039 330 000

in die verslagtydperk het die volgende uitvoerende direkteure en 
 alternatiewe direkteure verbeurbare aandeletoekings in terme van 
die UAp aanvaar, wat ingesluit is by bostaande tabel:

totaal
2014

Ae Karp 60 000
JAl Basson 40 000
M Bosman 50 000
pC engelbrecht 80 000

nie-UitVoerende direKteUr Se BelAnge in 
nie-oMSKepBAre, nie-deelneMende 
UitgeStelde AAndele Sonder pAriWAArde 

totaal
2014

totaal
2013

Ch Wiese 290 625 071 290 625 071
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Shoprite holdings Bpk en sy filiale

Direkteursverslag (vervolg)

KorporAtieWe Beheer
Verklarings oor die direksie se toepassing van die kodes van goeie 
korporatiewe beheer word uiteengesit in die verslag oor korporatiewe 
beheer, wat deel uitmaak van hierdie direkteursverslag en die vergoe-
dingsverslag op bladsye 32 tot 39.

direKSieKoMiteeS
die verslae van die verskeie direksiekomitees word by die korporatiewe 
beheer verslag op bladsye 26 tot 29 ingesluit.

oUditeUre
in ooreenstemming met Artikel 90(1) van die Maatskappywet, sal 
pricewaterhouseCoopers geïnkorporeer voortgaan in hul hoedanigheid.

geBeUre nA die VerSlAgdoeningSdAtUM
teen die einde van Julie 2014, het ’n brand in die groep se palanca-
kleinhandelsupermark en -verspreidingsentrum in Angola ontstaan 
en gelei tot die verwoesting van ’n aansienlike deel van die ontwikke-
ling. handel op die perseel is gestaak en ’n rampherstelplan is in 
werking gestel. ’n tydelike perseel is verkry vir die verspreiding van 
droë goedere en bederfbare produkte en die voorraadketting na ander 
winkels in Angola is in plek.  dit is te vroeg om die volle finansiële 
impak, wat tans bepaal word, te beraam. die groep is egter verseker en 
die verwagting is dat die potensiële verlies vir die groep as gevolg van 
die aangeleentheid nie wesenlik sal wees nie.  

Anders as die feite in die geïntegreerde Verslag, is daar geen 
wesenlike verandering in die sake of finansiële posisie van die groep en 
sy filiale van 30 Junie 2014 tot op datum van die verslag nie. 

BeheerMAAtSKAppy
Shoprite holdings het geen beheermaatskappy nie. ’n ontleding van 
die hoofaandeelhouers verskyn op bladsy 62 van hierdie verslag.

litigASieVerKlAring
die dispuut tussen die groep en SAB Miller plc in verband met die 
 sluitingsdatumrekeninge van oK Bazaars is steeds in arbitrasie.

die ondersoek na die beweerde anti-mededingende gedrag van 
verskeie voedselkleinhandelaars, insluitende die groep se hoof-
handelsfiliaal, Shoprite Checkers (edms) Bpk, wat in Junie 2009 deur 
die Mededingingskommissie van Suid-Afrika (“die Mededingings 
kommissie”) geïnisieer is, is afgehandel. die verwante kennisgewing 
van nie- verwysing is op 24 Januarie 2014 deur die 
Mededingingskommissie uitgereik.

die verwysing deur die Mededingingskommissie oor die klag van 
beweerde misbruik van dominansie teen Computicket (edms) Bpk 
moet nog deur die Mededingingstribunaal aangehoor word.

die eis wat in April 2010 by die hooggeregshof van lagos ingestel is 
deur AiC Bpk teen die groep se hoof-handelsfiliaal, Shoprite Checkers 
(edms) Bpk, en sy nigeriese filiaal, retail Supermarkets nigeria Bpk, op 
grond van beweerde kontrakbreuk, is steeds in die verhoorfase.

Buiten soos hierbo aangeteken, is die direkteure nie bewus van 
enige regs- of arbitrasieverrigtinge nie, insluitende verrigtinge wat 
hangende of dreigend is, wat moontlik ’n wesenlike uitwerking op die 
groep se finansiële posisie kan hê of in die onlangse verlede, wat 
minstens die afgelope twaalf (12) maande insluit, gehad het nie.
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Verslag van die oudit-en-risikokomitee

inleiding
die oudit-en-risikokomitee (“die ouditkomitee”) is gevestig as ’n 
 onafhanklike statutêre komitee in terme van Artikel 94(2) van die 
Maatskappywet 71 van 2008, soos gewysig (“die Maatskappywet”) en 
hou toesig oor alle oudit-en-risikokomitee sake vir al die Suid-
Afrikaanse filiale van Shoprite holdings, soos in Artikel 94(2) (a) van die 
Maatskappywet toegelaat word.

die hoofdoel van die ouditkomitee is om die direksie by te staan in 
die monitering van die integriteit van finansiële state en om toesig oor 
die geïntegreerde Verslag te hou. dit is ook verantwoordelik vir toesig 
oor die doeltreffendheid van die groep se interne finansiële beheer-
maatreëls asook die interne en eksterne ouditfunksies. die Maat-
skappywet vereis verder dat die ouditkomitee spesifieke verant -
woordelikhede uitvoer.

die ouditkomitee se verwysingsterme word in ’n handves 
 saamgevat wat jaarliks hersien word. 

gedurende die verslagtydperk het die ouditkomitee sy pligte in 
ooreenstemming met die handves uitgevoer en sy verantwoordelikhede 
volgens die vereistes van die handves, die Maatskappywet en die 
materiële vereistes van King iii vervul.

lede VAn die oUditKoMitee, ByWoning VAn 
VergAderingS en ASSeSSering
die ouditkomitee bestaan uit vyf (5) onafhanklike, nie-uitvoerende 
direkteure, wat deur die aandeelhouers van Shoprite holdings op 
aanbeveling van die direksie verkies is en onder voorsitterskap van 
Mnr. Jg rademeyer staan.

Komiteevergaderings word minstens vier (4) keer per jaar gehou, 
soos vereis deur die handves. in die verslagtydperk het die Komitee 
vyf (5) keer vergader. ’n Spesiale ouditkomitee-vergadering is op 
16 Augustus 2013 gehou om die Maatskappy se  finansiële jaarstate 
van 2013 goed te keur. 

die bywoning van die komiteelede word hieronder weergegee:
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nie-UitVoerende 
 direKteUre
Jg rAdeMeyer P P P P P
Jf BASSon* nVt nVt nVt nVt nVt
JA loUW P P P P p
JJ foUChÉ p p P P P
JA roCK* nVt nVt nVt nVt nVt

 

*Aanstelling van krag op 18 Augustus 2014. 

die finansiële direkteur, hoof-bestuurder van groep-finansies, interne 
en eksterne ouditeure het die komiteevergaderings op uitnodiging 
bygewoon. Ander lede van bestuur het dit soos vereis word, bygewoon. 

die ouditkomitee-agendas maak voorsiening vir vergaderings tussen 
die lede en interne en eksterne ouditeure. gedurende die verslag tyd-
perk het die ouditkomitee een (1) vergadering met die eksterne 
 ouditeur gehad waar uitvoerende bestuur nie teenwoordig was nie. 

evaluering van die ouditkomitee
As deel van die jaarlikse evaluering is die prestasie van die oudit-
komitee en sy lede beoordeel en as bevredigend bevind. daarbene-
wens is lede beoordeel ooreenkomstig die onafhanklikheidsvereistes 
van King iii en die Maatskappywet. Alle lede van die ouditkomitee 
voldoen steeds aan die onafhanklikheidsvereistes.

rolle en VerAntWoordeliKhede
gedurende die verslagtydperk het die ouditkomitee die statutêre pligte 
soos deur die Maatskappywet vereis en deur King iii aanbeveel, sowel 
as verskeie aanvullende verantwoordelikhede wat deur die direksie 
oorgedra is, vervul.

eksterne ouditeursaanstelling en onafhanklikheid
die ouditkomitee beoordeel jaarliks die onafhanklikheid van die 
eksterne ouditeur, pricewaterhouseCoopers (pwC). tydens die 
komiteevergadering op 11 Augustus 2014, is daar van pwC verlang om 
te bevestig dat:
–  daar geen verbod is op hul heraanstelling ingevolge enige beperking 

soos in Artikel 90(2)(b) van die Maatskappywet vervat is nie;
–  voldoen word aan die nakomingsvereistes van Artikel 91(5) van die 

Maatskappywet, in vergelyking met die lidmaatskap van die firma 
ten tye van sy heraanstelling in 2013 bly meer as een helfte van hul 
lede tydens 2014 aan; en

–  hulle onafhanklik bly soos vereis deur Artikel 94(7) van die 
Maatskappywet en die toepaslike bepalings van die JSe se 
noteringsvereistes.

die ouditkomitee het in oorleg met die groep se uitvoerende bestuur 
ingestem tot die bepalings van pwC se aanstellingsbrief, ouditplan en 
begrote ouditfooi met betrekking tot die 2014-finansiële jaar.

die proses waardeur pwC nie-ouditdienste lewer word deur ’n 
formele raamwerk beheer om te verseker dat die onafhanklikheid van 
die oudit nie belemmer word nie. die ouditkomitee het die bepalings 
van ’n oorkoepelende diensooreenkoms vir die voorsiening van nie-
ouditdienste deur pwC sowel as die aard en omvang van nie-oudit-
dienste wat ooreenkomstig ’n voorafgoedgekeurde beleid voorsien 
mag word, goedgekeur. nie-ouditdienste wat in die oorsigtydperk deur 
pwC gelewer is, omvat belastingadvies- en nakomingsdienste sowel as 
ander raadgewende dienste.

gegrond op die bostaande beoordeling, nomineer die Komitee weer 
vir pwC as onafhanklike eksterne ouditeur vir die 2014/15-finansiële 
jaar en vir Mnr. A Wentzel as die aangewese vennoot vir die uitvoering 
van die funksies van eksterne ouditeur, tot en met die algemene jaar-
verga dering van Shoprite holdings in 2015. Aandeelhouers sal daarom 
versoek word om pwC as onafhanklike eksterne ouditeur te herverkies 
vir die 2014/15-finansiële jaar by die algemene jaarvergadering op 
27 oktober 2014. 

finansiële state en rekeningkundige praktyke
die ouditkomitee het die tussentydse en jaarlikse finansiële verslae van 
die groep in die verslagtydperk nagesien en aanbeveel dat dit deur die 
direksie aanvaar en goedgekeur word.

gedurende die beoordeling van die finansiële verslae het die 
ouditkomitee die volgende oorweeg:
–  die rekeningkundige beleid en finansiële state, om die nakoming van 

internasionale finansiële Verslagdoeningstandaarde (ifrS) en 
toepaslike vereistes van die Maatskappywet en die JSe se 
noteringsvereistes te verseker; en

– die ouditverslag wat deur die eksterne ouditeure uitgereik is.

interne beheermaatreëls
die groep se stelsels vir interne beheer is ontwerp en in werking gestel 
vir die identifikasie, evaluasie en bestuur van risiko’s wat ’n uitwerking 
op die groep het. dit sluit beheermaatreëls met betrekking tot die 
 finansiële verslagdoeningsproses in, maar strek oor alle bedrywighede. 

’n interne oorsig is gedurende die verslagtydperk uitgevoer om die 
doeltreffendheid van die groep se stelsels van interne beheer en risiko-
bestuurprosedures te beoordeel. dié beoordeling het die grondslag vir 
die ouditkomitee se aanbevelings aan die direksie in dié verband 
gevorm.

die bestuur, interne en eksterne ouditeure het ooreengekom op ’n 
gesamentlike ouditplan om dié partye in staat te stel om aan die 
ouditkomitee verslag te doen oor die doeltreffendheid van die groep se 
interne finansiële beheermaatreëls.

Versekering oor die nakoming van stelsels van interne beheer en die 
doeltreffendheid daarvan, word gegee deur gereelde bestuursoorsigte; 
die toets van bepaalde aspekte van die interne finansiële beheerstelsels 
deur die eksterne ouditeure gedurende die verloop van hulle statutêre 
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oudit; en gereelde verslae aan die ouditkomitee deur eksterne en 
interne ouditeure.

die ouditkomitee het tydens die verslagtydperk die verslae oor die 
ontwerp, inwerkingstelling en doeltreffendheid van die groep se 
 stelsels van interne finansiële- en risikobeheer nagesien. daar het geen 
wesenlike afwykings in die interne en finansiële beheermaatreëls onder 
die bestuur se aandag gekom wat verslagdoening noodsaak nie.

geïntegreerde en volhoubaarheidsverslagdoening
in die uitvoering van sy toesighoudende verantwoordelikhede het die 
ouditkomitee die inligting oor volhoubaarheid, wat deel vorm van die 
groep se geïntegreerde Verslag hersien, en die ooreenstemming 
daarvan met bedryfs- en ander inligting wat bekend is aan die oudit-
komiteelede, sowel as met die groep se finansiële jaarstate, ondersoek.

die ouditkomitee is tevrede dat bogenoemde in ooreenstemming is 
met die groep se finansiële resultate. gevolglik het die ouditkomitee 
aanbeveel dat die groep se geïntegreerde Verslag deur die direksie 
goedgekeur word.

lopende saak
die ouditkomitee het ’n gedokumenteerde ontleding insluitend sleutel-
aannames, wat deur die bestuur voorberei is ten opsigte van die groep 
se status as lopende saak, nagegaan. die direksie se standpunt oor die 
groep se status as lopende saak, soos ondersteun deur die 
ouditkomitee, is in die direkteursverslag vervat.

Beheer van risiko
Alhoewel die direksie uiteindelik vir die instandhouding van ’n doeltref-
fende risikobestuursproses verantwoordelik is, staan die Komitee die 
direksie by in die beoordeling van die risikobestuursproses se 
toereikendheid.

die risikoforum (’n bestuurskomitee wat uit senior bestuurslede van 
al die sake-eenhede bestaan) het vier (4) keer in die verslagtydperk 
vergader. Beduidende risiko’s wat ’n uitwerking op die groep het, is 
tydens dié vergaderings oorweeg en bespreek om te verseker dat die 
uitvoerende bestuur bewus is van die risiko’s wat die groep en hulle 
onderskeie sake-eenhede raak. notules van dié vergaderings is aan die 
ouditkomitee voorgelê vir oorweging.

elke beduidende sake-eenheid binne die groep het sy eie onder-
nemingswye risikobestuursplan (oWrB) wat gereeld aangepas word 
om te verseker dat die huidige risiko’s wat die sake-eenheid affekteer, 
bestuur word en dat die nodige beheermaatreëls in plek is om dié 
risiko’s te beperk.

die groep het ook ’n dokument wat die top 20 risiko’s van die groep 
uiteensit, asook die nodige beheermaatreëls om dié risiko’s te beperk. 
daar word van alle sake-eenhede verwag om verslag te doen oor die 
risiko-beheermaatreëls wat hulle in werking gestel het om die spesifieke 
risiko’s wat hul sake-eenheid raak, te hanteer.

die ouditkomitee is tevrede dat die uitvoerende bestuur gedurende 
die loop van die 2013/14-finansiële jaar bewus was van wesenlike 
risiko’s wat hul sake-eenhede en die groep in sy geheel geraak het, en 
dit aangespreek het.

interne oudit
die ouditkomitee is verantwoordelik om seker te maak dat die groep 
se interne ouditfunksie onafhanklik uitgevoer word en dat die nodige 
hulpbronne, gesag en bevoegdheid binne die groep in plek is om hulle 
in staat te stel om hulle verantwoordelikhede doeltreffend uit te voer. 
Verder hou dit toesig oor die samewerking tussen die interne en eksterne 
ouditeure en dien as ’n skakel tussen die direksie en dié funksies.

interne ouditbedrywighede, wat alles risikogebaseerd is, word deur 
’n span toepaslik gekwalifiseerde en ervare werknemers verrig, onder 
leiding van die interne ouditbestuurder. die interne ouditdepartement is 
verantwoordelik om die toereikendheid van die interne beheerom ge-
wing dwarsoor al die beduidende areas van die groep se bedrywighede 
te hersien en sekerheid daaroor te gee. die interne ouditdepartement 
se bedrywighede word teenoor die groep se goedgekeurde interne 

ouditplan gemeet en die interne ouditbestuurder verstrek ’n vorderings-
verslag in dié verband wat tydens elke ouditkomiteevergadering 
voorgelê word.

die interne ouditbestuurder het regstreekse toegang tot die 
ouditkomitee, hoofsaaklik deur die Voorsitter.

gedurende die verslagtydperk het die ouditkomitee:
–  die interne oudithandves en die jaarlikse ouditplan hersien en goed-

gekeur sowel as die onafhanklikheid en doeltreffendheidsprestasie 
van die interne ouditfunksie in nakoming van die handves hersien; 

–  die verslae van die interne oudit oor die groep se interne beheer-
stelsels oorweeg; 

–  wesenlike kwessies wat deur die interne ouditproses uitgelig is 
asook die toereikendheid van korrektiewe stappe wat in reaksie op 
dié bevindinge geneem is, hersien; en 

–  tot die slotsom gekom dat voldoende, objektiewe interne oudit-
standaarde en -prosedures in die groep bestaan en dat die groep 
se interne ouditdepartement die vereiste regs-, regulatoriese en 
ander verantwoordelikhede nagekom het in die verslagtydperk soos 
in hul handves vervat is. 

