Geïntegreerde Verslag

Shoprite Holdings Beperk is ’n

beleggingshouermaatskappy wie se filiale
saam die grootste kleinhandelsonderneming in
snelomsetverbruikersgoedere op die vasteland
van Afrika uitmaak.
Sy verskillende kettings bedryf saam 1 751 korporatiewe
winkels in 15 lande wat almal e
 lektronies geïntegreer is
met ’n sentrale databasis en bevoorradingstelsel.
Die Groep se primêre besigheid is voedsel-kleinhandelvoorsiening aan verbruikers in alle inkomstegroepe en
daar is winkels van Kaapstad tot in A
 ccra 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. T
 erselfdertyd is die Groep onlosmaaklik verbind
tot Afrika en dra dit by tot die totstandkoming van stabiele
ekonomieë en die maatskaplike opheffing van die
vasteland se mense.

Shoprite Holdings Bpk omvat die volgende handelsmerke:
better and better
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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 2015 insluit.

KORPORATIEWE BEHEER

FILIALE VAN SHOPRITE HOLDINGS BPK

100%

100%

100%

100%

Shoprite
Checkers (Edms) Bpk

Shoprite 
International Bpk

Shoprite Insurance
Company Bpk

Shoprite 
Investments Bpk

Dryf handel in:

Dryf handel in:

Suid-Afrika | Namibië
Swaziland | Lesotho | Mauritius

Zambië | Mosambiek | Botswana
Madagaskar | Uganda | Angola
Ghana | Nigerië | Malawi
Demokratiese Republiek
van die Kongo

100%

100%

Medirite
(Edms) Bpk

Computicket
(Edms) Bpk

Dryf handel in:
Suid-Afrika
Angola
Swaziland

Dryf handel in:
Suid-Afrika
Botswana
Mosambiek
Namibië
Zambië
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EKONOMIESE OORSIG
Bruto binnelandse produk,
konstante pryse (% verandering)
Inflasie, gemiddelde verbruikerspryse
(% verandering)
Bevolking (miljoene)

Bruto binnelandse produk,
konstante pryse (% verandering)
Inflasie, gemiddelde verbruikerspryse
(% verandering)
Bevolking (miljoene)

Angola

Botswana

DRK

Ghana

Lesotho

Madagaskar

Malawi

Mauritius

4.222

4.942

9.093

4.160

2.172

2.973

5.700

3.244

7.296
24.383

3.926
2.104

1.000
79.301

15.486
26.216

3.860
1.911

6.080
23.572

23.785
17.604

2.965
1.259

Mosambiek

Namibië

Nigerië

Suid-Afrika

Swaziland

Uganda

Zambië

7.373

5.300

6.310

1.525

1.707

4.898

5.418

2.287
26.491

5.348
2.191

8.057
173.938

6.067
54.002

5.789
1.106

4.668
38.040

7.944
15.021

Bron: Internasionale Monetêre Fonds, Wêreld Ekonomiese Vooruitsig Databasis, April 2015

SHOPRITE HOLDINGS BPK GEÏNTEGREERDE VERSLAG 2015

KORPORATIEWE BEHEER

1 751

BEDRYFSOORSIG

3

Die Groep
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Handelsnaam

Opsomming

BEDRYFSOORSIG
KORPORATIEWE BEHEER
better and better

Teikenmark

Shoprite is die oorspronklike besigheid van die Groep
en bly die vlagskip-handelsnaam wat die massamiddelmark 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
handelsnaam 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

Usave is ’n geen-fieterjasies afslagwinkel wat op die
laer-inkomsteverbruiker 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

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 besigheidspersele,
toeganklik vir die meer gegoede residensiële gebiede.

LSM 8 – 10

Checkers Hyper bied dieselfde spesialiteitskoskeuse en
goeie waarde vir geld as Checkers, maar binne grootformaat winkels. Die uitleg en ligging van hierdie
winkels fasiliteer geriefsinkopies met ’n wyer reeks van
veral algemene handelsware kategorieë soos klein
elektriese toebehore, troeteldier produkte, tuin- en
swembadsorg, buitemuurse toerusting, huisverbeteringe,
huisware, babaprodukte, speelgoed en skryfbehoeftes.
Checkers Hyper winkels word slegs in Suid-Afrika
gevind in gebiede met ’n hoë bevolkingsdigtheid.

LSM 8 – 10

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

’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.
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Aantal winkels
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LSM 5 – 7
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Totaal:

33

5
Teikenmark

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

Aantal winkels
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39
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NieRSA:

125

51

LSM 7 – 10

MediRite is op dreef om een van die gerieflikste
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
bekostigbare 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

LiquorShop bied gerieflike koopervaring 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 teen
bekostigbare pryse.

Dieselfde as
Shoprite en
Checkers

Transpharm Farmaseutiese Groothandelaars 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 geriefs
winkelformate in onder die OK- en Friendly-handels
merke, ’n groothandelaar (Megasave) asook twee
aangevoegde drankafsetpunte (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
identiteite en
fasiliteite,
voorsien in die
behoeftes van
die gemeenskap waarin
hulle voorkom.

Hungry Lion dryf handel in sewe lande in Afrika. Sy
doel is om smaaklike hoender met meer geur, meer
smaak en meer waarde te lewer. Sy trots is om meer
van dit wat mense in Afrika wil hê, met hulle te deel.
Sy oogmerk is om die handelsnaam 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 en effektiewe
lewering van die Hungry Lion-handelsnaam belofte;
om altyd meer aan klante te bied.

LSM 4 – 7

Totaal:

52
Totaal:

156
Totaal:

293

Totaal:

360
Totaal:

176
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Handelsnaam

Finansiële Hoogtepunte
Shoprite Holdings Bpk en sy Filiale vir die jaar geëindig Junie 2015

6
Junie
2015
Rm

%
toename

BEDRYFSOORSIG

Verkoop van handelsware
Handelswins
Verdienste voor rente, inkomstebelasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA)
Wins voor inkomstebelasting
Wesensverdienste

11.2
10.7
8.9
9.4
10.7

113
6
8
5
4

Junie
2014
Rm

694
328
065
982
133

102
5
7
5
3

204
714
406
467
733

PRESTASIEMAATSTAWWE

KORPORATIEWE BEHEER

Wesensverdienste per aandeel (sente)
Dividende per aandeel verklaar (sente)
Dividenddekking (keer)
Handelsmarge (%)
Opbrengs op gemiddelde aandeelhouersekwiteit (%)

10.8
10.3

772.9
386.0
2.0
5.6
18.0

697.6
350.0
2.0
5.6
18.1

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.
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Sente

SHOPRITE HOLDINGS BPK AANDEELPRYS

NUWE WERKE GESKEP IN 2015

SE KOS
GESKENK

1 407 889

OPLEIDINGSURE
BELÊ IN

WERKNEMERS

134 NUWE

SUID-AFRIKA SE

WINKELS

6.8%

NASIONALE

KORPORATIEWE VOEDSELINFLASIE
TEEN JUNIE 2016

250
BEURSE

TOEGEKEN

SHOPRITE CHECKERS

SE INTERNE

VOEDSELINFLASIE

4.6%

132 942
MENSE
IN DIENS
GROEP
OMSET STYG
11.2%

23 285 324
MAALTYE BEDIEN DEUR

SHOPRITE MOBIELE

SOPKOMBUISE
SEDERT AANVANG
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R92.4 MILJOEN

KORPORATIEWE BEHEER

9 842
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Raad van Direkteure
Shoprite Holdings Bpk
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UITVOERENDE DIREKTEURE
BEDRYFSOORSIG

DR. JW BASSON (69)

MNR. BR WEYERS (63)

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.

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-enEtiesekomitee.