Beheer van inligtingstegnologie (it)
in die uitvoering van die direksie se mandaat vir it-beheer, het die 
ouditkomitee suksesvol voortgebou op die fondasie wat in vorige jare 
onder leiding van die hoof-bestuurder van it gelê is. 

die ouditkomitee het in die finansiële jaar die inwerkingstelling van 
alle verwante it-beheeropdragte, -beleide, -prosesse en -beheerraam-
werke nagesien. Voorts het die ouditkomitee ook die direksie sekerheid 
oor alle it verwante sake gegee, insluitend wesenlike belegging in it, 
deur betroubare interne en eksterne verskaffers, te betrek. dié verskaf-
fing van sekerheid vorm deel van die groep se saamgestelde seker-
heidsraamwerk. 

die groep se it-beheerraamwerk is in ’n it-beheerhandves vervat en 
beleide is geformuleer en in werking gestel. die handves en beleide gee 
die hooftrekke van die besluitnemingsregte en toerekeningsvatbaar-
heidsraamwerk van it-beheer binne die groep.

eVAlUering VAn die KUndigheid en onder-
Vinding VAn die finAnSiËle direKteUr en 
finAnSieSfUnKSie
Soos deur die JSe se noteringsvereiste 3.84 (h) vereis word, is die 
ouditkomitee deur ’n formele proses tevrede gestel dat die finansiële 
direkteur, Mnr. Cg goosen, oor die toepaslike kundigheid en ervaring 
beskik om in dié kapasiteit op te tree. Mnr. goosen is ’n geoktrooieerde 
rekenmeester en is in 1993 as finansiële direkteur van die groep aangestel.

op 18 Augustus 2014, het die direksie die aanstelling van Mnr. 
M Bosman as die finansiële direkteur van Shoprite holdings goed-
gekeur. Mnr. Bosman is ’n geoktrooieerde rekenmeester en het die 
kwalifikasies Brek hons gr(SA) en was ’n alternatiewe direkteur vir 
Mnr. goosen sedert 2005. die ouditkomitee ondersteun die aanstelling 
van Mnr. Bosman in die kapasiteit.

die ouditkomitee het ook ’n geskrewe verslag nagegaan oor die 
mannekrag; rolle en verantwoordelikhede; kwalifikasies; en ondervinding 
van senior lede van die groep se finansiële departement. gegrond op 
dié beoordeling, is die ouditkomitee tevrede dat die groep se finansiële 
departement oor die nodige kundigheid en voldoende hulpbronne 
beskik om die groep se finansiële funksie te verrig.

Jg rademeyer
Voorsitter

Verslag van die oudit-en-risikokomitee (vervolg)
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onafhanklike ouditeursverslag oor die opgesomde finansiële State aan die 
aandeelhouers van Shoprite Holdings Beperk

Geldeenheid van die opgesomde Gekonsolideerde finansiële State 

die opsommende gekonsolideerde finansiële state word in Suid-Afrikaanse rand weergegee. die benaderende randkoste van ’n eenheid van die 
volgende geldeenhede op jaareinde was: 

die opgesomde gekonsolideerde finansiële state van Shoprite holdings 
Beperk, soos uiteengesit op bladsye 49 tot 61 van die geïntegreerde 
verslag, wat bestaan uit die opgesomde gekonsolideerde staat van 
finansiële posisie soos op 30 Junie 2014, en die opgesomde 
 gekonsolideerde state van omvattende inkomste, veranderings in 
ekwiteit en kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig 
het, en verwante aantekeninge, is afgelei vanaf die geouditeerde 
 gekonsolideerde finansiële state van Shoprite holdings Beperk vir die 
jaar geëindig 30 Junie 2014. ons het ’n ongemodifiseerde ouditmening 
uitgespreek oor die gekonsolideerde finansiële state in ons verslag 
gedateer 18 Augustus 2014. ons ouditverslag oor die geouditeerde 
gekonsolideerde finansiële state het ’n Ander Aangeleentheid-
paragraaf: “Ander Verslae wat deur die Maatskappywet vereis word” 
bevat (verwys hieronder).

die opgesomde gekonsolideerde finansiële state bevat nie al die 
openbaarmaking soos vereis deur internasionale finansiële 
Verslagdoenings Standaarde en die vereistes van die Maatskappywet 
van Suid-Afrika soos toepaslik op finansiële jaarstate nie. die lees van 
die opgesomde gekonsolideerde finansiële state is gevolglik nie as 
plaasvervanger vir die lees van die geouditeerde gekonsolideerde 
finansiële state van Shoprite holdings Beperk nie.

direKteUre Se VerAntWoordeliKheid 
Vir die opgeSoMde geKonSolideerde 
 finAnSiËle StAte
die direkteure is verantwoordelik vir die voorbereiding van ’n 
 opsomming van die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state 
ooreenkomstig die vereistes van die JSe Beperk (JSe) vir opgesomde 
finansiële state, soos uiteengesit in aantekening 1 tot die opgesomde 
gekonsolideerde finansiële state, en die vereistes van die Maat-
skappy wet van Suid-Afrika soos van toepassing op opgesomde 
 finansiële state, en vir sodanige interne beheer as wat die direkteure 
nodig ag om die opstel van finansiële state, wat vry is van wesenlike 
wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute, in staat te stel.

oUditeUr Se VerAntWoordeliKheid
dit is ons verantwoordelikheid om ’n mening oor hierdie opgesomde 
gekonsolideerde finansiële state uit te spreek gebaseer op ons 
 prosedures, wat ooreenkomstig ‘international Standard on Auditing 
(iSA) 810, engagements to report on Summary financial Statements’, 
uitgevoer was.

Mening
na ons mening is die opgesomde gekonsolideerde finansiële state wat 
afgelei is vanaf die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van 
Shoprite holdings Beperk vir die jaar geëindig 30 Junie 2014, in alle 
wesenlike opsigte, konsekwent met die gekonsolideerde finansiële 
state, ooreenkomstig met die vereistes van die JSe vir opgesomde 
finansiële state, soos uiteengesit in aantekening 1 tot die opgesomde 
gekonsolideerde finansiële state, en die vereistes van die Maat-
skappy wet van Suid-Afrika soos van toepassing op opgesomde 
 finansiële state.

Ander VerSlAe WAt deUr die 
 MAAtSKAppyWet VereiS Word
die “Ander Verslae wat deur die Maatskappywet vereis word” paragraaf 
in ons ouditverslag gedateer 18 Augustus 2014 dui aan dat ons as deel 
van ons oudit van die gekonsolideerde finansiële state vir die jaar 
geëindig 30 Junie 2014 die direkteursverslag, die Verslag van die 
ouditkomitee en die Sertifikaat van die Maatskappysekretaris gelees 
het ten einde wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die 
geouditeerde gekonsolideerde finansiële state te identifiseer. hierdie 
verslae is die verantwoordelikheid van die onderskeie opstellers 
daarvan. die paragraaf dui ook aan dat ons nie wesenlike teenstrydig-
hede tussen hierdie verslae en die geouditeerde gekonsolideerde 
 finansiële state gebaseer op die lees van hierdie verslae geïdentifiseer 
het nie. die paragraaf dui verder aan dat ons nie hierdie verslae geoudit 
het nie en dienooreenkomstig nie ’n mening oor hierdie verslae 
uitspreek nie. die paragraaf het geen uitwerking op die opgesomde 
gekonsolideerde finansiële state of ons mening daaroor nie.

pricewaterhouseCoopers geïnk.
Direkteur: Anton Wentzel
Geregistreerde Ouditeur
Kaapstad

18 Augustus 2014

2014 2013

VSA dollar  10.617  9.959 

pond sterling  18.064  15.214 

euro  14.478  13.017 

Zambië kwacha  1.710  1.816 

Mosambiek metical  0.332  0.331 

2014 2013

Botswana pula  1.209  1.160 

Uganda sjieling  0.004  0.004 

Malawi kwacha  0.027  0.030 

Mauritius roepee  0.349  0.320 

Angola kwanza  0.109  0.103 

2014 2013

indië roepee  0.177  0.166 

ghana cedi  3.257  4.912 

Madagaskar ariarie  0.005  0.005 

nigerië naira  0.065  0.062 

drK frank  0.011  0.011 
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Staat van toegevoegde waarde

herstateerde
Junie Junie
2014 2013

rm % rm %

Verkoop van handelsware  102 204  92 457 
Beleggingsinkomste   261   299 
Koste van goedere en dienste  (86 444)  (78 049)

WAArde toegeVoeg  16 021  100.0  14 707  100.0 

Aangewend soos volg:

Werknemers
Salarisse, lone en diensvoordele  8 373  52.2  7 629  52.0 

Voorsieners van kapitaal  2 318  14.5  2 126  14.4 
finansieringskoste aan voorsieners van finansiering   461  2.9   430  2.9 
dividende aan voorsieners van aandelekapitaal  1 857  11.6  1 696  11.5 

inkomstebelasting
inkomstebelasting op wins gemaak  1 727  10.8  1 576  10.7 

herbelê
herbelê in die groep om toekomstige uitbreidings en groei te finansier  3 603  22.5  3 376  22.9 
Waardevermindering en amortisasie  1 730  10.8  1 475  10.0 
teruggehoue verdienste  1 873  11.7  1 901  12.9 

AAnWending VAn WAArde toegeVoeg  16 021  100.0  14 707  100.0 

2014

52.2%
Werknemers

22.5%
herbelê

14.5%
Voorsieners 
van kapitaal

10.8%
inkomste-
belasting

2013

52.0%
Werknemers

22.9%
herbelê

14.4%
Voorsieners 
van kapitaal

10.7%
inkomste-
belasting
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Shoprite holdings Bpk en sy filiale soos op Junie 2014

opgesomde Gekonsolideerde Staat van finansiële posisie

Aan-
teke-
ninge

Junie
2014

rm

herstateerde
Junie
2013

rm

BAteS
nie-BedryfSBAteS
eiendom, aanleg en toerusting  13 576  11 652 
Belegging in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings   155   169 
lenings en ontvangbare bedrae   316   10 
Uitgestelde inkomstebelasting bates   440   420 
ontasbare bates  1 225  1 041 
opgelope bedryfshure met vaste eskalasie   18   12 

 15 730  13 304 
BedryfSBAteS
Voorraad  12 344  10 310 
handels- en ander debiteure  4 080  3 472 
Afgeleide finansiële instrumente   1   24 
huidige inkomstebelasting bates   31   172 
lenings en ontvangbare bedrae   26   19 
Kontant en kontant-ekwivalente  8 161  6 122 

 24 643  20 119 

Bates gehou vir verkoop   160   57 

totAle BAteS  40 533  33 480 

eKWiteit
KApitAAl en reSerWeS toeSKryfBAAr AAn eKWiteitShoUerS VAn die hoUer
Aandelekapitaal 3   650   647 
Aandelepremie  4 029  3 672 
tesourie-aandele 3  (680)  (320)
reserwes  13 218  11 185 

 17 217  15 184 
nie-Beherende BelAng   66   68 

totAle eKWiteit  17 283  15 252 

AAnSpreeKliKhede
nie-BedryfSlASte
Skuld 4  4 373  3 824 
Uitgestelde inkomstebelasting laste   187   196 
Voorsienings   277   251 
opgelope bedryfshure met vaste eskalasie   694   576 

 5 531  4 847 
BedryfSlASte
handels- en ander krediteure  16 332  12 725 
Skuld 4   311   328 
huidige inkomstebelasting laste   870   181 
Voorsienings   138   133 
Bankoortrekkings   61   8 
Aandeelhouers vir dividende   7   6 

 17 719  13 381 

totAle AAnSpreeKliKhede  23 250  18 228 

totAle eKWiteit en AAnSpreeKliKhede  40 533  33 480 
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opgesomde Gekonsolideerde Staat van omvattende inkomste

Aan-
teke-
ninge

%
verandering

herstateerde
Junie Junie
2014 2013

rm rm

Verkoop van handelsware  10.5  102 204  92 457 
Koste van verkope  10.6  (80 936)  (73 156)
BrUto WinS  10.2  21 268  19 301 
Ander bedryfsinkomste  8.9  2 840  2 607 
Waardevermindering en amortisasie  14.1  (1 525)  (1 336)
Bedryfshuurkontrakte  17.3  (2 596)  (2 213)
Werknemersvoordele  8.1  (7 723)  (7 145)
Ander bedryfsuitgawes  12.5  (6 550)  (5 822)
hAndelSWinS  6.0  5 714  5 392 
Wisselkoersverliese  125.0  (9)  (4)
items van 'n kapitale aard  (109.7)   3  (31)
BedryfSWinS  6.6  5 708  5 357 
rente ontvang  (13.1)   225   259 
finansieringskoste  7.2  (461)  (430)
deel van (verlies)/wins van geassosieerdes en gesamentlike ondernemings  (200.0)  (5)   5 
WinS Voor inKoMSteBelASting  5.3  5 467  5 191 
inkomstebelasting uitgawe  9.6  (1 727)  (1 576)
WinS Vir die JAAr  3.5  3 740  3 615 

Ander oMVAttende inKoMSte, netto VAn inKoMSteBelASting  (76.0)   129   538 
items wat nie later na wins of verlies herklassifiseer sal word nie
 Aanpassings aan na-diens mediesevoordeel verpligtinge —   5 —
items wat later na wins of verlies herklassifiseer mag word
 Valuta omrekeningsverskille  (76.1)   123   514 
 deel van valuta omrekeningsverskille van geassosieerdes en gesamentlike  
    ondernemings  (95.8)   1   24 

totAle oMVAttende inKoMSte Vir die JAAr  (6.8)  3 869  4 153 

WinS toeSKryfBAAr AAn:
 ekwiteitshouers van die houer  3.7  3 730  3 597 
 nie-beherende belang  (44.4)   10   18 

 3.5  3 740  3 615 

totAle oMVAttende inKoMSte toeSKryfBAAr AAn:
 ekwiteitshouers van die houer  (6.7)  3 859  4 135 
 nie-beherende belang  (44.4)   10   18 

 (6.8)  3 869  4 153 

Basiese en verwaterde verdienste per aandeel (sente) 5  3.7  697.0  672.3 



S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4

Shoprite holdings Bpk en sy filiale vir die jaar geëindig Junie 2014

fi
Na

NS
ië

le
St

at
e

51

opgesomde Gekonsolideerde Staat van Verandering in ekwiteit

toeskryfbaar aan ekwiteitshouers van die houer

nie-
beherende 

belang

terug-
totale Aandele- Aandele- tesourie- Ander gehoue

rm ekwiteit totaal kapitaal premie aandele reserwes verdienste

SAldo op JUnie 2012  12 807   62  12 745   647  3 672  (320)   543  8 203 

totale omvattende inkomste  4 153   18  4 135  —  —  —   538  3 597 
Wins vir die jaar  3 615   18  3 597  3 597 
erken in ander omvattende inkomste

Valuta omrekeningsverskille   538   538   538 

dividende aan aandeelhouers uitgekeer  (1 708)  (12)  (1 696)  (1 696)
SAldo op JUnie 2013  15 252   68  15 184   647  3 672  (320)  1 081  10 104 

totale omvattende inkomste  3 869   10  3 859  —  —  —   124  3 735 
Wins vir die jaar  3 740   10  3 730  3 730 
erken in ander omvattende inkomste

Aanpassings aan na-diens mediese- 
  voordeel verpligtinge   6   6   6 
inkomstebelasting effek van aanpassings
  aan na-diens mediesevoordeel 
  verpligtinge  (1)  (1)  (1)
Valuta omrekeningsverskille   124   124   124 

Aandeelgebaseerde betalings –  
 waarde van dienste gelewer   4   4   4 
ekwiteitskomponent van omskepbare  
 skuldbriewe verkoop gedurende die jaar   27   27   27 
opbrengs met uitreiking van gewone aandele  —  —   3   357  (360)
dividende aan aandeelhouers uitgekeer  (1 869)  (12)  (1 857)  (1 857)
SAldo op JUnie 2014  17 283   66  17 217   650  4 029  (680)  1 236  11 982 



S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4

Shoprite holdings Bpk en sy filiale vir die jaar geëindig Junie 2014

fiNaNSiële
Stat e

52

opgesomde Gekonsolideerde Staat van kontantvloeie

Aan-
teke-
ninge

herstateerde
Junie Junie
2014 2013

rm rm

KontAntVloei Uit BedryfSAKtiWiteite  5 720  1 121 
Bedryfswins  5 708  5 357 
Min: beleggingsinkomste  (36)  (40)
nie-kontantitems 7.1  1 859  1 568 
Betalings vir vereffening van aandelewaardevermeerderingsregte  (21)  (535)
Bedryfskapitaalveranderings 7.2  1 078  (1 902)
Kontant voortgebring deur bedrywighede  8 588  4 448 
rente ontvang   252   285 
rente betaal  (345)  (327)
dividende ontvang   30   14 
dividende betaal  (1 868)  (1 707)
inkomstebelasting betaal  (937)  (1 592)
KontAntVloei BenUt deUr BeleggingSAKtiWiteite 7.3  (4 165)  (3 009)
KontAntVloei Uit finAnSieringSAKtiWiteite 7.4   453   12 
netto BeWeging in KontAnt en KontAnt-eKWiVAlente  2 008  (1 876)
Kontant en kontant-ekwivalente aan die begin van die jaar  6 114  7 901 
Uitwerking van wisselkoersbewegings op kontant en kontant-ekwivalente  (22)   89 
KontAnt en KontAnt-eKWiVAlente AAn die einde VAn die JAAr  8 100  6 114 

Bestaan uit:
Kontant en kontant-ekwivalente  8 161  6 122 
Bankoortrekkings  (61)  (8)

 8 100  6 114 
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Geselekteerde Verduidelikende aantekeninge tot die opgesomde 
Gekonsolideerde finansiële State

1. VoorBereidingSgrondSlAg en reKeningKUndige Beleide
die opgesomde gekonsolideerde finansiële state is opgestel in ooreenstemming met die vereistes van die JSe Beperk (JSe) vir 
 opgesomde finansiële state en die vereistes van die Maatskappywet van toepassing op opgesomde finansiële state. die JSe vereis dat 
opgesomde finansiële state opgestel word in ooreenstemming met die raamwerkbeginsels en die meting- en erkenningsvereistes van 
internasionale finansiële Verslagdoeningstandaarde (ifrS), die SAigr finansiële Verslagdoeningriglyne soos uitgereik deur die 
rekeningkundige praktyke Komitee en rekeningkundige Verklarings soos uitgereik deur die raad vir finansiële 
Verslagdoeningstandaarde en ook, as ’n minimum, die inligting bevat soos vereis deur iAS 34: tussentydse finansiële Verslagdoening. 
die rekeninkundige beleide toegepas in die voorbereiding van die gekonsolideerde finansiële jaarstate waarvan die opgesomde 
 gekonsolideerde finansiële state opgesom is, is in ooreenstemming met ifrS en stem ooreen met die rekeningkundige beleide 
 toegepas in die voorbereiding van die vorige gekonsolideerde finansiële jaarstate, met die uitsondering van die aanneem van die 
 volgende nuwe rekeningkundige standaarde: 

•	 IFRS	10:	Gekonsolideerde	Finansiële	State
  die doelwit van ifrS 10 is om beginsels te vestig vir die aanbieding en voorbereiding van gekonsolideerde finansiële state wanneer 

’n entiteit beheer uitoefen oor een of meer ander entiteite. die groep het sy rekeningkundige beleide rakende die konsolidasie van 
filiale hersien en tot die gevolgtrekking gekom dat die toepassing van ifrS 10 tot geen wesenlike verandering in die konsolidasie 
van die groep gelei het nie.

•	 IFRS	11:	Gesamentlike	Reëlings
  ifrS 11 elimineer die vorige beleid keuse van proporsionele konsolidasie vir gesamentlik beheerde entiteite. 

ekwiteitsverantwoording word verpligtend vir partye in gesamentlike ondernemings. Voorheen het die groep alle gesamentlike 
ondernemings proporsioneel gekonsolideer, wat behels het dat sy gedeelte van die bates, laste, inkomste en uitgawes van die gesa-
mentlike ondernemings op ’n  lyn-vir-lyn grondslag in sy finansiële state ingesluit is. onder die ekwiteitsmetode word die belegging 
in gesamentlike ondernemings aanvanklik teen kosprys erken en die drabedrag word verhoog of verlaag om die groep se gedeelte 
van die wins of verlies en  bewegings in ander omvattende inkomste van gesamentlike ondernemings na die datum van verkryging te 
erken. die groep se deel van die wins of verlies van gesamentlike ondernemings word as ’n enkele lynitem  in wins en verlies erken 
onder die ekwiteitsmetode. die verandering van proporsionele konsolidasie na ekwiteitsverantwoording het gelei tot ’n verandering 
in die individuele bate-, laste-, inkomste-, uitgawe- en kontantvloei lynitems met geen effek op ekwiteit of wins toeskryfbaar aan 
ekwiteitshouers van die houer nie. die effek van die toepassing van ifrS 11 op die groep se resultate word aangetoon in aanteken-
ing 10.

•	 IFRS	13:	Billike	Waarde	Meting
  ifrS 13 streef daarna om konsekwentheid te verbeter en kompleksiteit te verminder deur ’n presiese definisie van billike waarde en 

’n enkele bron vir billike waarde meting en openbaarmakingsvereistes vir gebruik oor ifrS te verskaf. ifrS 13 is aangeneem en 
 vooruitwerkend toegepas en het nie ’n wesenlike effek op die finansiële resultate van die groep gehad nie.
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2. BedryfSegMent-inligting
2.1 ontleding per aanmeldbare segment

Junie 2014
Supermarkte 

rSA
Supermarkte 

nie-rSA Meubels
Ander bedryf-

segmente gekonsolideerd
rm rm rm rm rm

Verkoop van handelsware
ekstern  76 881  14 779  3 996  6 548  102 204 
intersegment  2 770   8 —   62  2 840 

 79 651  14 787  3 996  6 610  105 044 

handelswins  4 751   673   196   94  5 714 
Waardevermindering en amortisasie*  1 388   266   53   23  1 730 
totale bates  27 203  7 720  3 740  1 870  40 533 

herstateerde Junie 2013
Supermarkte 

rSA
Supermarkte 

nie-rSA Meubels
Ander bedryf-

segmente gekonsolideerd
rm rm rm rm rm

Verkoop van handelsware
ekstern  70 707  11 657  3 562  6 531  92 457 
intersegment  2 121   6 —   39  2 166 

 72 828  11 663  3 562  6 570  94 623 

handelswins  4 513   600   131   148  5 392 
Waardevermindering en amortisasie*  1 204   201   49   21  1 475 
totale bates  22 292  6 327  3 021  1 840  33 480 

2.2 geografiese ontleding
Junie 2014

Suid-Afrika
Buite  

Suid-Afrika gekonsolideerd
rm rm rm

Verkoop van handelsware – ekstern  85 877  16 327  102 204 
nie-bedryfsbates**  11 242  3 577  14 819 

herstateerde Junie 2013

Suid-Afrika
Buite  

Suid-Afrika gekonsolideerd
rm rm rm

Verkoop van handelsware – ekstern  79 575  12 882  92 457 
nie-bedryfsbates**  9 916  2 789  12 705 

 * Verteenwoordig bruto waardevermindering en amortisasie voor toepaslike toedeling van verspreidingskoste.

 ** nie-bedryfsbates bestaan uit eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates en opgelope bedryfshure met vaste eskalasie.

Geselekteerde Verduidelikende aantekeninge tot die opgesomde 
Gekonsolideerde finansiële State (vervolg)
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herstateerde
Junie Junie
2014 2013

rm rm

3. AAndeleKApitAAl en teSoUrie-AAndele
3.1 gewone aandelekapitaal

gemagtig:
650 000 000 (2013: 650 000 000) gewone aandele van 113.4 sente elk

Uitgereik:
572 871 960 (2013: 570 579 460) gewone aandele van 113.4 sente elk   650   647 

rekonsiliasie van die beweging in die aantal gewone aandele uitgereik:

Aantal aandele
Junie Junie
2014 2013

Saldo aan die begin van die jaar 570 579 460 570 579 460 
Aandele uitgereik gedurende die jaar 2 292 500 —
Saldo aan die einde van die jaar 572 871 960 570 579 460 

’n Breedvoerige ontleding van die aandeelhouer-verspreiding en groot aandeelhouers word in die 
Aandeelhouer ontleding, wat deel vorm van die geïntegreerde Verslag, verskaf.

tesourie-aandele gehou deur Shoprite Checkers (edms) Bpk word met konsolidasie teen aandele-
kapitaal verreken. die netto aantal gewone aandele uitgereik vir die groep is soos volg:

Aantal aandele
Junie Junie
2014 2013

gewone aandelekapitaal uitgereik 572 871 960 570 579 460 
tesourie-aandele (aantekening 3.3)  (37 729 072)  (35 436 572)

535 142 888 535 142 888 

die onuitgereikte gewone aandele is onder die beheer van die direkteure, wat dit na goeddenke 
ingevolge bepalings en voorwaardes kan uitreik, tot en met die Maatskappy se volgende algemene 
jaarvergadering.

Alle aandele is ten volle vereffen.
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2014 2013
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3. AAndeleKApitAAl en teSoUrie-AAndele (VerVolg)
3.2 uitgestelde aandelekapitaal

gemagtig:
360 000 000 (2013: 360 000 000) nie-omskepbare, nie-winsdelende uitgestelde aandele sonder 
pariwaarde

Uitgereik:
290 625 071 (2013: 290 625 071) nie-omskepbare, nie-winsdelende uitgestelde aandele sonder 
pariwaarde —  — 

rekonsiliasie van die beweging in die aantal uitgestelde aandele uitgereik:

Aantal aandele
Junie Junie
2014 2013

Saldo aan die begin van die jaar 290 625 071 276 821 666 
Aandele uitgereik gedurende die jaar — 13 803 405 
Saldo aan die einde van die jaar 290 625 071 290 625 071 

die onuitgereikte uitgestelde aandele is nie onder die direkteure se beheer nie, en kan slegs op 
bepaalde voorwaardes, ingevolge die Memorandum van inkorporasie van Shoprite holdings Bpk, 
 uitgereik word.

Alle aandele is ten volle vereffen en dra dieselfde stemreg as die gewone aandele.
  650   647 

3.3 Tesourie-aandele
37 729 072 (2013: 35 436 572) gewone aandele   680   320 

rekonsiliasie van beweging in die aantal tesourie-aandele van die groep:

Aantal aandele
Junie Junie
2014 2013

Saldo aan die begin van die jaar 35 436 572 35 436 572 
Beweging in aandele gehou deur Shoprite Checkers (edms) Bpk
 Aandele gedurende die jaar aangekoop 2 292 500 —
Saldo aan die einde van die jaar 37 729 072 35 436 572 

Geselekteerde Verduidelikende aantekeninge tot die opgesomde 
Gekonsolideerde finansiële State (vervolg)
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4. SKUld
Bestaan uit:
Shoprite holdings Bpk voorkeuraandelekapitaal   2   2 
omskepbare skuldbriewe (aantekening 4.1)  4 381  4 078 
Standard Bank van Angola, S.A.   218 —
eerste nasionale Bank van namibië Bpk   83   72 

 4 684  4 152 

4.1 omskepbare skuldbriewe
die groep het 6.5% omskepbare skuldbriewe uitgereik teen ’n hoofsom van r4.7 miljard  
(2013: r4.5 miljard). die skuldbriewe verval op 3 April 2017 teen hul nominale waarde van r4.7 miljard 
(2013: r4.5 miljard), of as die skuldbriefhouer verkies, kan dit omskep word in aandele teen die 
omskakelingskoers van 5 919.26 aandele per r1 miljoen. die groep hou, onderworpe aan 
 voorwaardes, die reg om die skuldbriewe vroeg af te los. die waarde van die aanspreeklikheids-
komponent en die ekwiteitsomskeppingskomponent is vasgestel met uitreiking van die skuldbriewe.

die billike waarde van die aanspreeklikheidskomponent is met aanvanklike erkenning bereken deur 
gebruik te maak van ’n mark rentekoers vir ’n vergelykbare nie-omskepbare skuldbrief. die oorbly-
wende bedrag, verteenwoordigend van die waarde van die ekwiteitsomskeppingskomponent van die 
skuldbriewe,  is ingesluit in ekwiteit onder ander reserwes, netto van inkomstebelasting.

die omskepbare skuldbriewe erken in die staat van finansiële posisie is soos volg bereken:

Sigwaarde van die omskepbare skuldbriewe aan die begin van die jaar*  4 548  4 445 
ekwiteitskomponent*  (470)  (470)
Aanspreeklikheidskomponent aan die begin van die jaar  4 078  3 975 

Sigwaarde van die omskepbare skuldbriewe verkoop op 15 Junie 2014   224 —
ekwiteitskomponent  (37) —
Aanspreeklikheidskomponent met aanvanklike erkenning van omskepbare skuldbriewe op 15 Junie 2014   187 —
rente uitgawe   408   396 
rente betaal  (292)  (293)
Aanspreeklikheidskomponent aan die einde van die jaar  4 381  4 078 

* die transaksiekoste is geallokeer na die ekwiteit- en aanspreeklikheidskomponente in dieselfde verhouding 
as hul aanvanklike drabedrae.

die billike waarde van die aanspreeklikheidskomponent van die omskepbare skuldbriewe bedra 
r4.5 miljard (2013: r4.3 miljard) op die staat van finansiële posisie datum. die billike waarde is 
bereken met gebruik van kontantvloeie verdiskonteer teen ’n uitleningskoers van 8.9% (2013: 8.6%) 
en is binne vlak 2 van die billike waarde hierargie.
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5. VerdienSte per AAndeel
Wins toeskryfbaar aan ekwiteitshouers van die houer  3 730  3 597 
Aanpassings  (1)   32 
Wins met verkoop van eiendom  (13)  (8)
Wins met verkoop van bates gehou vir verkoop —  (42)
Verlies met verkoop en skrapping van aanleg en toerusting   26   34 
(terugskrywing van waardedaling)/waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting  (42)   31 
Waardedaling van klandisiewaarde   12   14 
Versekeringseise betaal   1 —
Verlies uit ander beleggingsaktiwiteite   13   2 
Aanpassings in ekwiteitsverantwoorde wins van geassosieerdes en gesamentlike  
 ondernemings ingesluit   2   1 
inkomstebelasting effek van aanpassings   4  (15)
Wesensverdienste  3 733  3 614 

Aantal gewone aandele Miljoene
– Uitgereik   535   535 
– geweegde gemiddelde   535   535 

Verdienste per aandeel Sente
– Basiese en verwaterde verdienste  697.0  672.3 
– Basiese en verwaterde wesensverdienste  697.6  675.4 

Verwaterde verdienste per aandeel is onveranderd van basiese verdienste per aandeel, aangesien 
die insluiting van die potensiële gewone aandele die verdienste per aandeel verhoog en dus nie 
 verwaterend is nie. die omskepbare skuldbriewe uitstaande op die rapporteringsdatum (verwys 
aantekening 4.1), is anti-verwaterend in die huidige jaar, maar kan potensieel verwaterend wees in 
 toekomstige periodes. Aandeeltoekennings uitstaande op die rapporteringsdatum sal ’n verwaterende 
effek hê in toekomstige periodes.

6. diVidende per AAndeel 
6.1 dividende per aandeel betaal Sente

nr 129 op 16 September 2013 betaal (2013: nr 127 op 17 September 2012 betaal)  215.0  194.0 
nr 130 op 24 Maart 2014 betaal (2013: nr 128 op 18 Maart 2013 betaal)  132.0  123.0 

 347.0  317.0 

6.2 dividende per aandeel verklaar 
nr 131 op 15 September 2014 betaalbaar (2013: nr 129 op 16 September 2013 betaal)  218.0  215.0 

Geselekteerde Verduidelikende aantekeninge tot die opgesomde 
Gekonsolideerde finansiële State (vervolg)
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7. KontAntVloei-inligting
7.1 nie-kontantitems

Waardevermindering van eiendom, aanleg en toerusting  1 568  1 333 
Amortisasie van ontasbare bates   162   142 
netto billikewaarde winste/(verliese) op finansiële instrumente   23  (24)
Wisselkoersverliese   9   4 
Wins met verkoop van eiendom  (13)  (8)
Wins met verkoop van bates gehou vir verkoop —  (42)
Verlies met verkoop en skrapping van aanleg en toerusting   26   34 
(terugskrywing van waardedaling)/waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting  (42)   31 
Waardedaling van klandisiewaarde   12   14 
Beweging in voorsienings   37  (93)
Beweging in opgelope kontantvereffende aandeelgebaseerde betalings  (37)   98 
Beweging in aandeelgebaseerde betalings reserwe   4 —
Beweging in opgelope bedryfshure met vaste eskalasie   110   79 

 1 859  1 568 

7.2 Bedryfskapitaalveranderings
Voorraad  (1 994)  (1 442)
handels- en ander debiteure  (586)  (506)
handels- en ander krediteure  3 658   46 

 1 078  (1 902)

7.3 kontantvloei benut deur beleggingsaktiwiteite
Belegging in eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates vir uitbreiding van bedrywighede  (2 917)  (2 583)
Belegging in eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates vir instandhouding van bedrywighede  (992)  (699)
Belegging in bates gehou vir verkoop  (2)  (4)
opbrengs met verkoop van eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates   126   157 
opbrengs met verkoop van bates gehou vir verkoop —   212 
Ander beleggingsaktiwiteite  (313)  (9)
Verkryging van bedrywighede  (67)  (83)

 (4 165)  (3 009)

7.4 kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite
opbrengs met verkoop van omskepbare skuldbriewe   224 —
toename in lening van Standard Bank van Angola, S.A.   218 —
toename in lening van eerste nasionale Bank van namibië Bpk   11   12 

  453   12 
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8. VerWAntepArty-inligting
gedurende die jaar onder oorsig het sekere maatskappye in die groep, in die gewone gang van sake, 
met mekaar transaksies aangegaan. Al hierdie intergroeptransaksies is soortgelyk aan dié in die vorige 
jaar en in die finansiële jaarstate met konsolidasie uitgeskakel. Vir verdere inligting, verwys na die 
geouditeerde finansiële jaarstate.