MNR. CG GOOSEN (62)

UITVOERENDE ALTERNATIEWE DIREKTEURE

KORPORATIEWE BEHEER

MNR. JAL BASSON (39)

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.

BRek
Hoofbestuurder: Hungry Lion
–	Aangestel as alternatiewe direkteur van
Shoprite Holdings in 2005.
–	Direkteur van Shoprite Checkers (Edms)
Bpk en verskeie ander Groep-filiale.

MNR. M BOSMAN (58)
BRek Hons GR(SA)
Hoof-Finansiële 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-enEtiesekomitee.

MNR. B HARISUNKER (63)

MNR. PC ENGELBRECHT (46)
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

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 (56)
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 (66)
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.
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DR. CH WIESE (73)
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 SE Bpk, Steinhoff
International Holdings Bpk en Pallinghurst
Resources Bpk.

9

MNR. JA LOUW (71)

BCom CTA GR(SA)
–	Aangestel as direkteur van Shoprite
Holdings in 2002.
–	Leidende Onafhanklike direkteur en
Voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee.

BSc Hons B(B&A) Hons
–	Aangestel as direkteur van Shoprite
Holdings in 1991.
–	Voorsitter van die Maatskaplike-en-Etieseen die Vergoedingskomitee.
–	Dien op die Oudit-en-Risko- en die
Nominasiekomitee.
–	Hou direkteurskappe in verskeie private
maatskappye.

MNR. JF BASSON (63)
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 Oudi t-en-Risikokomitee
van Kaapse Verbruikers (Edms) Bpk.
–	Lid van die Direksie van Kaapse
Verbruikers (Edms) Bpk.

MNR. JJ FOUCHÉ (67)
BCom LLB
–	Heraangestel as direkteur van Shoprite
Holdings in 2012.
–	Lid van die Oudit-en-Risikokomitee.

DR. ATM MOKGOKONG (58)
MB ChB, D Comm (hc)
–	Aangestel as direkteur van Shoprite
Holdings in 2012.
– Dien op die Nominasiekomitee
–	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, Medscheme Bpk. en van
Afrocentric Investment Corporation Bpk.
–	Hou direkteurskappe in verskeie ander
publieke/private maatskappye.

MNR. JA ROCK (45)

MNR. EC KIESWETTER (56)
BEd (Wetenskaponderrig)
MCom (cum laude)
(SA en Internasionale Belasting)
Uitvoerende MBA (Strategie en
Saketransformasie) (UK)
MEd (Wetenskaponderrig – Kognitiewe
Ontwikkeling)
NHD (Elektriese Ingenieurswese), PG Dip Ed
(Wiskunde en Ingenieurswese)
–	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.

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.
–	Direkteur van Ferroland Grondtrust
(Edms) Bpk

ALTERNATIEWE NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR
ADV. JD WIESE (34)
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
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SUID-AFRIKA EN DIE WÊRELDWYE EKONOMIESE
OMGEWING
Wêreldwyd was die ekonomieë van die meeste lande, insluitend ons
s’n, die afgelope jaar steeds onder druk, terwyl hulle sukkel om die
komplekse nagevolge van die 2008/2009-finansiële krisis af te skud.
Die daling in China se vraag na kommoditeite het dié toestande
vererger en veral ontwikkelende ekonomieë geknou en spesifiek
Suid-Afrika was baie kwesbaar.
Hoewel baie van ons probleme in Suid-Aftika uit wêreldwye
ontwikkelinge spruit, is daar dié wat die gevolg is van die wyse waarop
ons ekonomie bestuur word. Groei het tot onder 2% verlangsaam en

die Regering doen weinig om die land ’n aantreklike plek te maak om in
sake te doen. Daar is duidelike tekens dat Suid-Afrika sy aantrekkings
krag verloor as ’n bestemming vir beleggings deur buitelanders, wat
hulself kan afvra: “Hoekom belê in ’n land met ’n sukkelende ekonomie
waar ons nie welkom voel nie, terwyl dieselfde en selfs beter geleent
hede elders beskikbaar is?”
Die statistieke is inderdaad verontrustend: Die land is nou 56ste
van 144 lande in die Wêreld Ekonomiese Forum se wêreldwye
mededingendheidsverslag vir 2015, nadat dit met ses plekke oor die
afgelope drie jaar verswak het. In Afrika is selfs die klein eilandjie,
Mauritius, hoër op die ranglys as ons. In die Wêreldbank se Ease of
Doing Business-verslag, het Suid-Afrika ook met ses plekke tot 43ste
onder 189 ekonomieë teruggesak.
Dit skep ’n baie grimmige beeld, so kom ons kyk na die
ligpunte. Myns insiens kan baie van die struikelblokke in die
ekonomie relatief maklik oorkom word. Die sakegemeenskap het op
heelwat geleenthede aangebied om die Regering te help om dit te
doen. Die Nasionale Ontwikkelingsplan moet dringend en met
vasberadenheid in werking gestel word en die Regering en die
sakesektor moet saamwerk om dit te verwesenlik. Ons is nie in
kompetisie met mekaar nie, maar moet ’n verenigde front vorm om al
die mededingende uitdagings aan te pak wat die markte waarin ons
sake doen bied.
As ons net na die ekonomie se probleme kyk, moet ons erken dat
baie daarvan selftoegediend blyk te wees. Jy hoef nie verder te kyk as
die veeleisende visumvereistes wat verwoesting in die toerismebedryf,
een van die land se min suksesvolle groeibedrywe, gesaai het nie.
Syfers vir toeriste-aankomste het met 10.6% in die twaalf maande
tot April 2015 getuimel, die eerste daling sedert 2009, met die grootste
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DIE GROEP IN AFRIKA
As ’n Groep glo ons sterk in die enorme potensiaal van Afrika suid van
die Sahara – dit het uitgestrekte streke bewerkbare grond, meer as genoeg
water, ryk mineraalneerslae en ander hulpbronne asook ’n bevolking
van meer as 900 miljoen (Suid-Afrika uitgesluit). Saam bied dié natuurlike bates geweldige geleenthede vir belegging en ontwikkeling.