9. AAnVUllende inligting
gekontrakteerde kapitaalverpligtinge  2 477  1 737 
Voorwaardelike aanspreeklikhede   235   126 
netto batewaarde per aandeel (sente)  3 218  2 837 

10. effeK VAn die toepASSing VAn ifrS 11
ooreenkomstig met die vereistes van ifrS 11: gesamentlike reëlings, het die groep proporsionele 
konsolidasie van sy belegging in gesamentlike ondernemings gestaak en verantwoord nou hierdie 
 belegging met gebruik van die ekwiteitsmetode in ooreenstemming met iAS 28: Beleggings in 
geassosieerdes en gesamentlike ondernemings.

die groep het die verandering in rekeningkundige beleid toegepas in ooreenstemming met die 
 oorgangsbepalings van ifrS 11 vanaf die begin van die vroegste tydperk aangetoon (1 Julie 2012). 
die groep het sy belegging in gesamentlike ondernemings soos op 1 Julie 2012 erken teen die totaal 
van die drabedrae van die bates en laste wat voorheen proporsioneel gekonsolideer is. dit is die 
geagte koste van die groep se belegging in sy gesamentlike ondernemings met aanvanklike erkenning 
vir doeleindes van toepassing van die ekwiteitsmetode. 

ingevolge die vereistes van iAS 8: rekeningkundige Beleid, Veranderinge in rekeningkundige 
ramings en foute, is die betrokke vergelykende inligting herstateer. die uitwerking van die 
 hersta tering op die staat van finansiële posisie aan die begin van die voorafgaande tydperk is nie as 
 wesenlik beoordeel nie en in lyn met iAS 1: Aanbieding van finansiële State, is geen staat van 
 finansiële posisie soos op 1 Julie 2012 aangetoon nie. die uitwerking van die herstatering word 
 hieronder uiteengesit.

Junie 2013

Uitwerking van 
oorgang na   

ifrS 11
Voorheen

aangetoon herstateerde
rm rm rm

10.1 uitwerking op staat van omvattende inkomste
Verkoop van handelsware  92 747  (290)  92 457 
Bedryfswins  5 359  (2)  5 357 
Wins voor inkomstebelasting  5 194  (3)  5 191 
inkomstebelasting uitgawe  (1 579)   3  (1 576)
Wins vir die jaar  3 615 —  3 615 

10.2 uitwerking op staat van finansiële posisie
nie-bedryfsbates  13 330  (26)  13 304 
Bedryfsbates  20 102   17  20 119 
nie-bedryfslaste  4 851  (4)  4 847 
Bedryfslaste  13 386  (5)  13 381 

10.3 uitwerking op staat van kontantvloeie
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite  1 146  (25)  1 121 
Kontantvloei benut deur beleggingsaktiwiteite  (3 039)   30  (3 009)

Geselekteerde Verduidelikende aantekeninge tot die opgesomde 
Gekonsolideerde finansiële State (vervolg)
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Bylae a – Belange in filiale

land van 
inkorporasie 
en plek van 
besigheid

Uitgereikte 
gewone en 

voorkeur-
aandele-

kapitaal en 
-premie

persentasie 
aandeel-

houding deur 
groep 
gehou

Belegging in aandele Bedrae verskuldig deur

Junie 2014 Junie 2013 Junie 2014 Junie 2013
rm % rm rm rm rm

direKte filiAle
oK Bazaars (1998) (edms) Bpk Suid-Afrika   3   100  —  —  —  — 
Shoprite Checkers (edms) Bpk Suid-Afrika  1 129   100   174   174  2 261   386 
Shoprite investments Bpk Suid-Afrika   100   100   100   100  —  1 305 
Shoprite international Bpk Mauritius  2 758   100  2 758  2 074   6   6 
Shoprite insurance Company Bpk Suid-Afrika   20   100   20   20  —  — 
Shoprite Checkers properties Bpk Suid-Afrika   26   100  —  —  —  — 

 3 052  2 368  2 267  1 697 

indireKte filiAle
Africa Supermarkets Bpk Zambië*  —   100 
Checkers Chatsworth Bpk** Suid-Afrika   2   48 
Computicket (edms) Bpk Suid-Afrika   69   100 
Megasave trading (pvt) ltd indië*   118   100 
Mercado fresco de Angola lda Angola*   137   100 
Medirite (edms) Bpk Suid-Afrika  —   100 
oK Bazaars (lesotho) (edms) Bpk** lesotho*  —   50 
oK Bazaars (namibia) Bpk namibië*   1   100 
oK Bazaars (Swaziland) (edms) Bpk Swaziland*  —   100 
oK Bazaars (Venda) Bpk** Suid-Afrika   2   50 
propco Mozambique lda Mosambiek*  45   100 
retail holdings Botswana (edms) Bpk Botswana*   109   100 
retail Supermarkets nigeria Bpk nigerië*   80   100 
royal retail (edms) Bpk** Suid-Afrika  —   75 
Sentra namibia Bpk namibië*   6   100 

Shophold (Mauritius) Bpk Mauritius*   189   100 
Shoprite Angola imobiliaria lda Angola*   39   100 
Shoprite Checkers Uganda Bpk Uganda*   148   100 
Shoprite egypt for internal trade SAe egipte*   42   100 
Shoprite ghana (edms) Bpk ghana*   31   100 
Shoprite lesotho (edms) Bpk lesotho*  —   100 
Shoprite Madagascar S.A. Madagaskar*   145   100 
Shoprite (Mauritius) Bpk Mauritius*   133   100 
Shoprite namibia (edms) Bpk namibië*  —   100 
Shoprite rdC Sprl drK*   82   100 
Shoprite Supermercados lda Angola*  —   100 
Shoprite trading Bpk Malawi*   26   100 

 * Beleggings in filiale buite Suid-Afrika word omgeskakel teen historiese wisselkoerse.

 ** nie-beherende belange ten opsigte van hierdie filiale is nie wesenlik nie.

Beduidende beperkings
Kontant en korttermyn depositos van r307 million (2013: r172 million) wat in Angola gehou word is onderworpe aan streng plaaslike valuta-beheer 
regulasies. hierdie plaaslike valuta-beheer regulasies plaas beperkings op die oordrag van kapitaal, anders as deur gewone dividende, vanuit die land. 

AAnteKening:
Algemene inligting ten opsigte van filiale 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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Shoprite holdings Bpk en sy filiale soos op Junie 2014

aandeelhouer ontleding

AAndeelhoUer VerSpreiding
Aantal  

Aandeelhoudings %
hoeveelheid 

Aandele %

1 – 1 000 aandele 16 347 78.98 4 599 277 0.80
1 001 – 10 000 aandele 3 490 16.86 10 549 228 1.84
10 001 – 100 000 aandele 630 3.04 19 782 663 3.45
100 001 – 1 000 000 aandele 157 0.76 48 767 792 8.51
Meer as 1 000 000 aandele 75 0.36 489 173 000 85.40
totale 20 699 100.00 572 871 960 100.00

VerSpreiding VAn AAndeelhoUerS
Aantal  

Aandeelhoudings %
hoeveelheid 

Aandele %

Banke 198 0.96 269 343 955 47.02
Makelaars 49 0.24 6 032 225 1.05
Beslote Korporasies 189 0.91 918 287 0.16
Skenkingsfondse 102 0.49 764 482 0.13
regering 2 0.01 71 518 0.01
individue 15 881 76.72 18 526 221 3.23
Versekeringsmaatskappye 94 0.45 5 546 919 0.97
Beleggingsmaatskappye 19 0.09 1 630 092 0.28
Mediese fonds Skemas 13 0.06 67 644 0.01
gemeenskaplike fondse 238 1.15 27 432 734 4.80
Ander Korporasies 115 0.56 139 430 0.02
privaat Maatskappye 428 2.07 75 018 516 13.10
publieke Maatskappye 18 0.09 666 624 0.12
Aftreefondse 160 0.77 84 177 443 14.69
tesourie-aandele 1 0.01 37 729 072 6.59
trusts 3 192 15.42 44 806 798 7.82
totale 20 699 100.00 572 871 960 100.00

openBAre/nie-openBAre AAndeelhoUerS
Aantal  

Aandeelhoudings %
hoeveelheid 

Aandele %

nie-openbare aandeelhouers 62 0.31 139 011 901 24.27
direkteure van die Maatskappy* 61 0.30 101 512 929 17.72
tesourie-aandele** 1 0.01 37 498 972 6.55

openbare aandeelhouers 20 637 99.69 433 860 059 75.73
totale 20 699 100.00 572 871 960 100.00

 * ingesluit aandele deur direkteure in Shoprite holdings Bpk Uitvoerende-aandeleplan gehou.

 ** Uitgesluit aandele deur direkteure in Shoprite holdings Bpk Uitvoerende-aandeleplan gehou.

BeVoordeelde AAndeelhoUerS in BeSit VAn 1% of Meer
hoeveelheid 

Aandele %

Wiese, Ch 87 699 198 15.31
Staatswerknemers pensioenfonds 67 166 760 11.72
Capital groep 42 105 783 7.35
Shoprite Checkers (edms) Bpk 35 436 572 6.19
lazard 21 606 694 3.77
JpMorgan 16 135 587 2.82
t. rowe price 14 624 365 2.55
Blackrock 13 830 592 2.41
government of Singapore investment Corporation 13 523 185 2.36
Vanguard 11 863 168 2.07
Basson, JW 10 174 122 1.78
first State investments 8 012 578 1.40
le roux, Jf 7 434 585 1.30
namibian government institutions pension fund 6 464 491 1.13
fidelity 5 942 276 1.04
totale 362 019 956 63.19
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land Klassifikasie

aandeelhouers

fondS-BeStUUrderS BUitelAndSe fondS-BeStUUrderS

Voordelige AAndeelhoUerS BUitelAndSe Voordelige AAndeelhoUerS

VSA
29.9%

VSA
55.5%

Suid-
Afrika
46.1%

VK
4.1%

VK
7.5%

Singapoer
3.1%

Ander
13.0%

Ander
21.6%

Singapoer
5.8%

nambië
2.6%

luxemburg
3.8%

luxemburg
7.0%

VSA
44.1%

VSA
58.9%

Suid-Afrika
25.1%

VK
12.1%

VK
16.2%

Singapoer
4.4%

Ander
15.9%

Ander
14.3%

Singapoer
5.9%

luxemburg
3.1%
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kennisgewing aan aandeelhouers: 
algemene Jaarvergadering (aJV)

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”)

 1. KenniSgeWing VAn VergAdering 
   Kennis word hiermee gegee dat die AJV van Shoprite 

holdings by die Maatskappy se geregistreerde kantoor, op 
die hoek van William dabs- en ou paarlweg, Brackenfell, 
Suid-Afrika, op Maandag, 27 oktober 2014, om 09:30  
(Suid-Afrikaanse tyd) gehou sal word.

 2.  Wie MAg die VergAdering ByWoon 
en SteM?

 2.1  indien u gedematerialiseerde aandele hou wat in u naam 
geregistreer is, of indien u die geregistreerde houer van 
gesertifiseerde aandele is:

  –  mag u die AJV persoonlik bywoon;
  –  mag u alternatiewelik ’n gevolmagtigde aanstel om u by 

die AJV te verteenwoordig en die AJV by te woon, 
daaraan deel te neem, en namens u te praat en te stem 
deur die aangehegte volmagvorm ooreenkomstig die 
instruksies wat daarin vervat is, te voltooi en dit aan die 
maatskappy- of die oordragsekretarisse terug te stuur na 
die adresse wat hieronder verskyn, om hulle nie later nie 
as 09:15 (rSA-tyd) op Vrydag, 24 oktober 2014, te 
bereik. ’n gevolmagtigde hoef nie ’n aandeelhouer van 
die Maatskappy te wees nie.

 2.2  indien u ’n begunstigde aandeelhouer is, maar nie ’n geregis-
treerde aandeelhouer op die datum van rekord is nie en:

  –  die AJV wil bywoon, moet u die nodige magtingsbrief van 
u CSdp of makelaar verkry om die geregistreerde 
aandeelhouer te verteenwoordig; of

  –  nie die AJV wil bywoon nie, maar u wil hê dat u stem 
aangeteken moet word by die vergadering, moet u u 
CSdp of makelaar kontak en u steminstruksies aan hulle 
oordra; en 

  –  moet u nie die aangehegte volmagvorm voltooi nie.

 2.3  die datum vir die bepaling van watter aandeelhouers daarop 
geregtig is om hierdie kennisgewing te ontvang, is 
19 September 2014, soos vasgestel ingevolge Artikel 59(1)(a) 
van die Maatskappywet, nr. 71 van 2008 (“die Maat-
skappy wet”).

 2.4  die datum waarop aandeelhouers as sulks opgeteken moet 
word in die register wat deur die oordragsekretarisse van die 
Maatskappy gehou word, met die doel om geregtig te wees 
daarop om die vergadering by te woon en te stem, word 
ingevolge Artikel 59(1)(b) van die Maatskappywet bepaal, 
synde Vrydag, 17 oktober 2014 (“die Stemrekorddatum”).

 2.5  ingevolge Artikel 63(1) van die Maatskappywet, sal daar van 
alle deelnemers aan die AJV verwag word om redelikerwys 
bevredigende identifikasie voor te lê en die voorsitter van die 
vergadering moet redelikerwys tevrede wees dat die reg van 
enige person om deel te neem en te stem op redeliker wyse 
geverifieer is. gepaste vorms van identifikasie sal ’n geldige 
identiteitsdokument, bestuurderslisensie of paspoort insluit.

 2.6  Sou enige aandeelhouer, of die teenwoordige gevolmagtigde 
van ’n aandeelhouer, wou deelneem aan die AJV by wyse van 
elektroniese deelname, moet daardie aandeelhouer ’n 
geskrewe aansoek (insluitend besonderhede van hoe die 
aandeelhouer of sy verteenwoordiger beplan om deel te 
neem) aan die oordragsekretarisse of die maatskappy-
sekretaris rig by hul adresse wat hieronder verskaf word, om 
ten minste sewe (7) werksdae voor die AJV deur hulle 
ontvang te word en sodoende die oordragsekretarisse die 
geleentheid te gee om te reël dat die aandeelhouer of sy 

verteenwoordiger of gevolmagtigde, om redelikerwys 
 bevredigende identifikasie aan die oordragsekretarisse te 
verskaf ingevolge Artikel 63(1) van die Maatskappywet en om 
die oordragsekretarisse in staat te stel om besonderhede te 
verskaf oor hoe om toegang tot die AJV te verkry by wyse 
van elektroniese deelname. neem asseblief kennis dat alle 
aandeelhouers wat aan die AJV wil deel neem deur gebruik 
van  elektroniese deelname, ’n gevolmagtigde moet aanwys 
om sy stemregte uit te oefen ingevolge bostaande paragraaf 
2.1 of sy CSdp of makelaar met steminstruksies moet voor-
sien ingevolge bostaande paragraaf 2.2.

 2.7  die stemproses by die AJV sal by wyse van stembriewe 
geskied en nie bepaal word deur die opsteek van hande nie. 
elke bestaande aandeelhouer in persoon of verteenwoordig 
deur ’n vervolmagtigde het een stem vir elke aandeel wat in 
die Maatskappy gehou word. 

 2.8  Sou u enigsins twyfel oor hoe u moet optree na aanleiding 
van die volgende besluite, raadpleeg asseblief onmiddellik u 
aandelemakelaar, bankier, prokureur, rekenmeester of ander 
professionele adviseur.

 3. geÏntegreerde VerSlAg 
   ’n Afskrif van die Maatskappy se geïntegreerde Verslag vir 

die jaar geëindig 30 Junie 2014, sowel as die verslae van die 
direkteure en onafhanklike ouditeure, is hierby ingesluit.

 4. doel VAn die VergAdering 
  die doel van hierdie vergadering is om:
  –  die opgesomde geouditeerde finansiële state vir die jaar 

geëindig 30 Junie 2014, die direkteursverslag en die 
 ouditeursverslag voor te lê; 

  –  die verslae van die oudit-en-risiko-, sowel as die 
 maatskaplike-en-etiesekomitee voor te lê; 

  –  enige sake wat deur aandeelhouers uitgelig word te 
oorweeg; en 

  –  die besluite hieronder uiteengesit te oorweeg en, indien 
goedgevind, met of sonder wysiging te aanvaar.

   die volgende besluite sal by die AJV oorweeg word en, indien 
goedgekeur, met of sonder wysiging aanvaar word: 

 4.1  gewone besluit nommer 1:  
goedkeuring van finansiële jaarstate 

   “Besluit dat die opgesomde gekonsolideerde finansiële state 
en finansiële state van die Maatskappy en die groep vir die 
jaar geëindig 30 Junie 2014, sowel as die verslae van die 
direkteure en onafhanklike ouditeure, hiermee goedgekeur 
word.”

   Vir gewone besluit nommer 1 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.2  gewone besluit nommer 2:  
heraanstelling van ouditeure 

   “Besluit dat pricewaterhouseCoopers geïnk (pwC) 
 heraan gestel word as onafhanklike geregistreerde ouditeure 
van die Maatskappy vir die tydperk tot en met die volgende 
AJV van die Maatskappy (met Mnr. A Wentzel as die 
 individuele geregistreerde ouditeur van pwC wat die oudit sal 
onderneem vir die finansiële jaar wat op 30 Junie 2015 
eindig), soos aanbeveel deur die Maatskappy se oudit-en-
risikokomitee.” 
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   Vir gewone besluit nommer 2 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering. 

 4.3  gewone besluit nommer 3: herverkiesing van 
dr. AtM Mokgokong 

   “Besluit dat dr. AtM Mokgokong, wat moet uittree as ’n 
direkteur van die Maatskappy by hierdie AJV, maar herver-
kiesbaar is en haarself vir herverkiesing beskikbaar gestel 
het, hiermee heraangestel word met onmiddellike effek.” 

  ouderdom: 57
  eerste Aanstelling: 2012
   Akademiese kwalifikasies: MB ChB doctorate Commerce 

(honoris Causa)
   Ander direkteurskappe: Afrocentric investment Corporation 

Bpk, Jasco electronics Bpk, Medscheme Bpk, rebosis 
property fund Bpk, Adcock ingram holdings Bpk en Cih 
(edms) Bpk

   Vir gewone besluit nommer 3 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering. 

 4.4  gewone besluit nommer 4:  
herverkiesing van Mnr. JJ fouché 

   “Besluit dat Mnr. JJ fouché, wat moet uittree as ’n direkteur 
van die Maatskappy by hierdie AJV, maar herverkiesbaar is 
en homself vir herverkiesing beskikbaar gestel het, hiermee 
heraangestel word met onmiddellike effek.”

  ouderdom: 66
  eerste Aanstelling: 1991
  Akademiese kwalifikasies: BCom llB
  Ander direkteurskappe: pepkor holdings (edms) Bpk

   Vir gewone besluit nommer 4 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering. 

 4.5  gewone besluit nommer 5:  
herverkiesing van Mnr. Jg rademeyer

   “Besluit dat Mnr. Jg rademeyer, wat moet uittree as ’n 
 direkteur van die Maatskappy by hierdie AJV, maar herver-
kiesbaar is en homself vir herverkiesing beskikbaar gestel 
het, hiermee heraangestel word met onmiddellike effek.” 

  ouderdom: 65
  eerste Aanstelling: 2002 
  Akademiese kwalifikasies: BCom CtA gr(SA)
  Ander direkteurskappe: geen

   Mnr. rademeyer is die leidende onafhanklike direkteur en 
dien ook as Voorsitter van die oudit-en-risikokomitee. 

   Vir gewone besluit nommer 5 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.6  gewone besluit nommer 6:  
herverkiesing van Mnr. JA rock

   “Besluit dat Mnr. JA rock, wat moet uittree as ’n direkteur 
van die Maatskappy by hierdie AJV, maar herverkiesbaar is 
en homself vir herverkiesing beskikbaar gestel het, hiermee 
heraangestel word met onmiddellike effek.”

  ouderdom: 44
  eerste Aanstelling: 2012
  Akademiese kwalifikasies: BA hons MA ACA AMp (insead)
  Ander direkteurskappe: geen

   Vir gewone besluit nommer 6 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.7  gewone besluit nommer 7:  
herverkiesing van Mnr. Jf Basson

   “Besluit dat Mnr. Jf Basson, wat moet uittree as ’n direkteur 
van die Maatskappy by hierdie AJV, maar herverkiesbaar is 
en homself vir herverkiesing beskikbaar gestel het, hiermee 
heraangestel word met onmiddellike effek.”

  ouderdom: 62
  eerste Aanstelling: 2014
  Akademiese kwalifikasies: B Com CtA gr(SA)
  Ander direkteurskappe: Kaapse Verbruikers (edms) Bpk 

   Vir gewone besluit nommer 7 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.8  gewone besluit nommer 8: 
Aanstelling van Mnr. Jg rademeyer as 
 voorsitter en lid van Shoprite holdings se  
oudit-en-risikokomitee

   “onderhewig aan die herverkiesing van Mnr. Jg rademeyer 
as ’n direkteur, word daar besluit dat Mnr. Jg rademeyer 
ingevolge Artikel 94(2) van die Maatskappywet met 
 onmiddellike effek tot Voorsitter en lid van Shoprite holdings 
se oudit-en-risikokomitee verkies word.”

  ouderdom: 65
  eerste Aanstelling op ouditkomitee: 2005
  Akademiese kwalifikasies: BCom CtA gr(SA)
  Ander direkteurskappe: geen

   Vir gewone besluit nommer 8 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.9  gewone besluit nommer 9:  
Aanstelling van Mnr. JA louw as lid van Shoprite 
holdings se oudit-en-risikokomitee 

   “Besluit dat Mnr. JA louw ingevolge Artikel 94(2) van die 
Maatskappywet met onmiddellike effek tot lid van Shoprite 
holdings se oudit-en-risikokomitee verkies word.”
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kennisgewing aan aandeelhouers: 
algemene Jaarvergadering (aJV) (Vervolg)

  ouderdom: 70
  eerste Aanstelling tot ouditkomitee: 2011
  Akademiese kwalifikasies: BSc hons B(B&A) hons 
   Ander direkteurskappe: Mnr. louw dien as direkteur op die 

direksie van verskeie privaat maatskappye. 

   Vir gewone besluit nommer 9 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering. 

 4.10  gewone besluit nommer 10:  
Aanstelling van Mnr. JJ fouché as lid van 
Shoprite holdings se oudit-en-risikokomitee

   “Besluit dat Mnr. JJ fouché ingevolge Artikel 94(2) van die 
Maatskappywet met onmiddellike effek tot lid van Shoprite 
holdings se oudit-en-risikokomitee verkies word.” 

  ouderdom: 66
  eerste Aanstelling op ouditkomitee: 2013
  Akademiese kwalifikasies: BCom llB
  Ander direkteurskappe: pepkor holdings (edms) Bpk

   Vir gewone besluit nommer 10 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.11  gewone besluit nommer 11:  
Aanstelling van Mnr. Jf Basson as lid van 
 Shoprite holdings se oudit-en-risikokomitee  

   “onderhewig aan sy herverkiesing as ’n direkteur, word daar 
besluit dat Mnr. Jf Basson ingevolge Artikel 94(2) van die 
Maatskappywet met onmiddellike effek tot lid van Shoprite 
holdings se oudit-en-risikokomitee verkies word.”

  ouderdom: 62
  eerste Aanstelling: 2014
  Akademiese kwalifikasies: B Com CtA gr(SA)
  Ander direkteurskappe: Kaapse Verbruikers (edms) Bpk 

   Vir gewone besluit nommer 11 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.12  gewone besluit nommer 12:  
Aanstelling van Mnr. JA rock as lid van 
 Shoprite holdings se oudit-en-risikokomitee  

   “onderhewig aan sy herverkiesing as ’n direkteur, word daar 
besluit dat Mnr. JA rock ingevolge Artikel 94(2) van die 
Maatskappywet met onmiddellike effek tot lid van Shoprite 
holdings se oudit-en-risikokomitee verkies word.”

  ouderdom: 44
  eerste Aanstelling: 2012
  Akademiese kwalifikasies: BA hons MA ACA AMp (insead)
  Ander direkteurskappe: geen

   Vir gewone besluit nommer 12 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur  
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.13  gewone besluit nommer 13:  
Algemene magtiging oor onuitgereikte gewone 
aandele 

   “Besluit dat 28.6 miljoen (nagenoeg 5% van die uitgereikte 
gewone aandelekapitaal, insluitend tesourie-aandele) van die 
gemagtigde maar onuitgereikte aandele in die kapitaal van 
die Maatskappy onder die beheer en bestuur van die 
 direkteure van die Maatskappy geplaas word tot die 
volgende AJV, en dat die direkteure van die Maatskappy 
hiermee gemagtig word om, sonder om daardie aandele eers 
aan aandeelhouers aan te bied pro rata tot hul aandeel-
houding, sodanige gewone aandele toe te ken, uit te reik en 
andersins te verhandel aan ’n persoon of persone ingevolge 
sodanige bepalings en voorwaardes en op sodanige tyd as 
wat die direkteure van die Maatskappy van tyd tot tyd en 
onderhewig aan hul diskresie mag goeddink, behoudens die 
bepalings van die Maatskappywet, die Memorandum van 
inkorporasie (“MVi”) van die Maatskappy, en die JSe se 
noteringsvereistes, wanneer toepaslik, en die vereistes van 
enige ander beurs waarop die aandele van die Maatskappy 
van tyd tot tyd gekwoteer of genoteer mag word.”

 
   Vir gewone besluit nommer 13 om goedgekeur te word deur 

aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 50% 
van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur teenwoor-
dige aandeelhouers of gevolmagtiges wat aandeelhouers 
verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.14  gewone besluit nommer 14:  
Algemene magtiging om aandele vir kontant uit 
te reik 

   Besluit dat hiermee magtiging aan die direkteure van die 
Maatskappy by wyse van ’n algemene volmag 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 in hulle oordeel 
goeddink, behoudens die bepalings van die Maatskappywet, 
die MVi van die Maatskappy, die JSe se noteringsvereistes, 
en die vereistes van enige ander beurs waarop die aandele 
van die Maatskappy van tyd tot tyd gekwoteer mag word, 
wanneer toepaslik, en onderhewig aan die volgende 
beperkinge, naamlik dat: 

  –  die ekwiteitsekuriteite wat die onderwerp is van uitgifte vir 
kontant van ’n klas moet wees wat reeds uitgereik is, of, 
waar dit nie die geval is nie, beperk moet wees tot 
sodanige sekuriteite of regte wat omskepbaar is tot ’n 
klas wat reeds uitgereik is;  

  –  enige sodanige uitgif alleenlik gedoen sal word aan 
“publieke aandeelhouers”, soos omskryf in die JSe se 
noteringsvereistes, en nie aan verwante partye nie, tensy 
die JSe andersins instem, maar gedoen mag word aan 
sodanige “publieke aandeelhouers” en in sodanige 
hoeveelhede as wat die direkteure onderhewig aan hul 
diskresie mag goeddink; 

  –  die aantal aandele wat vir kontant uitgereik word in enige 
finansiële jaar gesamentlik nie 5% (vyf persent) van die 
Maatskappy se uitgereikte gewone aandelekapitaal op 
die eerste dag van daardie finansiële jaar mag oorskry nie, 
tans 26 757 144 aandele (tesourie-aandele uitgesluit). die 
aantal aandele wat uitgereik sal word, is gegrond op die 
aantal uitgereikte aandele op die datum van hierdie 
kennisgewing van die AJV, minus enige gewone aandele 
wat in terme van hierdie algemene magtiging deur die 
Maatskappy in die lopende finansiële jaar uitgereik word;

  –  in geval van sub-verdeling of konsolidasie van uitgereikte 
gewone aandele gedurende die tydperk van algemene 
magtiging, sal die algemene magtiging daarvolgens 
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aangepas word om dieselfde toekenningsverhouding te 
verteenwoordig;

  –  hierdie magtiging geldig sal wees tot die Maatskappy se 
volgende AJV, op voorwaarde dat dit nie ’n tydperk van 
vyftien (15) maande van die datum waarop hierdie 
magtiging verleen word, oorskry nie; 

  –  ’n betaalde persaankondiging, waarin volledige beson-
derhede verskaf word, insluitend die impak op die netto 
batewaarde en verdienste per aandeel, gepubliseer word 
ten tyde van enige uitgifte wat in totaal binne een (1) 
finansiële jaar 5% (vyf persent) of meer van die aantal 
aandele uitgereik vóór die uitgifte kragtens hierdie 
magtiging verteenwoordig; en

  –  tydens die bepaling van die prys waarteen ’n uitgif 
ingevolge hierdie magtiging mag geskied, die maksimum 
toegelate korting 10% (tien persent) van die geweegde 
gemiddelde verhandelde prys van daardie aandele op die 
JSe sal wees, soos gemeet oor die dertig (30) 
besigheids dae vóór die datum waarop die prys van die 
uitgifte bepaal word of daaroor saamgestem word deur 
die direkteure van die Maatskappy.”

   ingevolge die JSe se noteringsvereistes, is die aanvaarding 
van gewone besluit nommer 14 onderhewig aan ’n 
75%-meerderheidstem ter ondersteuning daarvan deur 
aandeelhouers wat hetsy teenwoordig is of verteenwoordig 
word deur ’n gevolmagtigde by hierdie vergadering. 

 4.15  gewone besluit nommer 15:  
Algemene magtiging aan direkteure en/of 
maatskappysekretaris 

   “Besluit dat enige een van die direkteure van Shoprite 
holdings, of die maatskappysekretaris, hiermee gemagtig 
word om alles te doen, alle stappe te neem, en alle 
 dokumente te onderteken en uit te voer wat nodig is om die 
inwerkingstelling van die gewone en spesiale besluite wat by 
die AJV aanvaar is, ten uitvoer te bring.”

   Vir gewone besluit nommer 15 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering.

 4.16  Besluit nommer 16:  
nie-bindende raadgewende stemming ten 
opsigte van die vergoedingsbeleid van Shoprite 
holdings

   “Besluit dat, deur middel van ’n nie-bindende raadgewende 
stemming, die Maatskappy se vergoedingsbeleid (uitsluitend 
die vergoeding van die nie-uitvoerende direkteure en lede 
van die direksiekomitees vir hul dienste as direkteure), soos 
uiteengesit in die Vergoedingsverslag in die geïntegreerde 
Verslag, op bladsye 32 tot 39 goedgekeur word.”

   Vir besluit nommer 16 om goedgekeur te word deur die 
aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 50% 
van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur 
 teenwoordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat 
aandeelhouers verteenwoordig by hierdie vergadering. 

 4.17  gewone besluit nommer 17:  
Aflos van voorkeuraandele

   “Besluit dat, onderhewig aan die goedkeuring van spesiale 
besluite nommer 6 – 9 en die aanpassings aan die Memo ran dum 
van inkorporasie in verband daarmee by die Kom missie vir 
Maatskappye en intellektuele eiendom, dat die totale aflos-

bare voorkeuraandele in die uitgereikte aandelekapitaal van 
die Maatskappy hierdeur afgelos word teen ’n prys van r2.00 
(twee rand) per aandeel, met effek van en op 17 november 
2014, soos oorweeg in klousules 9.3.4, 9.4.7, 9.5.7 en 9.6.8 
van die Memorandum van inkorporasie, soos aangepas.”

   Vir gewone besluit nommer 17 om goedgekeur te word deur 
die aandeelhouers, moet dit ondersteun word deur meer as 
50% van die stemregte uitgeoefen op die besluit deur teen-
woordige aandeelhouers of gevolmagtigdes wat aandeel-
houers verteenwoordig by hierdie vergadering. 

 4.18  Spesiale besluit nommer 1:  
Vergoeding betaalbaar aan nie-uitvoerende 
direkteure

   “Besluit, ingevolge Artikel 66(9) van die Maatskappywet, dat 
die jaarlikse vergoeding van die nie-uitvoerende direkteure vir 
die twaalf maande vanaf 1 november 2013 tot 31 oktober 
2014 soos volg goedgekeur word:

   SHoprITE HoldIngS SE dIrEkSIE- En 
koMITEEvErgoEdIng

    2013/2014 2012/2013
 
 dIrEkSIE
 Voorsitter van die direksie r317 200 r292 000
 leidende onafhanklike direkteur r165 000 r152 000
 nie-Uitvoerende direkteur r150 000 r138 000

 oudIT-En-rISkIkokoMITEE
 Voorsitter  r224 000 r206 500
 lid   r112 000 r103 000

 vErgoEdIngSkoMITEE
 Voorsitter  r58 100 r53 500
 lid   r34 800 r32 000

 noMInaSIEkoMITEE
 Voorsitter  r58 100 r53 500
 lid   r34 800 r32 000

 MaaTSkaplIkE-En-ETIESEkoMITEE
 Voorsitter  r75 500 r69 500

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 1 is onder-
hewig aan ’n 75%-meerderheidstem ter ondersteuning 
daarvan deur aandeelhouers wat hetsy teenwoordig is of 
verteenwoordig word deur ’n gevolmagtigde by hierdie 
vergadering. 

   rede vir en uitwerking van spesiale besluit 
nommer 1 

   die rede vir en die uitwerking van spesiale besluit nommer 1 
is om die Maatskappy te magtig om vergoeding aan sy nie-
uitvoerende direkteure te betaal vir hul dienste as direkteure 
vir die tydperk wat eindig op 31 oktober 2014. 

 4.19  Spesiale besluit nommer 2:  
finansiële bystand aan filiale, verwante en 
onderling-verwante entiteite 

   “Besluit ingevolge Artikel 45(3)(a)(ii) van die Maatskappywet, 
onderhewig aan voldoening aan die vereistes van die 
Maatskappy se MVi en die JSe se noteringsvereistes soos 
tans gekonstitueer en van tyd tot tyd gewysig as ’n algemene 
goedkeuring, dat die direksie van die Maatskappy gemagtig 
word om vir ’n tydperk van twee (2) jaar vanaf die datum van 
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kennisgewing aan aandeelhouers: 
algemene Jaarvergadering (aJV) (Vervolg)

hierdie spesiale besluit die Maatskappy te magtig om 
regstreekse of nie-regstreekse finansiële bystand te verleen 
aan ’n direkteur of voorgeskrewe beampte van die Maat-
skappy of van ’n verwante of onderling-verwante maat-
skappy, of aan ’n verwante of onderling-verwante maat-
skappy of korporasie (“enige verwante of onderling-verwante 
maatskappy of korporasie” het hier dieselfde betekenis as in 
Artikel 45 van die Maatskappywet, en welke betekenis alle 
filiale van die Maatskappy insluit), aan die Maatskappy of aan 
’n lid van so ’n verwante of onderling-verwante korporasie, of 
aan ’n persoon wat verwant is aan enige sodanige maat-
skappy, korporasie, direkteur, voorgeskrewe beampte of lid, 
in een of meer van die volgende vorms:

  –  ’n lening aan,
  –  ’n waarborg van enige verpligting van,
  –  ’n borgstelling ten opsigte van enige verpligting van,
  –  vrywaringsondernemings ten opsigte van verpligtinge van, 
  –  die versekering (in enige vorm) van enige skuld of 

verpligtinge van, of
  –  betalings aan of ten gunste van,

   sodanige persoon, maatskappy, korporasie, direkteur, 
voorgeskrewe beampte of lid wat die direksie van die 
Maatskappy mag goeddink, op die bepalings en voor-
waardes en vir bedrae wat die direksie van die Maatskappy 
mag bepaal.”