Dit sal natuurlik baie naïef wees om te dink dat die potensiaal in
gelyke mate regoor die wye gebied van Afrika suid van die Sahara, wat
die tuiste van meer as veertig lande is, verspreid is. Sekere van die
lande is meer gevorderd as ander, sommiges meer geseën met groter
natuurlike hulpbronne as hul buurlande. Waar ons aanvanklik ’n aantal
markte getoets het om hul potensiaal vas te stel, het ons mettertyd ons
aandag en energie op dié gekonsentreer waar ons glo ons ’n voldoende
aantal winkels kan vestig om die ekonomieë van skaal te skep wat die
vestiging van verspreidingsentrums regverdig asook die bykomende
infrastruktuur om die winkels doeltreffend te bedien. Ons het dié
situasie in Zambië bereik, waar ons eerste winkel 20 jaar gelede oopgemaak is, en ons is oppad na dieselfde situasie in Angola en Nigerië.
Die voordele van ons eie verspreidingsnetwerk vanwaar ons
produkvloei na winkels kan beheer en hul beskikbaarheid op die rak
kan verseker, is duidelik gegewe die gebrek aan geskikte vervoer en
ander infrastruktuur in die meeste lande in Afrika suid van die Sahara.
Hoewel die gebrek aan behoorlike vervoerinfrastruktuur – nie net
paaie nie, maar ook hawens – ’n groot stremming skep om in Afrika
sake te doen, is die grootste inperking by verre die gebrek aan ’n
betroubare en standhoudende elektrisiteitvoorraad. ’n Onlangse
verslag van die Wêreldbank wys daarop dat al die lande in Afrika suid
van die Sahara saam omtrent dieselfde hoeveelheid elektrisiteit as
Spanje, wat 45 miljoen mense het, genereer. Soos in Suid-Afrika, moet
ons daarom ons eie kragvoorraad verskaf om seker te maak dat ons te
alle tye handel kan dryf.
Daar is baie handelversperrings tussen die individuele lande waaruit
Afrika suid van die Sahara bestaan. Hoë aksyns word gehef om
goedere oor landsgrense te neem sodat minder as 20% van handel in
Afrika suid van die Sahara tussen lande in die streek is. Die situasie sal
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daling in die aantal besoekers uit China en Indië, wat ironies genoeg
beide lede van die BRICS-vennootskap is.
Pleks daarvan om onmiddellik die vereistes te herroep toe die
uitwerking daarvan duidelik word, het die Regering ná maande van geen
optrede ’n kommissie aangestel om in Augustus die kwessie te ondersoek.
Uit my oogpunt bied Suid-Afrika se BRICS-lidmaatskap saam met
Brasilië, Rusland, Indië en China ’n belangrike kanaal waardeur ons
ekonomie kan groei. Die vyf lande het onlangs ’n groot stap geneem
wat hul gesamentlike toekoms betref met die vestiging van die Nuwe
Ontwikkelingsbank, aanvanklik die BRICS-ontwikkelingsbank genoem.
Die nuwe organisasie, wat ontwikkelingskapitaal van $100 miljard het,
word as ’n alternatief tot die Wêreldbank en die Internasionale
Monetêre Fonds geag en is geskep om onder meer infrastruktuur
projekte van sy lede te help befonds.
Die vyf lande vorm ’n kragtige ekonomiese blok. Met ’n saamgevoegde bevolking van meer as 3 miljard, is hulle verantwoordelik
vir meer as 25% van die wêreld se bruto binnelandse produk (BBP).
Trouens, die meeste van die wêreld se ekonomiese groei in 2014 is deur
Indië en China gegenereer, ten spyte daarvan dat China se ekonomie
reeds tekens van verlangsaming getoon het. Die potensiaal vir
verhoogde handel tussen die lidlande is duidelik wesenlik, met China
wat reeds Suid-Afrika se grootste handelsvennoot is.
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“Ons het ’n netwerk van gevorderde verspreidingsentrums gevestig waar
vervaardigers hul produkte kan lewer en vanwaar ons verspreiding na
ons winkels volgens hul behoefte hanteer. Dit is ons verantwoordelikheid
om die regte produkte op die regte tyd by ons winkels te kry.”

KORPORATIEWE BEHEER

na verwagting dramaties verander vanweë die onlangse formalisering
van ’n historiese vryehandelspakt tussen 26 lande op die vasteland by
die Afrika Unie-beraad in Johannesburg.
Deur die pakt word ’n gemene mark geskep wat oor die helfte van
die vasteland strek. Die ooreenkoms, die hoogtepunt van vyf jaar se
onderhandelings en wat beskryf is as die skep van “grenslose
ekonomie”, sal die drie bestaande handelsblokke integreer en die
beweging van goedere in ’n gebied met ’n BBP van $1 triljoen
aansienlik vergemaklik.
Kommentators glo die ooreenkoms, wat bekend sal staan as die
Tripartite Free Trade Area (TFTA), kan ’n enorme impak op die groei van
Afrika-ekonomieë hê en “die hele vasteland vorentoe sal laat beweeg”,
soos ’n berig in die Mail & Guardian dit stel.
Baie van die bestaande handelsversperrings tussen lande sal
verdwyn en dit aansienlik makliker maak om op die vasteland sake te
doen. Nie net sal dit die beweging van goedere versnel nie, maar dit sal
ook ’n hoër vlak van ontwikkeling en vooruitgang bevorder om nuwe en
opwindende geleenthede vir ons te skep. Suid-Afrika as die Afrikahoofkantoor van die BRICS Nuwe Ontwikkelingsbank kan ’n waardevolle rol speel om die groei van die nuwe vryehandelstreek te voed. As
’n maatskappy is ons van plan om ons uitbreiding in Afrika te versnel,
ongeag die huidige hindernisse.

VOLHOUBAARHEID
Wat ons doen en hoe ons vir die toekoms beplan, is van kritiese belang
om te verseker dat ons sake winsgewend voortgesit word. Dit vereis die
strukturering van die onderneming om afswaaie in die ekonomieë
waarin ons sake doen suksesvol af te weer en dan weer die maksimum
voordeel te kan trek wanneer hulle herstel. Om ons voortgesette
bestaan te verseker, het ons pro-aktiewe maatstawwe in die onder
neming ingebou wat so gestruktureer is dat dit nie groei belemmer nie.
Om aan ons klante ’n hoë vlak van produkbeskikbaarheid te bied,
het ons ’n netwerk van gevorderde verspreidingsentrums gevestig waar
vervaardigers hul produkte kan lewer en vanwaar ons verspreiding na
ons winkels volgens hul behoefte hanteer. Dit is ons verantwoordelikheid om die regte produkte op die regte tyd by ons winkels te kry.
Ons werk hard om ons dominante posisie in ’n volwasse SuidAfrikaanse voedselkleinhandelmark in beide stedelike en landelike
omgewings te handhaaf deur ons reeks van handelsname en die
uiteenlopende produkaanbod daarvan. Ons koop grond in gebiede wat
vir ontwikkeling geoormerk word om ons eerste-vestigingsvoordeel te
behou.
Buite die grense van Suid-Afrika konsentreer ons op ons bedrywig
hede in lande soos Namibië, Angola, Zambië en Nigerië waarvan die
ekonomieë sterk en divers genoeg is om ’n netwerk van winkels te

ondersteun wat mettertyd vir ons die ekonomieë van skaal sal gee wat
nodig is om winsgewendheid te dryf.
Ons brei ons reeks van klantedienste in ons winkels deurlopend uit
om dit vir klante moontlik te maak om al hul inkopies onder een dak te
doen, óf dit nou is om sitplekke vir ’n teaterproduksie te bespreek óf om
medikasie op voorskrif te kry. Ons dien ook as ’n agent vir die betaling
van maatskaplike toelae waarvan baie ontvangers van ons lewenslange
klante uitmaak.
Veral deur die Shoprite-ketting, wat bykans 22 miljoen kopers in die
middel- tot die laersektor van die mark bedien, is ons intens bewus van
die verantwoordelikheid wat ons het teenoor ons klante en die
gemeenskap in die algemeen om basiese voedsel teen die laagste
moontlike pryse te verskaf.
Ons is toegewyd om ondernemingsontwikkeling te bevorder en help
klein entrepreneurs om hulself te vestig. In die proses word honderde
klein, nuwe groeipunte geskep en só ook die moontlikheid van
inkomste vir vele.

ERKENNING
Ons is deur baie uitdagings sedert Shoprite in 1979 gestig is, en ons
het baie lesse geleer oor hoe om in moeilike omstandighede goed te
oorleef. Sulke tye bring ’n spesiale groep mans en vroue voort wat nie
deur probleme geïntimideer word nie, maar die geleentheid wat hul
vaardighede toets aangryp, om dit op te los. Ons is dankbaar om sulke
individue op ons direksie te hê, mense wat ons ’n breë, gebalanseerde
perspektief gee en nie toelaat dat ons aandag afgetrek word deur
bysake nie. Hul saamgevoegde ervaring en wysheid help ons geweldig
om op koers te bly en nog ’n suksesvolle jaar af te lê. Daardie wysheid
tesame met die energie, dryfkrag en deursettingsvermoë van ons
bestuurspan, het aan ons ’n wenkombinasie gegee onder selfs die
mees uitdagende omstandighede. Dit sal egter nêrens heen lei as dit
nie ondersteun word deur die toewyding van elke personeellid op ’n
daaglikse grondslag nie. Aan almal van hulle, my opregte dank.