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 2 is onder-
hewig aan ’n 75%-meerderheidstem ter ondersteuning 
daarvan deur aandeelhouers wat hetsy teenwoordig is of 
verteenwoordig word deur ’n gevolmagtigde by hierdie 
vergadering.

   rede vir en uitwerking van spesiale besluit 
nommer 2 

   hierdie spesiale besluit sal aan die Maatskappy se direkteure 
die volmag gee om finansiële bystand in enige van die vorms 
beskryf in die besluit te magtig aan ’n direkteur of 
voorgeskrewe beampte van die Maatskappy (om gebruik te 
word as deel van ’n aansporingskema, waar van toepassing) 
of van ’n verwante of onderling-verwante maatskappy, of aan 
’n verwante of onderling-verwante maatskappy of korporasie 
(“enige verwante of onderling-verwante maatskappy of 
korporasie” het hier dieselfde betekenis as in Artikel 45 van 
die Maatskappywet, en welke betekenis alle filiale van die 
Maatskappy insluit), aan die Maatskappy of aan ’n lid van so 
’n verwante of onderling-verwante korporasie, of aan ’n 
persoon wat verwant is aan enige sodanige maatskappy, 
korporasie, direkteur, voorgeskrewe beampte of lid, soos 
beoog word in Artikel 45 van die Maatskappywet.

   Kennisgewing aan die aandeelhouers van die Maatskappy, 
ingevolge Artikel 45(5) van die Maatskappywet, van ’n besluit 
wat deur die direksie aanvaar is en wat die Maatskappy 
magtig om sodanige regstreekse of nie-regstreekse finansiële 
bystand te verleen:

  –  teen die tyd dat hierdie kennisgewing van die AJV aan 
aandeelhouers gelewer word, sal die direksie ’n geskrewe 
direksiebesluit (“die Artikel 45-direksiebesluit”) aanvaar 
het wat die Maatskappy magtig om te eniger tyd 
gedurende die tydperk van twee (2) jaar vanaf die datum 
waarop die bogenoemde spesiale besluit nommer 2 
aanvaar word, enige regstreekse of nie-regstreekse 
 finansiële bystand te verleen soos voorsien in Artikel 45 
van die Maatskappywet aan een of meer maatskappye of 
korporasies wat verwant of onderling-verwant is aan die 
Maatskappy;

  –  die Artikel 45-direksiebesluit sal slegs onderhewig wees 
daaraan en slegs effektief wees in die mate dat spesiale 
besluit nommer 2 deur aandeelhouers aanvaar word, en 
die verlening van enige sodanige regstreekse of nie-
regstreekse finansiële bystand deur die Maatskappy 
kragtens sodanige besluit sal altyd onderhewig wees 
daaraan dat die direksie hulself vergewis het daarvan dat, 
onmiddellik na die verlening van sodanige finansiële 
bystand, die Maatskappy sal voldoen aan die solvensie- 
en likwiditeitstoets, soos waarna verwys word in Artikel 
45(3)(b)(i) van die Maatskappywet, en dat die bepalings 
waaronder die finansiële bystand verleen sal word billik en 
redelik is teenoor die Maatskappy, soos vereis in Artikel 
45(3)(b)(ii) van die Maatskappywet; en

  –  die Maatskappy stel aandeelhouers van die Maatskappy 
hiermee in kennis van die Artikel 45-direksiebesluit.

 4.20  Spesiale besluit nommer 3:  
finansiële bystand vir die inskrywing op 
sekuriteite 

   “Besluit dat die Maatskappy hiermee, as ’n algemene 
magtiging soos in die vooruitsig gestel in Artikel 44(3)(a)(ii) 
van die Maatskappywet, gemagtig word om regstreekse of 
nie-regstreekse finansiële bystand te verleen by wyse van ’n 
lening, waarborg, die verskaffing van sekuriteit, of andersins 
op so ’n wyse as waarna in Artikel 44 van die Maatskappywet 
verwys word, aan enige werknemer van die Maatskappy of ’n 
filiaal van die Maatskappy of ’n verwante of onderling-
verwante maatskappy (“verwant of onderling-verwant” het 
hier dieselfde betekenis as in Artikel 44 van die Maat-
skappy wet) aan die Maatskappy, met die doel om, of in 
verband met, die inskrywing van enige aandele of ander 
sekuriteite wat deur die Maatskappy uitgereik mag word, of 
vir die aankoop van enige aandele of ander sekuriteite van 
die Maatskappy, of vir die aankoop van enige omskepbare 
skuldbriewe wat deur Shoprite investments Bpk uitgereik is, 
of vir die inskrywing van sodanige skuldbriewe deur sodanige 
werknemers, ingevolge die bepalings en voorwaardes wat 
die direksie van die Maatskappy mag nodig ag.”

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 3 is onder-
hewig aan ’n 75%-meerderheidstem ter ondersteuning 
daarvan deur aandeelhouers wat hetsy teenwoordig is of 
verteenwoordig word deur ’n gevolmagtigde by hierdie 
vergadering.

   rede vir en uitwerking van spesiale besluit 
nommer 3

   die Shoprite holdings Uitvoerende Aandeleplan (“die plan”), 
wat deur aandeelhouers goedgekeur is op 29 oktober 2012, 
bied aan gekose senior uitvoerende bestuurslede van die 
groep (“deelnemers”) die geleentheid om Shoprite holdings-
aandele te ontvang deur die  toekenning van verbeurbare 
aandele.

    Verbeurbare aandeeltoekennings bestaan uit drie (3) 
soorte instrumente, naamlik gesamentlike beleggings-
aandele, prestasie-aandele en retensie-aandele. 

    ingevolge die planreëls mag daar byvoorbeeld van 
deelnemers verwag word om Shoprite holdings- aandele of 
6.5%-omskepbare skuldbriewe wat deur Shoprite 
investments Bpk uitgereik is van Shoprite Checkers (edms) 
Bpk te koop en gesamentlike beleggingsaandele word dan 
aan hulle toegeken volgens die waarde van die deelnemer se 
belegging in hierdie opsig. ’n deelnemer se belegging in die 
skuldbriewe sal gefinansier word uit sy eie fondse of by wyse 
van ’n lening van die Maatskappy of die filiaalwerkgewer. 
ingevolge die plan mag lenings ook toegestaan word om 
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finansiële bystand te verleen ten opsigte van die aankoop 
van aandele ooreenkomstig die plan. lenings aan deel-
nemers word geïnterpreteer as finansiële bystand vir die 
onderskrywing van of aankoop van aandele ingevolge Artikel 
44 van die Maatskappywet. finansiële bystand deur die 
Maatskappy (sou dit toegestaan word) mag binne die vrystel-
ling in Artikel 44(3)(a)(i) van die Maatskappywet val, wat sal 
beteken dat die Maatskappy finansiële bystand mag verleen 
sonder die goedkeuring van ’n spesiale besluit. hierdie 
spesiale besluit is egter nodig om te verseker dat die direksie 
behoorlik gemagtig is om sodanige finansiële bystand te verleen 
in gevalle waar daardie vrystelling nie van toepassing is nie. 

   hierdie spesiale besluit sal aan die Maatskappy die volmag 
gee om finansiële bystand te verleen soos in Artikel 44 van 
die Maatskappywet in die vooruitsig gestel word. 

 4.21  Spesiale besluit nommer 4:  
Algemene goedkeuring om aandele terug 
te koop

   “Besluit dat die Maatskappy en/of enige filiaal van die 
Maatskappy hiermee gemagtig word by wyse van ’n alge-
mene goedkeuring om die uitgereikte gewone aandele van 
die Maatskappy te koop, ingevolge sodanige bepalings en 
voorwaardes en in sodanige hoeveelhede as wat die direk-
teure van die Maatskappy van tyd tot tyd mag bepaal, maar 
onderhewig aan die MVi van die Maatskappy, die bepalings 
van die Maatskappywet, die JSe se noteringsvereistes, en 
die vereistes van enige ander beurs waarop die aandele van 
die Maatskappy van tyd tot tyd gekwoteer of genoteer mag 
word, waar van toepassing, en met dien verstande dat: 

  –  die terugkoop van sekuriteite deur die hoofbestelboek 
wat deur die JSe-verhandelingstelsel bedryf word, sal 
geskied, sonder enige voorafgaande verstandhouding of 
reëling tussen die Maatskappy en die teenparty, of op 
enige ander manier wat deur die JSe aanvaar is;

  –  hierdie algemene magtiging geldig sal wees tot die 
Maatskappy se volgende Algemene Jaarvergadering, met 
dien verstande dat dit nie ’n tydperk van vyftien (15) 
maande vanaf die datum van die goedkeuring van hierdie 
spesiale besluit sal oorskry nie; 

  –  ter bepaling van die prys waarteen die Maatskappy se 
gewone aandele ingevolge hierdie algemene magtiging 
deur die Maatskappy of sy filiale bekom word, sal die 
maksimum premie waarteen sodanige gewone aandele 
gekoop mag word 10% (tien persent) van die geweegde 
gemiddelde markprys wees waarteen sodanige gewone 
aandele op die JSe verhandel, soos bepaal oor die vyf (5) 
verhandelingsdae wat die terugkoop van sodanige 
gewone aandele deur die Maatskappy onmiddellik 
voorafgaan;

  –  die totale aankope van gewone aandele in een (1) finan-
siële jaar nie 5% (vyf persent) van die Maatskappy se 
aantal uitgereikte gewone aandele sal oorskry op die 
datum van die goedkeuring van hierdie algemene 
magtiging nie; 

  –  die Maatskappy se borg voldoen aan sy verantwoorde-
likhede, soos vervat in Skedule 25 van die JSe se 
noteringsvereistes vóór daar in die mark met die 
 terugkoop aangegaan word; 

  –  voor toetrede tot die mark om die Maatskappy se 
 sekuriteite terug te koop, die besluit deur die direksie wat 
die terugkoop magtig, goedgekeur is ingevolge die 
 vereistes van Artikel 46 van die Maatskappywet, en dat 
die direksie kennis geneem het en die solvensie- en 
likwiditeitstoets toegepas het soos uiteengesit in Artikel 4 
van die Maatskappywet en tot die redelike gevolgtrekking 

gekom het dat die Maatskappy sal voldoen aan die 
solvensie- en likwiditeitstoets onmiddellik nadat die 
beplande terugkoop afgehandel is;

  –  die Maatskappy of sy filiale nie enige sekuriteite 
gedurende ’n geslote tydperk, soos gedefinieer in 
 paragraaf 3.67 van die JSe se noteringsvereistes, sal 
terugkoop nie, tensy daar ’n spesifieke terugkoopprogram 
in werking gestel is waarvolgens die datums en aantal 
aandele wat verhandel gaan word gedurende die 
betrokke tydperk vasgestel is (nie onderhewig aan enige 
wysiging) en volle besonderhede van die program in ’n 
SenS-aankondiging voor die aanvang van die geslote 
periode bekend gemaak is;

  –  wanneer die Maatskappy in totaal 3% (drie persent) van 
die aanvanklike aantal van die betrokke aandeleklas 
teruggekoop het, en vir elke 3% (drie persent) in totaal 
van die aanvanklike getal van daardie klas daarná bekom, 
’n aankondiging gedoen sal word; en

  –  die Maatskappy net een agent aanstel om enige 
terugkoopaksie(s) namens hom uit te voer.”

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 4 is onder-
hewig aan ’n 75%-meerderheidstem ter ondersteuning 
daarvan deur aandeelhouers wat hetsy teenwoordig is of 
verteenwoordig word deur ’n gevolmagtigde by hierdie 
vergadering.

  Verklaring deur die direksie
   die direkteure van die Maatskappy het geen spesifieke 

 voorneme om die besluit in werking te stel nie, maar sal die 
Maatskappy se posisie deurlopend beoordeel, inaggenome 
heersende toestande en markomstandighede, wanneer daar 
oorweeg word of die Maatskappy sy eie aandele behoort 
terug te koop. 

   na oorweging van die uitwerking van die terugkoop van 
gewone aandele kragtens hierdie algemene magtiging, 
bevestig die direkteure van die Maatskappy ingevolge die 
betrokke bepalings van die Maatskappywet en die JSe se 
noteringsvereistes dat hulle nie sodanige terugkoopaksie sal 
onderneem nie, tensy:

  –  die Maatskappy en die groep in ’n posisie is om in 
gewone gang van sake vir die twaalf (12) maande na die 
datum van kennisgewing van die AJV hul skuld terug te 
betaal; 

  –  die bates van die Maatskappy en die groep, teen billike 
waarde in ooreenstemming met die rekeningkundige 
beleid wat in die jongste finansiële state toegepas is, na 
die terugkoop meer is as die laste van die Maatskappy en 
die groep vir die twaalf (12) maande na die datum van 
kennisgewing van die AJV; 

  –  die gewone kapitaal en reserwes van die Maatskappy en 
die groep toereikend is vir die twaalf (12) maande na die 
datum van die kennisgewing van die AJV; en 

  –  die beskikbare bedryfskapitaal toereikend is om die werk-
saamhede van die Maatskappy en die groep voort te sit 
vir ’n tydperk van twaalf (12) maande na die datum van 
kennisgewing van die AJV. 

   rede vir en uitwerking van spesiale besluit 
nommer 4

   die JSe se noteringsvereistes 5.72(c) en 5.76 vereis dat die 
Maatskappy, of enige filiaal van die Maatskappy, slegs 
aandele wat deur die Maatskappy uitgereik is mag terugkoop 
of koop onderhewig aan die goedkeuring van sy aandeel-
houers by wyse van ’n spesiale besluit. die bestaande 
 algemene magtiging wat deur die lede van die Maatskappy 



S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4

Shoprite holdings Bpk en sy filiale vir die jaar geëindig Junie 2014

aaNDeelHoUerS-
iNliGtiNG

70

kennisgewing aan aandeelhouers: 
algemene Jaarvergadering (aJV) (Vervolg)

verleen is ten tyde van die vorige AJV op 29 oktober 2013, 
verval eersdaags, tensy dit hernu word.

    die direkteure is van mening dat dit in die beste belang 
van die Maatskappy sou wees om sodanige algemene 
magtiging te verleng. 

    die voorgestelde algemene magtiging sal die Maat skappy, 
of enige filiaal van die Maatskappy, in staat stel om tot ’n 
maksimum van 28 643 598 (agt-en-twintig miljoen ses honderd-
drie-en-veertig duisend vyfhonderd-agt-en-neëntig) gewone 
aandele van die Maatskappy terug te koop, wat 5% (vyf 
persent) van die uitgereikte gewone aandelekapitaal van die 
Maatskappy, soos op 30 Junie 2014, verteenwoordig.

    die rede vir die aanneming van spesiale besluit nommer 4 
is om die Maatskappy en/of sy filiale by wyse van ’n algemene 
magtiging van aandeelhouers volmag te gee om gewone 
aandele wat deur die Maatskappy uitgereik is, terug te koop.

    indien aanvaar, sal hierdie spesiale besluit die 
Maatskappy, of enige van sy filiale, toelaat om sodanige 
gewone aandele terug te koop ingevolge die Maatskappywet, 
sy MVi, en die JSe se noterings vereistes.

   openbaarmakings ingevolge Artikel 11.26 van die 
JSe se noteringsvereistes 

   die JSe se noteringsvereistes vereis die volgende openbaar-
makings ten opsigte van spesiale besluit nommer 4, waarvan 
sommige in die geïntegreerde Verslag waarvan hierdie 
kennisgewing deel uitmaak, vervat is: 

  –  direkteure en bestuur  . . . . . . . . . . . . . . . . bladsye 8 tot 9
  –  hoof-aandeelhours in die Maatskappy  . . . . . . . bladsy 62
  –  direkteure se belange in aandele  . . . . . . . . . . . bladsy 43
  –  Aandelekapitaal van die Maatskappy  . . bladsye 55 tot 56

   Wesenlike veranderinge 
   Buiten die feite en ontwikkelinge waarna op bladsy 44 van 

die geïntegreerde Verslag verwys word, was daar geen 
wesenlike verandering in die belange of finansiële posisie van 
die Maatskappy en sy filiale sedert die datum waarop die 
ouditverslag onderteken is en die datum van hierdie 
 kennisgewing nie.

  Verklaring van direkteursverantwoordelikheid 
   die direkteure, wie se name op bladsye 8 tot 9 van die 

geïntegreerde Verslag verskyn, aanvaar gesamentlik en 
 individueel volle verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van 
die inligting en verklaar dat daar na hul beste wete en 
oortuiging geen feite weggelaat is wat enige stelling vals of 
misleidend sou maak nie, en dat alle redelike navraag gedoen 
is om sodanige feite te bepaal.

  litigasieverklaring 
   Afgesien van die openbaarmaking in die direkteursverslag op 

bladsy 44 is die direkteure, wie se name verstrek word op 
bladsye 8 tot 9 van die geïntegreerde Verslag waarvan 
hierdie kennisgewing deel vorm, nie bewus van enige 
hangende of dreigende regs- of arbitrasiegedinge wat in die 
onlangse verlede, synde die afgelope twaalf (12) maande, of 
in die toekoms ’n wesenlike uitwerking op die groep se 
 finansiële posisie gehad het of kan hê nie. 

 4.22  Spesiale besluit nommer 5:  
Spesifieke magtiging om uitgestelde aandele 
aan thibault Square financial Services (edms) 
Bpk uit te reik

   “Besluit om in terme van Artikel 41(1) van die Maatskappywet 
magtiging te gee aan die Maatskappy om ingevolge die voor-
siening wat in sy Memorandum van inkorporasie gemaak 
word, 1 167 723 (eenmiljoen eenhonderd-en-sewe-en-sestig 

duisend sewehonderd drie-en-twintig) nie-omskepbare, nie-
deelnemende uitgestelde aandele met geen pariwaarde 
(“Uitgestelde Aandele”) aan thibault Square financial 
Services (edms) Bpk (registrasienommer: 1992/004170/07) 
(“thibault Square”) uit te reik teen ’n inskrywingsoorweging 
van 0.1 sent per Uitgestelde Aandeel, dat so ’n uitreiking 
goedgekeur word en dat die direksie van die Maatskappy die 
magtiging het om alle stappe te neem wat nodig mag wees 
om die Uitgestelde Aandele uit te reik.” 

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 5 is onder-
hewig aan ’n 75%-meerderheidstem ter ondersteuning 
daarvan deur aandeelhouers wat hetsy teenwoordig is of 
verteenwoordig word deur ’n gevolmagtigde by hierdie 
vergadering.

   rede vir en uitwerking van spesiale besluit 
nommer 5

   in terme van die MVi, wanneer ook al die Maatskappy 
gewone Aandele uitreik, is thibault Square geregtig op die 
inskrywing van die betrokke aantal van bykomende 
Uitgestelde Aandele teen 0.1 sent per Uitgestelde Aandeel 
sodat thibault Square gevolglik voortgaan om die verhouding 
van Uitgestelde Aandele tot gewone Aandele te hou soos 
direk voor die uitreiking van die nuwe gewone Aandele. die 
Maatskappy is verplig om Uitgestelde Aandele waarvoor 
thibault Square inskryf toe te ken en uit te reik met ontvangs 
van die inskrywingsoorweging. 

    op 30 Junie 2014 het die Maatskappy ’n bykomende 
2 292 500 (tweemiljoen tweehonderd-en-twee-en-neëntig 
duisend vyfhonderd) gewone aandele in die aandelekapitaal 
van Shoprite holdings uitgereik om toekennings te betaal wat 
deur die Vergoedingskomitee gemaak is in terme van die 
reëls van die Shoprite holdings-uitvoerende-aandeelplan, 
wat goedgekeur is deur aandeelhouers op 29 oktober 2012. 
die uitgereikte aandelekapitaal is nou in totaal 572 871 960 
gewone aandele teen 113.4 sent elk. dié toekenning en 
uitreiking het aanleiding gegee tot bostaande verpligting. 

    Sou die aandeelhouers van Shoprite holdings nie die 
uitreiking van die Uitgestelde Aandele goedkeur nie, sal die 
Maatskappy sy verpligtinge teenoor thibault Square nie 
nakom nie. 

    Artikel 41(1) van die Maatskappywet vereis dat die 
uitreiking van Uitgestelde Aandele deur middel van ’n 
spesiale besluit deur Shoprite holdings se aandeelhouers 
goedgekeur word. Shoprite holdings se aandeelhouers word 
gevolglik versoek om die spesifieke magtiging goed te keur 
vir Shoprite holdings se direkteure om 1 167 723 Uitgestelde 
Aandele aan thibault Square uit te reik.

    die spesiale besluit sal die Maatskappy se direksie die 
magtiging gee om die Uitgestelde Aandele aan thibault 
Square uit te reik en sy verpligtinge teenoor thibault Square 
na te kom. 

 4.23  Spesiale besluit nommer 6:  
goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.3 
van die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy soos voorgestel deur die direksie 

   “Besluit dat as ’n Spesiale Besluit in terme van Artikel 16(1)(c) 
van die Maatskappywet, gelees tesame met klousule 10.3.9 
van die Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy, 
onderhewig daaraan dat minstens 75% van die houers van 
die 6% voorkeuraandele (soos gedefinieer in klousule 9.3 van 
die Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy), ten 
gunste van die volgende wysigings stem by ’n afsonderlike 
vergadering van daardie klas voorkeuraandeelhouers, dat die 
Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy hiermee 
gewysig word soos volg:
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  4.23.1  deur die invoeging van die woord “AfloSBAre” ná 
die woord “KUMUlAtieWe” in klousule 9.3 van die 
Memorandum van inkorporasie; en

  4.23.2  die invoeging van die volgende nuwe sub-klousule 
9.3.4 onmiddellik ná sub-klousule 9.3.3 van die 
Memorandum van inkorporasie:

  “9.3.4  die Maatskappy sal op 17 november 2014 die 
uitgereikte 6% voorkeuraandele aflos deur ’n bedrag 
van of r2.00 (twee rand) te betaal aan elke houer van 
6% voorkeuraandele vir elke 6% voorkeuraandeel 
gehou deur sodanige houer op 14 november 2014 en 
teen die afkoop van die Maatskappy van die aandeel-
sertifikaat of sertifikate wat daarmee verband hou (of, 
sou sodanige sertifikaat of sertifikate verlore of 
 vernietig is, sodanige bewys van verlies of vernietiging 
en sodanige vrywaring wat die Maatskappy mag 
vereis). Vir die voorkoming van twyfel sal die 
Maatskappy daarop geregtig wees om die 6% 
voorkeuraandele af te los uit enige rekening wat 
volgens wet toelaatbaar is.” 

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 6 deur 
aandeelhouers is onderhewig aan ’n 75%-meerderheidstem 
wat oor die spesiale besluit uitgeoefen word.

   die houers van die 6% voorkeuraandele word hiermee in 
terme van Artikel 164(2) van die Maatskappywet van hul regte 
in terme van Artikel 164 van die Maatskappywet ingelig. ’n 
Kopie van Artikel 164 is aangeheg vir hul gerief. 

  rede en uitwerking van spesiale besluit nommer 6
   die rede vir, en die uitwerking van, spesiale besluit nommer 6 

is dat die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy gewysig word om die maatskappy se 6% 
voorkeuraandele in omskepbare aflosbare voorkeuraandele 
om te skakel, en om voorsiening te maak vir die gedwonge 
aflossing daarvan teen ’n prys van r2.00 (twee rand) per 
aandeel op 17 november 2014. die JSe het die wysiging-
sterme van die Memorandum van inkorporasie goedgekeur.

 4.24  Spesiale besluit nommer 7:  
goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.4 
van die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy soos voorgestel deur die direksie 

   “Besluit dat as ’n Spesiale Besluit in terme van Artikel 16(1)(c) 
van die Maatskappywet, gelees tesame met klousule 10.3.9 
van die Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy, 
onderhewig daaraan dat minstens 75% van die houers van 
die 5% voorkeuraandele (soos gedefinieer in klousule 9.4 van 
die Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy), ten 
gunste van die volgende wysigings stem by ’n afsonderlike 
vergadering van daardie klas voorkeuraandeelhouers, dat die 
Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy hiermee 
gewysig word soos volg:

  4.24.1  deur die invoeging van die woord “AfloSBAre” ná 
die woord “KUMUlAtieWe” in klousule 9.4 van die 
Memorandum van inkorporasie; en

  4.24.2  die invoeging van die volgende nuwe sub-klousule 
9.4.7 onmiddellik ná sub-klousule 9.4.6 van die 
Memorandum van inkorporasie:

  “9.4.7  die Maatskappy sal op 17 november 2014 die 
uitgereikte 5% voorkeuraandele aflos deur ’n bedrag 
van of r2.00 (twee rand) te betaal aan elke houer van 

5% voorkeuraandele vir elke 5% voorkeuraandeel 
gehou deur sodanige houer op 14 november 2014 en 
teen die afkoop van die Maatskappy van die aandeel-
sertifikaat of sertifikate wat daarmee verband hou (of, 
sou sodanige sertifikaat of sertifikate verlore of 
 vernietig is, sodanige bewys van verlies of vernietiging 
en sodanige vrywaring wat die Maatskappy mag 
vereis). Vir die voorkoming van twyfel sal die 
Maatskappy daarop geregtig wees om die 5% 
voorkeuraandele af te los uit enige rekening wat 
volgens wet toelaatbaar is.”

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 7 deur 
aandeelhouers is onderhewig aan ’n 75%-meerderheidstem 
wat oor die spesiale besluit uitgeoefen word.

   die houers van die 5% voorkeuraandele word hiermee in 
terme van Artikel 164(2) van die Maatskappywet van hul regte 
in terme van Artikel 164 van die Maatskappywet ingelig. ’n 
Kopie van Artikel 164 is aangeheg vir hul gerief. 

  rede en uitwerking van spesiale besluit nommer 7
   die rede vir, en die uitwerking van, spesiale besluit nommer 7 

is dat die Memorandum van inkorporasie van die Maat-
skappy gewysig word om die maatskappy se 5% voor keur-
aandele in omskepbare aflosbare voorkeuraandele om te 
skakel, en om voorsiening te maak vir die gedwonge 
aflossing daarvan teen ’n prys van r2.00 (twee rand) per 
aandeel op 17 november 2014. die JSe het die wysigings-
terme van die Memorandum van inkorporasie goedgekeur.

 4.25  Spesiale besluit nommer 8:  
goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.5 
van die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy soos voorgestel deur die direksie 

   “Besluit dat as ’n Spesiale Besluit in terme van Artikel 16(1)(c) 
van die Maatskappywet, gelees tesame met klousule 10.3.9 
van die Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy, 
onderhewig daaraan dat minstens 75% van die houers van 
die tweede 5% voorkeuraandele (soos gedefinieer in klousule 
9.5 van die Memorandum van inkorporasie van die Maat-
skappy), ten gunste van die volgende wysigings stem by ’n 
afsonderlike vergadering van daardie klas voorkeur aandeel-
houers, dat die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy hiermee gewysig word soos volg:

  4.25.1  deur die invoeging van die woord “AfloSBAre” ná 
die woord “KUMUlAtieWe” in klousule 9.5; en 

  4.25.2  die invoeging van die volgende nuwe sub-klousule 
9.5.7 onmiddellik ná sub-klousule 9.5.6 van die 
Memorandum van inkorporasie:

  “9.5.7  die Maatskappy sal op 17 november 2014 die 
uitgereikte tweede 5% voorkeuraandele aflos deur ’n 
bedrag van of r2.00 (twee rand) te betaal aan elke 
houer van die tweede 5% voorkeuraandele vir elke 
tweede 5% voorkeuraandeel gehou deur sodanige 
houer op 14 november 2014 en teen die afkoop van 
die Maatskappy van die aandeelsertifikaat of 
 sertifi kate wat daarmee verband hou (of, sou sodanige 
sertifikaat of sertifikate verlore of vernietig is, sodanige 
bewys van verlies of vernietiging en sodanige 
vrywaring wat die Maatskappy mag vereis). Vir die 
voorkoming van twyfel sal die Maatskappy daarop 
geregtig wees om die tweede 5% voorkeuraandele af 
te los uit enige rekening wat volgens wet toelaatbaar is.”
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kennisgewing aan aandeelhouers: 
algemene Jaarvergadering (aJV) (Vervolg)

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 8 deur 
aandeelhouers is onderhewig aan ’n 75%-meerderheidstem 
wat oor die spesiale besluit uitgeoefen word.

   die houers van die tweede 5% voorkeuraandele word 
hiermee in terme van Artikel 164(2) van die Maatskappywet 
van hul regte in terme van Artikel 164 van die Maatskappywet 
ingelig. ’n Kopie van Artikel 164 is aangeheg vir hul gerief. 

  rede en uitwerking van spesiale besluit nommer 8
   die rede vir, en die uitwerking van, spesiale besluit nommer 8 

is dat die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy gewysig word om die maatskappy se tweede 
5% voorkeuraandele in omskepbare aflosbare voorkeur-
aandele om te skakel, en om voorsiening te maak vir die 
gedwonge aflossing daarvan teen ’n prys van r2.00 (twee 
rand) per aandeel op 17 november 2014. die JSe het die 
wysigingsterme van die Memorandum van inkorporasie 
goedgekeur. 

 4.26  Spesiale besluit nommer 9:  
goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.6 
van die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy soos voorgestel deur die direksie 

   “Besluit dat as ’n Spesiale Besluit in terme van Artikel 16(1)(c) 
van die Maatskappywet, gelees tesame met klousule 10.3.9 
van die Memorandum van inkorporasie van die Maatskappy, 
onderhewig daaraan dat minstens 75% van die houers van 
die derde 5% voorkeuraandele (soos gedefinieer in klousule 
9.6 van die Memorandum van inkorporasie van die Maat-
skappy), ten gunste van die volgende wysigings stem by ’n 
afsonderlike vergadering van daardie klas voorkeur aan-
deelhouers, dat die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy hiermee gewysig word soos volg:

  4.26.1  deur die invoeging van die woord “AfloSBAre” ná 
die woord “KUMUlAtieWe” in klousule 9.6 van die 
Memorandum van inkorporasie; en 

  4.26.2  die invoeging van die volgende nuwe sub-klousule 
9.6.8 onmiddellik ná sub-klousule 9.6.7 van die 
Memorandum van inkorporasie:

  “9.6.8  die Maatskappy sal op 17 november 2014 die 
uitgereikte derde 5% voorkeuraandele aflos deur ’n 
bedrag van of r2.00 (twee rand) te betaal aan elke 
houer van die derde 5% voorkeuraandele vir elke 
derde 5% voorkeuraandeel gehou deur sodanige 
houer op 14 november 2014 en teen die afkoop van 
die Maatskappy van die aandeelsertifikaat of 
 sertifikate wat daarmee verband hou (of, sou sodanige 
sertifikaat of sertifikate verlore of vernietig is, sodanige 
bewys van verlies of vernietiging en sodanige 
vrywaring wat die Maatskappy mag vereis). Vir die 
voorkoming van twyfel sal die Maatskappy daarop 
geregtig wees om die derde 5% voorkeuraandele af te 
los uit enige rekening wat volgens wet toelaatbaar is.”

   die aanvaarding van spesiale besluit nommer 9 deur 
aandeelhouers is onderhewig aan ’n 75%-meerderheidstem 
wat oor die spesiale besluit uitgeoefen word.

   die houers van die derde 5% voorkeuraandele word hiermee 
in terme van Artikel 164(2) van die Maatskappywet van hul 
regte in terme van Artikel 164 van die Maatskappywet ingelig. 
’n Kopie van Artikel 164 is aangeheg vir hul gerief. 

  rede en uitwerking van spesiale besluit nommer 9
   die rede vir, en die uitwerking van, spesiale besluit nommer 9 

is dat die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy gewysig word om die maatskappy se derde 5% 
voorkeuraandele in omskepbare aflosbare voorkeuraandele 
om te skakel, en om voorsiening te maak vir die gedwonge 
aflossing daarvan teen ’n prys van r2.00 (twee rand) per 
aandeel op 17 november 2014. die JSe het die wysigings-
terme van die Memorandum van inkorporasie goedgekeur. 