CH Wiese
Voorsitter
17 Augustus 2015
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Soos in die geval van so baie ander lande, moes Suid-Afrika heelwat
uitdagings in die verslagtydperk hanteer. Dit is vererger deur ’n stadiger
vraag vanuit China, veral wat kommoditeite betref, wat negatiewe
gevolge vir baie ekonomieë, insluitend ons eie, gehad het. Plaaslik is
groei verder geknou deur die gebrek aan ’n bestendige energievoorraad. Die beperkte groei en die gevolglike hoë vlak van werkloosheid
het groot druk op die besteebare inkomste van alle verbruikers geplaas,
maar veral op verbruikers in die laerinkomste groep.
Handelsomstandighede in sekere lande in Afrika suid van die
Sahara waarin ons sake doen, het wesenlike uitdagings in die jaar
gebied. Ons beskou egter dié toestande meestal as tydelik van aard.
Ons glo nie dit sal op die langtermyn ’n beduidende uitwerking op die
groeipotensiaal van Afrika hê nie. Die daling in die olieprys het ’n
uitwerking op die bruto binnelandse produk van olieproduserende
lande soos Nigerië en Angola gehad, maar dit lyk nie of dit ’n aansienlike uitwerking op die besteebare inkomste van die deursneë verbruiker
het nie. Onlangse navorsing deur die McKinsey Global Institute wys
trouens dat met sterk groei in die grootte van die Nigeriese middelklas,
was die groot- en kleinhandel saam die grootste enkeldryfkrag agter die
land se ekonomiese groei.
Onder sulke omstandighede glo ons dat ons ’n waardige prestasie
in die 2015-finansiële jaar gelewer het deur die verhoging van totale
verkope met 11.2% in moeilike marktoestande. Dit is ten spyte daarvan
dat minder nuwe supermarkte as in die vorige jaar oopgemaak is. Ons
kon dit ook regkry om markaandeel, wat nou op 32.1% is, vir die
negende opeenvolgende jaar te verhoog. Die jongste bedryfsnavorsing
toon dat 72% van alle Suid-Afrikaanse volwassenes by die Groep se
winkels inkopies doen.
Ons posisie as leier in die voedselkleinhandelmark het erkenning
van verbruikers self gekry toe Shoprite as die top kruideniersklein
handelaar in beide die Times Sowetan-kleinhandeltoekennings en die
Sunday Times Top Brands-oorsig aangewys is.
Wat belangrik is, is dat die groei in omset nie ten koste van wins
gewendheid was nie. Die handelswins is 10.7% stewiger. Ons het dit
hoofsaaklik op twee maniere behaal: ons het nougeset koste in al die
sake-eenhede beheer en ons punt-tot-punt voorraadketting verbeter.
Die gevolg was dat ons ons handelsmarge op bykans 5.6% kon behou,
wat van wêreldklas gehalte is. Ons het ook interne voedselinflasie
teruggehou tot slegs 4.6%, wat onder die amptelike voedselinflasie
syfer van 6.8% is, en dit is voor die hand liggend dat dit verbruikers
help, veral diegene aan die laerinkomste punt van die spektrum.
Ons is baie trots daarop dat ons voortgesette groei ’n sleutel- en
voortgesette bron van werkskepping is. Tydens die afgelope finansiële
jaar het ons werk vir 9 842 meer mense geskep, wat ons totale personeel
aan die einde van Junie 2015 op bykans 133 000 bring. Sowat 115 000 van
ons personeel werk in Suid-Afrika en amper 18 000 buite die landsgrense.
Die stygende koste om sake in Suid-Afrika te doen, is egter ’n bron
van kommer. Ons het gedurende die afgelope jaar meer as R1 miljard,
of bykans 1% van ons omset, bestee om ons eiendom en klante, wat

Ons glo die hoofrede hoekom ons die heersende markomstandighede
kon weerstaan en goeie resultate kon lewer, is omdat ons reeds vir ’n
wyle ons sake op so ’n wyse struktureer dat dit ons groter beheer gee.
Dit is veral waar in die geval van ons uitgebreide voorraadketting waarin
ons miljarde belê het om ’n netwerk te skep van gevorderde verspreidingsentrums en hul meegaande vervoerbedrywighede. Die sentrums
word deur gesofistikeerde inligtingbestuurstelsels ondersteun.
Die uitbreiding en verdere verbetering van dié netwerk is ’n voortgesette proses. In die verslagtydperk het ons voortgegaan om die
infrastruktuur van die voorraadlyn uit te brei en te verfyn, met die noue
samewerking van ons verskaffers. Bykomende ruimte is tot ons
grootste verspreidingsnode in Centurion in Gauteng gevoeg, wat die
beboude gebied nou 180 000m² maak, terwyl bouwerk binnekort aan
ons nuwe streeksgeriewe, van nagenoeg 85 000m², in Kaapstad begin.
Die gevorderde voorraadlyninfrastruktuur is belangrik om pryse
mededingend te hou, terwyl ’n grootskaalse inligtingstegnologie-
opgradering tans plaasvind wat dit moontlik sal maak om
verkoopspuntinligting van winkels meer doeltreffend te verwerk. Die
gevolg is dat dit vir ons moontlik is om produkreekse en -rakbeskikbaarheid nog verder te verbeter om verkope ’n hupstoot te gee.
Die reikwydte en bedrewendheid van ons vooraadlyn ondersteun
ons nie net in hierdie moeilike tye nie, maar sal ons eksponensieël ook
groter voordele gee wanneer hoër ekonomiese groei terugkeer.
Al ons afdelings het bevredigende groei in die verslagtydperk
getoon. Selfs ons nuutste onderneming, die kleinskaalse Checkers Food
Services-afdeling wat ’n hotel- en restaurantverskaffer is, het vinnig
winsgewend geword. Dit is tot op hede net in die Wes-Kaap bedryf,
maar gaan binnekort sy dienste na die hoofstreke van die land uitbrei.

Ons kernsake
Ons Suid-Afrikaanse supermarkafdeling is vir net oor die 83% van ons
totale handelswins verantwoordelik en dit gaan voort om die SuidAfrikaanse voedselkleinhandel in terme van handelsruimte, winkel
getalle en klantediens te domineer.
Soos die Suid-Afrikaanse bevolking groei – tans is die koers net oor
die 1% per jaar – brei die plaaslike mark uit. Ons winkelopeningsprogram
neem dié groei in ag en, waar moontlik, vestig ons nuwe winkels in
gebiede wat ons nie voorheen bedien het nie of wat sterk bevolkingsgroei toon. In die 12 maande tot Junie het ons drie supermarkkettinggroepe – Shoprite, Checkers en Usave – ’n netto 38 nuwe winkels
oopgemaak en het nou in totaal 915 takke in Suid-Afrika.
Ten spyte daarvan dat minder winkels as in die vorige jaar oopgemaak is, het die afdeling sy verkope met 10.5% verstewig. Hoër groei is
in die eerste helfte van die jaar behaal vergeleke met die tweede helfte.
Dit is grotendeels vanweë sterk verkope oor die Kerstydperk, maar ook
gegewe die uitwerking van die sluiting van al ons winkels in Desember
2013 op die dag van mnr. Mandela se begrafnis.
Ons supermark-handelsname dek tot ’n groot mate die volle spektrum
van Suid-Afrikaanse verbruikers: Checkers, die hoër- en die middelinkomste groep; Shoprite, die verbruikers in die middel- tot die laerinkomste
groep; en die tierlantyntjievrye Usave voeg die gerief van ligging saam
met deurgaanse lae pryse om die mees pryssensitiewe kopers te lok.
Die omset van die Shoprite-ketting met sy 419 winkels is verantwoordelik vir net meer as die helfte van die Groep se totale supermarkverkope in Suid-Afrika en bly die vlagskip-handelsnaam. Met 22.4
miljoen gereelde klante en ’n fokus op die behoefte van die laer tot die
middel LSM-verbruikers, gaan dit voort om wesenlik te belê in die
subsidiëring van basiese voedselitems. Dit versterk sy verhouding met
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blootgestel word aan die bedreiging van gereelde, dikwels geweldadige
rooftogte en hoë vlakke van diefstal, veilig te hou. Dit kos ons ook
amper R2 miljard, of nagenoeg 2% van ons omset, vir gewone elektri
siteitskostes en om ’n konstante kragtoevoer te verseker om sake te
doen ten tye van wisselvallige beurtkrag.
As kleinhandelaars absorbeer ons soveel van dié kostes as moontlik,
maar dis onvermybaar dat klante mettertyd ook daarvan sal moet dra.

BEDRYFSOORSIG

13

Verslag van die Hoof-uitvoerende Beampte (vervolg)
14

BEDRYFSOORSIG
KORPORATIEWE BEHEER

sy tradisionele teikenmark en grondves sy posisionering as die land se
leier van lae pryse.
Wat die Checkers-handelsnaam betref, werk ons deurgaans aan die
uitbreiding en verfyning van produkreekse, veral dié wat gebied word
deur bestemmingsgedrewe afdelings soos wyn en kaas. Varsheid is die
sleutel rondom die meeste van wat ons in die Checkers-omgewing
doen, nie net ten opsigte van vrugte en groente nie, maar ook om
waardetoegevoegde voedselreekse uit te brei.
Ons werk reeds verskeie jare daaraan om die Checkers-handels
naam op te gradeer en meer aanloklik vir hoërinkomste klante te maak.
Bevestigend daarvan was ’n onlangse AMPS-verslag wat toon dat
Checkers nou ’n inkopie-bestemming vir die helfte van alle verbruikers
in die LSM 10-groep is. Dit bewys dat ons suksesvol is in die herposisionering van die handelsnaam.
Die derde handelsnaam, Usave, het ook in die jaar daarin geslaag
om sy markaandeel verder te vergroot. Usave met sy klein-formaat
winkels bied ’n beperkte reeks van basiese voedsel teen daaglikse lae
pryse. Dié ketting werk besonder goed om die Groep se markpene
trasie te verhoog omdat dit baie suksesvol sake doen in gebiede wat te
klein is om ’n volledige supermark te onderhou. Dit is ’n formaat wat
ons ook elders in Afrika toepas.
Dit is vir ons vooruitbeplanning ’n belangrike fokus om klantinligting
wat deur winkels genereer word, te ontleed en die markintelligensie wat
dit vir ons bied ten beste toe te pas. Heelwat energie word daaraan
afgestaan om die potensiaal daarvan optimaal te benut.
In dié konteks, gaan ons voort om ons kundigheid in digitale
bemarking uit te brei, met die klem op mobiele tegnologie.
Die Groep het nou 3.3 miljoen volgers op sosiale media, waarvan
meer as 1 miljoen in Nigerië is, gegewe die hoë vlak van slimfoon
penetrasie daar.

E-handel het ’n kragtige uitbreiding van die kleinhandelervaring
geword. In ons geval moet ons die potensiaal daarvan by ons
teikengroepe aanpas. Ons is steeds oortuig dat die potensiaal vir
aanlynvoedselhandel in die grootste deel van die mark wat ons bedien,
beperk is. Dis ’n ander kwessie wat algemene handelsware betref,
byvoorbeeld meubels, wat wel geleenthede bied om nuwe klante te lok.
Ons is baie bewus van die voordele wat tegnologie skep en maak
seker dat ons op ’n daaglikse grondslag op hoogte van sake bly. Die
sleutel tot ’n suksesvolle strategie is egter om die regte tyd te kies om
nuwe inisiatiewe bekend te stel. Wat tegnologie betref, is die eerste
vestigingsvoordeel in die mark dikwels eerder ’n nadeel.

Aanvullende dienste
Die aantrekkingskrag van ons winkels is oor die jare aansienlik verbeter
deur ons besluit om hulle in een-stop-inkopie-geriewe te omskep.
Plekke waar verbruikers ’n wye reeks van transaksies kan doen, van
voedselinkopies tot rekeningbetalings; lugtydaankope; die bespreking
van sitplekke vir opvoerings of wedstryde; om voorskrif medisyne by ’n
gekwalifiseerde apteker te kry; en selfs bus- of vliegkaartjies te koop.
Die afgelope finansiële jaar het meer as 12 miljoen mense ons winkels
gebruik om geld na elders in die land oor te plaas. Die handelsnaam is
ook ’n betaalpunt vir maatskaplike toelae en meer as R9.4 miljard is as
deel van dié gratis diens aan klante uitbetaal.
Sekere dienste is by betaalpunte beskikbaar, maar ander word
verskaf deur ’n spesiale Money Market-afdeling in elke winkel, terwyl
Computicket ook vanuit dié kiosks en ’n klein aantal losstaande
afsetpunte bedryf word. Die dienste word ook toenemend deur winkels
elders in Afrika aangebied.
Ons MediRite-apteekketting het afsonderlik van sy groothandelarm,
Transpharm, 156 takke wat hoofsaaklik binne winkels geleë is. Almal
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buiten 10 is in Suid-Afrika. Vanweë die geografiese verspreiding van
ons winkelnetwerk, glo ons die apteke binne winkels is noodsaaklik om
gesondheidsorg veral in landelikegebiede te verbeter. Groei word egter
beperk deur wat ons glo oorregulasie in die bedryf is en baie
inmenging, waaronder prysbeperkings. Die beperkings kan mettertyd
tot ’n afname in standaarde en dienste lei wat tot nadeel sal wees van
die verbruiker wat dit juis veronderstel is om te beskerm.
Ons LiquorShop-ketting, waarvan die takke hoofsaaklik net buite
supermarkingange geleë is, is deel van die “een-stop-inkopie-ervaring”
wat ons vir ons klante wil skep. Daar is nou bykans 300 takke. Die
LiquorShop-takke ding nie met ons wynafdeling binne winkels mee nie,
maar bied verbruikers ’n meer uitgebreide reeks van produkte, insluitend sterk drank, bier en gereed-om-te-drink-handelsname, wat nuwe
kopers vir ons trek.