 5.  trAnSAKSie VAn Ander SAKe 
   
   Vir Shoprite holdings Beperk

  pg du preez
  Maatskappysekretaris
  29 September 2014

  die Maatskappysekretaris
  h.v. William dabs- en ou paarlweg
  posbus 215, Brackenfell, 7560, Suid-Afrika
  faksimilee: +27 (0) 21 980 4468
  e-posadres: cosec@shoprite.co.za

  Suid-Afrikaanse oordragsekretarisse
  Computershare investor Services (edms) Bpk
  Marshallstraat 70, Johannesburg, 2001 
  posbus 61051, Marshalltown, 2107
  faksimilee: +27 (0) 11 688 5238
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Shoprite holdings Bpk

Volmagvorm: Gewone aandele

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”)

Slegs vir gebruik deur: 
– gesertifiseerde gewone aandeelhouers 
– gedematerialiseerde gewone aandeelhouers met “eie naam” registrasies 

tydens die Algemene Jaarvergadering van aandeelhouers van Shoprite holdings om gehou te word by die h/v William dabs- en ou paarlweg, 
Brackenfell, om 09:30 op Maandag, 27 oktober 2014, en enige uitstel daarvan (“die AJV”). 
 gedematerialiseerde aandeelhouers wat aandele hou anders as met “eie naam” registrasie, moet hulle CSdp of makelaar inlig omtrent hulle 
 voorneme om die AJV by te woon en versoek dat hulle CSdp of makelaar hulle moet voorsien van die nodige brief van verteenwoordiging om die AJV 
in persoon by te woon. 
 indien u verkies om nie die AJV by te woon nie, voorsien u CSdp of makelaar van u stemopdragte ooreenkomstig u bewaringsooreenkoms. 

ek/ons (naam/name in blokletters)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

van adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefoonnommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selfoonnommer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e-pos adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

as ’n aandeelhouer/aandeelhouers van Shoprite holdings en die houer van . . . . . . . . . . . . . . . . gewone aandele in die Maatskappy, stel hiermee aan 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of, so nie,

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of, so nie,

3.  die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering, as my/ons gevolmagtigde om namens my/ons by te woon, te praat en te stem tydens die AJV 
van die aandeelhouers van die Maatskappy om gehou te word om 09:30 op Maandag, 27 oktober 2014, te Brackenfell, en by enige uitstel daarvan:

Aantal aandele*
ten 

gunste 
van

teen
Buite 
stem-
ming

gewone besluit nommer 1 – goedkeuring van finansiële jaarstate 

gewone besluit nommer 2 – heraanstelling van ouditeure

gewone besluit nommer 3 – herverkiesing van dr. AtM Mokgokong

gewone besluit nommer 4 – herverkiesing van Mnr. JJ fouché

gewone besluit nommer 5 – herverkiesing van Mnr. Jg rademeyer

gewone besluit nommer 6 – herverkiesing van Mnr. JA rock

gewone besluit nommer 7 – herverkiesing van Mnr. Jf Basson
gewone besluit nommer 8 – Aanstelling van Mnr. Jg rademeyer as Voorsitter en lid van Shoprite holdings se  
oudit-en-risikokomitee
gewone besluit nommer9 – Aanstelling van Mnr. JA louw as lid van Shoprite holdings se oudit-en-risikokomitee

gewone besluit nommer10 – Aanstelling van Mnr. JJ fouché as lid van Shoprite holdings se oudit-en-risikokomitee

gewone besluit nommer11 – Aanstelling van Mnr. Jf Basson as lid van Shoprite holdings se oudit-en-risikokomitee
gewone besluit nommer12 – Aanstelling van Mnr. JA rock as lid van Shoprite holdings se 
oudit-en-risikokomitee
gewone besluit nommer13 – Algemene magtiging oor onuitgereikte gewone aandele

gewone besluit nommer14 – Algemene magtiging om aandele vir kontant uit te reik

gewone besluit nommer15 – Algemene magtiging aan direkteure en/of maatskappysekretaris

Besluit nommer 16 – nie-bindende raadgewende stemming ten opsigte van die vergoedingsbeleid van Shoprite holdings

gewone besluit nommer 17 – Aflos van voorkeuraandele

Spesiale besluit nommer 1 – Vergoeding betaalbaar aan nie-uitvoerende direkteure

Spesiale besluit nommer 2 – finansiële bystand aan filiale, verwante en onderling-verwante entiteite

Spesiale besluit nommer 3 – finansiële bystand vir die inskrywing op sekuriteite

Spesiale besluit nommer 4 – Algemene goedkeuring om aandele terug te koop
Spesiale besluit nommer 5 – Spesifieke magtiging om uitgestelde aandele aan thibault Square financial Services (edms) Bpk uit 
te reik
Spesiale besluit nommer 6 – goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.3 van die Memorandum van inkorporasie van die 
Maatskappy soos voorgestel deur die direksie
Spesiale besluit nommer 7 – goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.4 van die Memorandum van inkorporasie van die 
 maatskappy soos voorgestel deur die direksie
Spesiale besluit nommer 8 – goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.5 van die Memorandum van inkorporasie van die 
 maatskappy soos voorgestel deur die direksie
Spesiale besluit nommer 9 –  goedkeuring van die wysiging aan klousule 9.6 van die Memorandum van inkorporasie van die 
maatskappy soos voorgestel deur die direksie

*dui asseblief met ’n “X” in die toepaslike ruimte hierbo aan hoe u u stemme wil uitbring. 

tensy andersins aangedui, kan my gevolmagtigde na sy/haar goeddunke stem.

onderteken te (plek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op (datum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aandeelhouer se handtekening  

Lees asseblief die aantekeninge en instruksies op die keersy van die blad. 
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aantekeninge tot Volmagvorm

1.  hierdie vorm van volmag moet slegs deur gesertifiseerde gewone aandeel-
houers of gedematerialiseerde gewone aandeelhouers wat gedemateriali-
seerde gewone aandele met “eie naam” registrasie besit, gebruik word.

2.  gedematerialiseerde gewone aandeelhouers word daaraan herinner dat die 
onus op hulle rus om met hulle CSdp of makelaar te kommunikeer.

3.  elke aandeelhouer is geregtig daarop om een of meer gevolmagtigdes aan te 
wys (wat nie ’n aandeelhouer van die Maatskappy hoef te wees nie) om die 
Algemene Jaarvergadering in die plek van die aandeelhouer by te woon, en 
namens hom/haar te praat en te stem.

4.  ’n Aandeelhouer mag die naam van die gevolmagtigde of die name van twee 
alternatiewe gevolmagtigdes van die aandeelhouer se keuse in die spasie wat 
voorsien word, verskaf, met of sonder die verwydering van “die Voorsitter van 
die Algemene Jaarvergadering”. die persoon wie se naam eerste op die vorm 
verskyn, en wat teenwoordig is by die Algemene Jaarvergadering, sal 
geregtig wees daarop om as gevolmagtigde op te tree terwyl die ander 
persoon wie se naam volg, uitgesluit mag word.

5.  ’n Aandeelhouer se opdragte aan die gevolmagtigde moet aangedui word 
deur middel van die invoeging van die toepaslike aantal stemme wat deur die 
aandeelhouer uitgeoefen mag word, in die toepaslike boksie(s) soos verskaf 
of deur die toepaslike boksie(s) te merk. indien die boksie gemerk is sonder 
dat die aantal stemme aangedui is, word daar aangeneem dat die gevol-
magtigde al die stemme van die aandeelhouer mag uitbring. indien daar nie 
aan bogenoemde voldoen word nie, word daar aanvaar dat daar volmag aan 
die Voorsitter van die Algemene Jaarvergadering gegee word om in die guns 
van die gewone en spesiale besluite by die Algemene Jaarvergadering te 
stem, of enige ander gevolmagtigde om te stem of om buite stem te bly 
tydens die Algemene Jaarvergadering, soos hy/sy goed dink ten opsigte van 
die aandeelhouer se totale besit.

6.  opsomming van regte wat deur artikel 58 van die Maatskappywet,  
21 van 2008, gevestig is

  ’n Aandeelhouer van ’n maatskappy kan te enige tyd enige individue, 
 insluitend ’n individu wat nie ’n aandeelhouer van die maatskappy is nie, 
aanwys as ’n gevolmagtigde om:

 —  namens die aandeelhouer deel te neem aan, te praat en te stem by ’n 
aandeelhouersvergadering; of

 —  namens die aandeelhouer skriftelike toestemming te gee of te weerhou 
ten opsigte van ’n besluit wat in Artikel 60 beoog word.

 ’n Benoeming van ’n gevolmagtigde:
 —  moet skriftelik wees en deur die aandeelhouer gedateer en onderteken 

word; en
 —  bly geldig vir:
	 	 •	 	een	jaar	na	die	datum	waarop	dit	onderteken	is;	of
	 	 •	 	enige	langer	of	korter	tydperk	wat	uitdruklik	in	die	aanstelling	

uiteengesit word, tensy dit herroep word op ’n manier beoog in 
 subartikel (4)(c), of vroeër verval, soos beoog in subartikel (8)(d).

  Buiten in die mate wat die Memorandum van inkorporasie van ’n  maatskappy 
anders bepaal:

 —  mag ’n aandeelhouer van die maatskappy twee of meer persone 
 gelyktydig aanstel (let asseblief daarop dat die Memorandum van 
inkorporasie van die Maatskappy so ’n aanstelling verbied), as 
 gevolmagtigdes, en mag meer as een gevolmagtigde aangestel word om 
stemreg geheg aan verskillende sekuriteite soos deur die aandeelhouer 
bepaal word, uit te oefen (let asseblief daarop dat die Memorandum van 
inkorporasie van die Maatskappy so ’n aanstelling verbied);

 —  mag ’n gevolmagtigde die gevolmagtigde se gesag om namens die 
aandeelhouer op te tree aan ’n ander persoon delegeer, behoudens enige 
beperking wat uiteengesit word in die instrument wat die  gevolmagtigde 
aanstel en die delegasie vind plaas deur middel van ’n verdere 
volmaginstrument; en

 —  moet ’n afskrif van die instrument waarin ’n gevolmagtigde aangestel 
word aan die maatskappy, of aan enige ander persoon namens die 
 maatskappy, gelewer word voordat die gevolmagtigde enige regte van 
die aandeelhouer by ’n aandeelhouersvergadering uitoefen.

  ongeag die vorm van die instrument wat gebruik word vir die aanstelling van 
’n gevolmagtigde:

 —  kan die aanstelling op enige tydstip opgeskort word en in die mate wat 
die aandeelhouer kies om direk en persoonlik in die uitoefening van enige 
regte as aandeelhouer op te tree;

 —  is die aanstelling herroepbaar, tensy die benoeming van ’n  gevolmagtigde 
uitdruklik anders aandui; en

 —  indien die aanstelling herroepbaar is, kan ’n aandeelhouer die benoeming 
van ’n gevolmagtigde herroep deur:

	 	 •	 	dit	skriftelik	te	kanselleer,	of	’n	latere,	strydige	benoeming	van	’n	
gevolmagtigde te maak; en

	 	 •	 	’n	afskrif	van	die	herroepingsdokument	aan	die	gevolmagtigde	en	aan	
die maatskappy te lewer.

  die herroeping van ’n benoeming van ’n gevolmagtigde bestaan uit ’n 
 volledige en finale kansellasie van die gevolmagtigde se volmag om namens 
die aandeelhouer op te tree, op die latere van die:

 —  datum wat in die herroepingsinstrument verskaf word, indien enige; of
 —  datum waarop die herroepingsinstrument gelewer is soos vereis in 

 subartikel (4)(c)(ii).

  indien die instrument vir die aanstelling van ’n gevolmagtigde of gevolmag tig des 
aan die maatskappy afgelewer is, solank as wat die aanstelling geldig bly, sal 
enige kennisgewing wat, soos bepaal deur die Wet of die  maatskappy se 
Memorandum van inkorporasie, deur die maatskappy aan die aandeelhouer 
afgelewer moet word, as volg deur die maatskappy afgelwer moet word:

 —  aan die aandeelhouer; of
 —  aan die gevolmagtigde of gevolmagtigdes indien die aandeelhouer:
	 	 •	 	die	maatskappy	skriftelik	opdrag	gegee	het	om	dit	te	doen;	en
	 	 •	 	enige	redelike	fooi	betaal	het	wat	deur	die	maatskappy	gehef	word	

om dit te doen.

  ’n gevolmagtigde is geregtig daarom om enige stemregte van die aandeel-
houer uit te voer of te weier om dit uit te voer, sonder opdrag, buiten indien 
die mate wat die Memorandum van inkorporasie, of die instrument vir die 
aanstelling van die gevolmagtigde, anders bepaal.

  indien die maatskappy ’n uitnodiging aan aandeelhouers uitgereik het om een 
of meer persone wat deur die maatskappy aangestel is as ’n gevolmagtigde 
aan te wys, of ’n vorm van instrument vir die aanstelling van ’n gevolmagtigde 
voorsien:

 —  moet die uitnodiging gestuur word aan elke aandeelhouer wat geregtig is 
op kennisgewing van die vergadering waarop die volmag van voorneme 
is om uitgeoefen te word;

 —  moet die uitnodiging, of vorm van instrument wat deur die maatskappy 
verskaf word vir die doel om ’n gevolmagtigde te benoem:

	 	 •	 	’n	redelike	prominente	opsomming	bevat	van	die	regte	wat	deur	
hierdie artikel bepaal word;

	 	 •	 	voldoende	oop	ruimte	bevat	onmiddellik	voor	die	naam	of	name	van	
enige persoon of persone wat daarin genoem word sodat ’n aandeel-
houer die naam, en indien verlang, ’n alternatiewe naam van ’n gevol-
magtigde kan neerskryf wat deur die aandeelhouer gekies word; en

	 	 •	 	voldoende	ruimte	vir	die	aandeelhouer	laat	om	aan	te	dui	of	die	
benoemde gevolmagtigde ten gunste van of teen enige besluit of 
besluite moet stem wat aan die vergadering gestel gaan word, of 
buite stemming moet bly;

 —  moet die maatskappy nie vereis dat die benoeming van ’n  gevolmagtigde 
onherroeplik moet wees nie; en

 —  die benoeming van ’n gevolmagtigde bly slegs geldig tot aan die einde 
van die vergadering waarop dit veronderstel was om gebruik te word, 
behoudens subartikel (5). 

  Subartikel (8)(b) en (d) is nie van toepassing indien die maatskappy bloot op 
versoek van ’n aandeelhouer ’n algemeen beskikbare standaardvorm vir die 
benoeming van ’n gevolmagtigde verskaf nie.

7.  dokumentêre getuienis wat die volmag van ’n persoon wat die ondertekening 
van hierdie vorm van volmagtiging in ’n verteenwoordigende hoedanigheid 
bepaal, moet geheg word aan hierdie vorm van volmagtiging, tensy voorheen 
by die Maatskappy se oordragskantoor opgeneem of indien die Voorsitter 
van die Algemene Jaarvergadering daarvan afstand gedoen het.

8.  die Voorsitter van die Algemene Jaarvergadering mag enige vorm van 
volmagtiging wat voltooi en/of ontvang word, en nie in ooreenstemming met 
hierdie instruksies is nie, afkeur of aanvaar, mits hy tevrede is met die manier 
waarop die aandeelhouer verkies om te stem.

9.  enige aanpassings of regstellings op hierdie vorm van volmagtiging moet 
geparafeer word deur die ondertekenaar(s).

10.  die voltooiing en indiening van hierdie vorm van volmagtiging sal nie die 
 relevante aandeelhouer verhinder om die Algemene Jaarvergadering by te 
woon en in persoon te praat en te stem nie, mits enige gevolmagtigde wat 
aangestel is in terme hiervan, uitgesluit is, indien die aandeelhouer verkies om 
dit te doen.

11.  ’n Minderjarige moet deur sy/haar ouer/voog bygestaan word, tensy die 
 relevante dokumente bepaal dat hy/sy regsbevoegdheid besit en dit gelewer 
word of deur die Maatskappy geregistreer is.

12. Waar daar gesamentlike houers van enige aandele is:
 —  mag enige een houer hierdie vorm van volmagtiging onderteken; en
 —  sal die stem(me) van die senior aandeelhouers (vir die doel sal senioriteit 

bepaal word deur die volgorde waarin die name van die aandeelhouers in 
die Maatskappyregister van aandeelhouers verskyn) wat aanbied om te 
stem (hetsy in persoon of as gevolmagtigde) aanvaar word as uitsluitlik 
tot die stem(me) van ander gesamentlike aandeelhouer(s). 

13.  hierdie gevolmagtigde mag nie enige van die regte of magte wat daaraan 
toegewys is, delegeer nie. 
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administrasie

aandeelhouersdagboek

Junie

einde van 
 finansiële jaar

Augustus

nagesiende 

 resultate

September

publikasie van 
geïntegreerde 
Verslag

Betaling van 
voorkeurdividend

Betaling van finale 
gewone dividend

oktober

Algemene 
Jaarvergadering

desember

einde van 
 finansiële  
halfjaar

februarie

tussentydse 
 resultate

Maart

Betaling van 
voorkeurdividend

Betaling van 
tussentydse 
gewone dividend

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. pg 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

oordrAgSeKretAriS

Suid-Afrika
Computershare investor Services (edms) Bpk

posbus 61051, Marshalltown, 2107, Suid-Afrika 

telefoon: +27 (0)11 370 5000

faksimilee: +27 (0)11 688 5238

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
Sharetrack Zambia

posbus 37283, lusaka, Zambië  

telefoon: +260 (0)211 236 783

faksimilee: +260 (0)211 236 785

Borge

Suid-Afrika
nedbank Capital

posbus 1144, Johannesburg, 2000, Suid-Afrika

telefoon: +27 (0)11 295 8525

faksimilee: +27 (0)11 294 8525

Webwerf: www.nedbank.co.za

namibië
old Mutual investment group (namibia) (edms) Bpk

posbus 25549, Windhoek, namibië 

telefoon: +264 (0)61 299 3264

faksimilee: +264 (0)61 299 3528

oUditeUre
pricewaterhouseCoopers geïnkorporeer

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.

eerste nasionale Bank Bpk

hSBC Bpk

investec Bank Bpk

nedbank Bpk

old Mutual Specialised finance (edms) Bpk

die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk

Standard Chartered Bank plC
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Vind die engelse weergawe van die geïntegreerde Verslag asook 

 bykomende kennisgewings aan aandeelhouers aan die keersy van hierdie 

dokument. Vir die volledige geouditeerde finansiële jaarstate van die groep, 

gaan na www.shopriteholdings.co.za.

S h o p r i t e  h o l d i n g S  B p K  g e Ï n t e g r e e r d e  V e r S l A g  2 0 1 4