Uitbreiding buite Suid-Afrika
Die Groep is van plan om ’n wesenlike krag in die Suid-Afrikaanse
voedselkleinhandel te bly, maar brei toenemend in Afrika suid van die
Sahara uit, waar dit sy teenwoordigheid versterk in sleutel-ekonomieë
soos Nigerië en Angola. Die potensiaal van die Afrika-mark is ontsaglik
groot en tot ’n groot mate nog nie ontgin nie. Ná 25 jaar van sake doen
buite Suid-Afrika se grense glo ons dat ons die kennis, ervaring en
vaardigheid het om suksesvol in dié arena sake te doen.
Ons besit nou 189 supermarkte in 14 lande buite Suid-Afrika,
waarvan ’n netto 20 in die verslagtydperk oopgemaak is. Ons beplan
om ons uitbreidingsplan op die vasteland te versnel met 35 nuwe
winkels wat teen Junie 2016 vir lande regoor Afrika suid van die Sahara
beplan word. Dit sal die meeste nuwe winkels wees wat in Afrika
geopen word in enige gegewe jaar.
Ons fokus in die nuwe jaar sal hoofsaaklik op Angola en Nigerië
wees. Ons dryf nou handel vanuit 27 supermarkte in Angola, waarvan
ses in die verslagtydperk bygevoeg is. Die sterk groei in omset wat ons
winkels ondervind, is voldoende regverdiging vir die Groep se verdere
belegging daar.
Nigerië, die ander fokusgebied, se omset het met 19.7% verhoog,
met twee supermarkte wat by die bestaande tien gevoeg is. Ons gaan
in die nuwe finansiële jaar ’n verdere agt byvoeg, wat die totaal op tot
20 sal bring. Met die nuwe regering in plek glo ons dat die ekonomie sal
voortgaan om te diversifiseer en teen ’n vinnige koers uit te brei.
Baie werk word gedoen om die verkryging van vars produkte van
plaaslike boere te verhoog, terwyl daar verseker word dat daar aan ons
gehalte standaarde voldoen word. Kundiges in grondbestuur, saadkeuses en oestegnologie is betrokke om werkswinkels vir ontwikkelende
boere aan te bied en onderneem om vaardighede in hul spesialisvelde
oor te dra. Meer as 200 groente boere het groeiprogamme vir verskaffing aan die Groep se winkels. In Zambië word tot 80% van alle groente
wat in ons winkels verkoop word, deur plaaslike boere geproduseer.

gerespekteerde OK-handelsnaam, wat die verskeie franchise-handelsname wat tans bestaan, gaan vervang. Daar is heelwat werk in die jaar
gedoen om nuwe lewe in die handelsnaam te blaas en ’n voortgesette
hoë standaard in alle franchise-winkels te handhaaf wat ons klante ’n
uitstaande inkopie-ervaring sal bied.
Waar die OK-handelsnaam in die verlede die sterkste blootstelling in
die landelike streke van Suid-Afrika se meer noordelike provinsies
geniet het, word nou meer franchise-winkels in stedelike gebiede
regoor die land oopgemaak en betree dit vir die eerste keer inkopiesentrums.

Die Meubelafdeling
Die Meubelafdeling is ’n belangrike uitbreiding van die dienste wat aan
klante gebied word. Gedurende die afgelope jaar het dit onder drie
handelsname sake gedoen, die dominante OK Furniture met sy OK
Power Express-onderafdeling, en die meer eksklusiewe House &
Home, wat ná breedvoerige herstrukturering nou die ondersteuning van
sy teikenmark herwin.
Die afdeling se groei in verkope is ondersteun deur ’n aggressiewe
winkelopeningsprogam wat ’n netto van 103 nuwe takke by die
bestaande portefeulje bygevoeg het. Dit doen nou sake deur 471
winkels, waarvan 417 in Suid-Afrika en 54 buite die landsgrense is. As
deel van die uitbreidingsplan is nuwe winkels gevestig in die ruimte wat
voorheen aan 54 winkels van die voormalige Ellerines-ketting behoort
het ná afloop van suksesvolle onderhandelings met die verhuurders van
daardie persele. Die afdeling het dit reggekry om gekwalifiseerde
personeel, ook op bestuursvlak, van elders in die bedryf te kry om die
groot getal nuwe takke te bestuur.
Die oorgrote meerderheid van die afdeling se verkope is kontantgedrewe. In ’n mark met hoë vlakke van verbruikersskuld, volg die
afdeling ’n versigtige kredietbeleid, ook teen die agtergrond van die
onlangse veranderinge aan die Nasionale Kredietwet.

ERKENNING
Daar word gesê dat goeie maatskappye in moeilike tye steeds goed
presteer en uitstekend vaar in goeie tye. Te oordeel aan ons resultate
vanjaar, glo ons dat ons ’n goeie maatskappy is. Goeie maatskappye
bestaan egter uit knap mense en ons is gelukkig om ’n menigte van
hulle te hê. Mense wat op ’n daaglikse grondslag hul skouers aan die
spreekwoordelike wiel sit en doen wat van hulle verwag word, en nog
méér. Ek bedank beide die bestuur en personeel van harte. Om met
mense van só ’n kaliber saam te werk, laat my nederig en baie trots
voel.

Die OK Franchise-afdeling
Ons Franchise-afdeling is ’n natuurlike uitbreiding van ons winkel
bedrywighede omdat ons dieselfde infrastruktuur kan gebruik om hul
behoeftes te diens en teen ’n prysvoordeel wat deur ons wesenlike
koopkrag opgelewer word. Die afdeling doen sake onder die ou en

JW “WHITEY” Basson
Hoof-Uitvoerende Beampte
17 Augustus 2015
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“Die gevorderde voorraadlyninfrastruktuur is belangrik om pryse mede
dingend te hou, terwyl ’n grootskaalse inligtingstegnologie-opgradering
tans plaasvind wat dit moontlik sal maak om verkoopspuntinligting van
winkels meer doeltreffend te verwerk. Die gevolg is dat dit vir ons
moontlik is om produkreekse en -rakbeskikbaarheid nog verder te
verbeter om verkope ’n hupstoot te gee.”

BEDRYFSOORSIG
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Junie
2015
Rm

Junie
2014
Rm

Junie
2013
Rm

Junie
2012
Rm

Junie
2011
Rm

113 694
6 328
(132)
(13)
6 183
216
(415)

102 204
5 714
(9)
3
5 708
225
(461)

92 457
5 392
(4)
(31)
5 357
259
(430)

82 731
4 665
(8)
(94)
4 563
142
(224)

72 298
3 987
—
(79)
3 908
95
(126)

(2)
5 982
(1 848)
4 134

(5)
5 467
(1 727)
3 740

5
5 191
(1 576)
3 615

—
4 481
(1 439)
3 042

—
3 877
(1 347)
2 530

15 374
725
469
1 458
25 885
9
43 920

13 576
471
440
1 225
24 803
18
40 533

11 652
179
420
1 041
20 176
12
33 480

9 669
108
414
894
19 988
11
31 084

8 169
64
326
719
11 417
9
20 704

19 092
68
19 160
4 872
19 888
43 920

17 217
66
17 283
4 684
18 566
40 533

15 184
68
15 252
4 152
14 076
33 480

12 745
63
12 808
4 035
14 241
31 084

7 084
59
7 143
50
13 511
20 704

3 570.9
771.2
772.9
769.1
386.0
2.0
5.57
22.7
6.9
0.254
40.53

3 218.1
697.0
697.6
697.6
350.0
2.0
5.59
22.9
7.1
0.271
31.38

2 837.4
672.3
675.4
675.4
338.0
2.0
5.83
25.8
7.7
0.272
39.83

2 381.6
590.0
607.0
607.0
303.0
2.0
5.64
31.2
8.4
0.315
70.60

1 399.8
495.9
507.6
507.6
253.0
2.0
5.51
39.2
8.8
0.007
156.24

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE
Verkoop van handelsware
Handelswins
Wisselkoersverliese
Items van ’n kapitale aard
Bedryfswins
Rente ontvang
Finansieringskoste
Deel van (verlies)/wins van geassosieerdes en gesamentlike
ondernemings
Wins voor inkomstebelasting
Inkomstebelasting
Wins vir die jaar

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE
BATES
Eiendom, aanleg en toerusting
Ander beleggings
Uitgestelde inkomstebelasting bates
Ontasbare bates
Bedryfsbates
Opgelope bedryfshure met vaste eskalasie
TOTALE BATES

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE
Kapitaal en reserwes
Nie-beherende belang
Permanente kapitaal
Lenings
Ander laste
TOTALE EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE

STATISTIEK PER GEWONE AANDEEL EN
FINANSIËLE VERHOUDINGS
Netto batewaarde per aandeel
Verdienste per aandeel
Wesensverdienste per aandeel
Verwaterde wesensverdienste per aandeel
Dividend per aandeel
Dividenddekking (bereken op wesensverdienste)
Handelsmarge
Wesensverdienste op gemiddelde totale permanente kapitaal
Voorraadomsetsnelheid
Lenings: Totale ekwiteit
Netto finansieringskostedekking

(sente)
(sente)
(sente)
(sente)
(sente)
(keer)
(%)
(%)
(keer)
(:1)
(keer)

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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STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE
–	Totale omset het met 11.2% tot R113.7 miljard gestyg, ’n goeie
prestasie gegewe die stand van die algemene Afrika-ekonomie
asook die uitgebreide gevolge van die olieprysdaling gedurende die
boekjaar. In die tweede helfte van die jaar was die omsetgroei meer
gedemp as in die eerste helfte van die jaar, hoofsaaklik weens die
feit dat die daling in die olieprys eers gedurende die tweede helfte
van die jaar ’n werklike effek gehad het en, bykomend daartoe, het
die Groep minder supermarkte oopgemaak as in die ooreen
stemmende tydperk die vorige jaar.
–	Die onderstaande tabel gee die toepaslike omset per segment:

Supermarkte RSA
Supermarkte Nie-RSA
Meubels
Ander Segmente
Totale Verkope

Verkoopsgroei
%
10.5
13.5
13.0
13.8
11.2

Junie
2015
Rm
84 945
16 781
4 516
7 452
113 694

Junie
2014
Rm
76 881
14 779
3 996
6 548
102 204

–	Supermarkte RSA het groei in omset van 10.5% tot R84.9 miljard
behaal. Die gemiddelde klant is steeds finansieël onder druk, maar
Supermarkte RSA het ’n netto 38 winkels oopgemaak en weereens
’n aantal hoogs suksesvolle promosies gedurende die jaar van
stapel gestuur wat bygedra het tot sy groei in omset. Die Groep
gaan voort met innovasie in waardetoegevoegde kategorieë soos
kaas, wyn en vleis.
–	Die gemiddelde interne voedselinflasie het van 4.7% in 2014 tot
4.6% in 2015 gedaal en het bestendig afgeneem tot sowat 2.3% in
Junie 2015. Dit staan in vergelyking met amptelike voedselinflasie
van 6.8% vir die 2015-boekjaar en 4.3% in Junie, wat beduidend is
dat alle verhogings nie aan klante deurgegee is nie.
–	Die rand het sy relatiewe swak wisselkoersvlak teenoor die
VS-dollar en die meeste Afrika-geldeenhede waarin die Groep
handel dryf gehandhaaf. Supermarkte Nie-RSA het bykomend die
wind van voor gekry met die verwoesting van die Palanca-winkel in
Angola in Julie 2014 weens ’n brand, asook die wesenlike daling in
oliepryse wat ’n uitwerking op die ekonomieë van olieproduserende
lande soos Angola en Nigerië gehad het, met die gevolg dat dié
segment groei van 13.5% getoon het en R16.8 miljard tot Groepomset bygedra het ná omskakeling in rand. In konstante geldeenhede was die groei in omset 15.5%. Indien die omset van Palanca
uitgesluit word, sou die omsetgroei 17.8% wees. Die Groep het ’n
netto 20 nuwe Supermarkte buite Suid-Afrika gedurende die jaar
oopgemaak.
–	Handelstoestande vir die meubelafdeling was steeds moeilik, maar
die afdeling het dit reggekry om sy omset met 13% tot R4.5 miljard
te verhoog. Hierdie omsetgroei is behaal desnieteenstaande die
ontwrigting wat veroorsaak is deur die ondergang van Ellerines, toe
daar goedere onder kosprys verkoop is in ’n poging om kontant te
genereer. Die positiewe uitvloeisel hieruit was dat die Groep 54
persele, wat voorheen deur Ellerines gebruik is, verkry het en
winkels daar oopgemaak het. Die sterkste groei in omset van 13.6%
is weereens deur OK Furniture, wat middel- tot laerinkomste
verbruikers teiken, gelewer, terwyl House & Home se omset met
11.7% gestyg het. Kredietverkope het ietwat afgeneem tot 28.4%,
maar het hoofsaaklik die groei van finansieringskomste, wat in
oreenstemming met die groei in omset met 13.8% toegeneem het,
ondersteun. Die meubelafdeling het ’n netto 49 nuwe winkels
oopgemaak bykomend tot die 54 op voormalige Ellerines-persele,
wat in totaal 103 gedurende die jaar is.

Bruto wins bestaan hoofsaaklik uit bruto marge ná prysaanpassings en
voorraadverliese. Ooreenkomstig IFRS (IAS 2: Voorraad en IFRIComsendbrief 9/2006) het die Groep vereffeningsafslag en handels
kortings ontvang van die voorraadkoste afgetrek.
Die Groep het steeds sy prysmededingendheid gehandhaaf ten
spyte van sterk mededinging, nie net van bestaande spelers nie, maar
ook deur nuwe toetreders tot die mark. Die Groep het sy strategie om
sekere basiese voedsel te subsidieer, voortgesit in ’n poging om die
druk op verbruikers, wat op elke front met prysverhogings te kampe
het, te verlig. Ondanks die verlaging van marges op basiese voedsel,
het die Groep sy brutowinsmarges gehandhaaf danksy doeltreffendheid
in stelsels en logistieke infrastruktuur, laasgenoemde vanweë die nuwe
en uitgebreide verspreidingsentrums se vermoë om groter volumes te
hanteer. Gevolglik is die brutowinsmarge bykans onveranderd op
20.7%, vergeleke met 20.8% die vorige jaar. Die bruto wins het met
10.6% tot R23.5 miljard gestyg, wat effens laer as die groei in omset is.
Vooraadverliese bly goed onder beheer, maar misdaad (roof, diefstal en
inbrake) neem daagliks toe, wat die Groep dwing om sy besteding op
sekuriteit en verliesbeheer te verhoog.

Ander bedryfsinkomste
Ander bedryfsinkomste het met 20.7% tot R3.4 miljard gestyg,
hoofsaaklik vanweë ’n toename in kommissie ontvang; premies verdien;
asook die verhaling van reklamekoste, wat met ’n soortgelyke
persentasie toegeneem het. ’n Voorsiening vir die Palanca-winkel se
verlies aan wins wat deur die versekering gedek sal word, is by dié
syfer ingesluit.

Uitgawes
Kostebestuur bly ’n hoë prioriteit vir die Groep aangesien handelsmarges altyd onder druk is weens toenemende mededinging in
voedselkleinhandel.
–	
Waardevermindering en amortisasie: Die Groep hou vol om sy
belegging in inligtingstegnologie te verhoog. Nuwe winkels word
ook oopgemaak, terwyl daar terselfdertyd ’n voortgesette
opknappingsprogram vir ouer winkels deurgevoer word. Winkels
word gemiddeld elke sewe tot agt jaar opgeknap. Bykomend
daartoe is 197 nuwe korporatiewe winkels in die jaar oopgemaak en
27 is toegemaak.
– Bedryfsverhurings: In die jaar is ’n netto 170 nuwe korporatiewe
winkels oopgemaak 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 10.2%,
wat 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
produktiwiteit is voortgesit met ’n bykomende fokus op die
verbetering en handhawing van diensvlakke binne winkels. As deel
van werknemervoordele word daar voorsiening gemaak vir
aansporings om personeel oor die langtermyn te behou.
–	
Ander bedryfsuitgawes: Dié kostes, wat met 12.7% toegeneem
het, dek uitgawes soos elektrisiteit en water, herstelwerk en onderhoud, sekuriteit, en kommissie wat op kredietkaarte betaal is. Die
Groep het sy voorsiening behou vir die herstel van huurgeboue waar
hy ’n verpligting het om die buitekant te onderhou. Die groei in
ander uitgawes was hoofsaaklik weens verhogings in elektrisiteit
(tariefverhogings), kommissie betaal (meer klante gebruik 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 vinniger as
omset toegeneem weens die aantal nuwe winkels wat geopen is.

SHOPRITE HOLDINGS BPK GEÏNTEGREERDE VERSLAG 2015

KORPORATIEWE BEHEER

Verkoop van handelsware

BEDRYFSOORSIG

Bruto wins

Finansiële Verslag (vervolg)
18

BEDRYFSOORSIG

Handelswins

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE

Die handelsmarge het effens van 5.59% tot 5.57% afgeneem weens ’n
groter toename in uitgawes wat die gevolg was van die aantal nuwe
winkels wat geopen is.

Nie-bedryfsbates

Buitelandse valutaverskille

KORPORATIEWE BEHEER

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 valutaomrekeningsreserwe (BVOR) verantwoord. In wese is die meeste
buitelandse valutaverskille in die staat van omvattende inkomste die
gevolg van korttermynlenings van bedrywighede buite Suid-Afrika wat
in VS-dollar verskuldig is en balanse in VS-dollar wat in buitelandse
rekeninge gehou word.
Die rand het in die jaar swak gebly en bykomend daartoe het die
devaluering van die Angola kwanza, Nigerië naira en Zambië kwacha
’n uitwerking op die korttermynlenings gehad. Die gevolg was ’n
valutaverlies van R132 miljoen, vergeleke met R9.4 miljoen in die vorige
verslagtydperk.
Die onderstaande tabel wys die benaderde rand-koste van ’n eenheid
van die volgende belangrike geldeenhede teen jaareinde:
VS-dollar
Euro
Zambië kwacha
Angola kwanza
Mosambiek metical
Nigerië naira

2015
12.126
13.581
1.641
0.100
0.282
0.061

2014
10.617
14.478
1.710
0.109
0.332
0.065

2013
9.959
13.017
1.816
0.103
0.331
0.062

Netto rente betaal
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 korttermynlenings en kontantreserwes gefinansier.
Netto rente betaal vir die jaar het tot R199 miljoen afgeneem, vergeleke met ’n netto betaling van R236 miljoen die vorige jaar. Dit is hoofsaaklik vanweë minder winkels wat oopgemaak is as in die vorige jaar.
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
R436 miljoen vir die verslagtydperk teenoor die werklike rente van
R306 miljoen wat teen die koeponkoers van 6.5% betaal is.

Inkomstebelastinguitgawe
Die effektiewe inkomstebelastingkoers is hoër as die nominale
inkomstebelastingkoers weens sekere nie-aftrekbare uitgawes soos
verbetering aan huureiendom sowel as inkomstebelastingverliese in
sekere lande buite Suid-Afrika wat nie vir die doeleindes van die Groep
aangewend kan word nie. In ’n aantal van dié lande is die minimum
belastingkoers verhoog, wat tot die algehele hoër belastingkoers
bygedra het.

Wesensverdienste per aandeel
Wesensverdienste per aandeel het met 10.8% van 697.6 sent tot
772.9 sent gestyg en is hoofsaaklik die gevolg van die groei in omset
vanweë die aantal nuwe winkels wat geopen is. Verwaterde wesens
verdienste per aandeel het met 10.2% van 697.6 sent tot 769.1 sent
toegeneem. Die verwatering was weens die aandeelaansporingsskema
wat aan die einde van die vorige jaar in werking gestel is.

Eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates
Die Groep het gedurende die jaar R4.631 miljard op eiendom, aanleg
en toerusting asook sagteware bestee, vergeleke met R3.921 miljard in
2014. 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. Gedurende die jaar
het die Groep R822 miljoen op sodanige grond en geboue bestee. Die
belegging om bestaande winkels op te knap, het R354 miljoen bedra;
R1.928 miljard is op nuwe winkels (uitsluitend grond en geboue) bestee;
R796 miljoen op inligtingstegnologie; en die balans op gewone
vervangings. Die Groep sit die proses voort om sy voorraad-, meesterdata-, en sentrale voorraadstelsels op te gradeer. Dit sal in die volgende
finansiële jaar voortgaan. Kapitaalverpligtinge van R1.595 miljard is vir
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 wat volgens kontantvloei
vooruitskattings 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 aangekoopte
Computicket-, Transpharm- en Seven Eleven/Friendly Grocerhandelsname wat onderskeidelik oor 20, 16 en 20 jaar geamortiseer
word.

Belegging in geassosieerdes en gesamentlike
ondernemings
Die Groep het in die vorige jaar sy belegging in Hungry Lion, ’n
gesamentlik beheerde kitskosonderneming, in terme van IFRS 11
herklassifiseer. In terme van IFRS 11 is ewiteitsverantwoording 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 asook hul drawaardes vir finansiële
verslagdoeningsdoeleindes deur die aanspreeklikheidsmetode te
gebruik. Dié bate het hoofsaaklik ontstaan uit voorsienings wat vir
verskeie doeleindes gemaak is, sowel as die opgelope bedryfshure met
vaste eskalasie aanpassing.

Bedryfsbates
Voorraad
Voorraad het R13.69 miljard bedra, wat ’n toename van 10.9% is
teenoor die vorige jaar. Die voorraadomset, gegrond op die koste van
verkoopte handelsware, was 6.9 keer (2014: 7.1 keer). Die toename in
voorraad spruit grotendeels uit die volgende:
–	Die voorraadvoorsiening vir ’n netto 170 nuwe korporatiewe
winkels.
–	Die uitbreiding van die verspreidingsentrums in Centurion,
Brackenfell en KZN, met meer verskaffers en produkte wat nou deur
die fasiliteite hanteer word.
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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 15.9%
bedra teenoor 15.2% die vorige jaar. Die toename neem die algemene
skuldomgewing in ag en handhaaf die Groep se konserwatiewe
benadering.

Kontant en kontant-ekwivalente en bankoortrekkings
Netto kontant en kontant-ekwivalente het teen jaareinde R7.1 miljard
bedra, vergeleke met R8.1 miljard in 2014. Hierdie beweging was
hoofsaaklik weens kapitaalbesteding, insluitend grond en geboue,
van R4.6 miljard.

Nie-bedryfslaste

Die beweging in die sluitingswaarde van die aanspreeklikheidskomponent sowel as die verskil in berekende en betaalde rente
word hieronder uiteengesit:

Aanspreeklikheidskomponent aan
die begin van die jaar
Verkoop in terme van die aandeelskema
gedurende die jaar
Berekende rente-uitgawe
Rente betaal (6.5%)
Aanspreeklikheidskomponent aan
die einde van die jaar

Junie
2015
Rm

Junie
2014
Rm

4 381

4 078

—
436
(306)

187
408
(292)

4 511

4 381

Bedryfslaste
Voorsienings

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.
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 JEB genoteer.
Ingevolge IFRS 39 is die omskepbare skuldbriewe as saamgestelde
finansiële instrumente geklassifiseer, wat ’n skeiding tussen die
ekwiteit- en aanspreeklikheidskomponent vereis het.
Die aanspreeklikheidskomponent (skuldbrief) is aanvanklik erken
teen die billike waarde van ’n soortgelyke skuldbrief wat nie ’n
ekwiteitsomskeppingsopsie gehad het nie, met ander woorde ’n vanilla
skuldbrief. Die koers wat gebruik is, was ’n markverwante leningkoers
wat normaalweg die ruilkoers plus ’n kredietmarge sal wees. Die
ekwiteitskomponent is 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 is aan die aanspreeklikheids- en ekwiteitskomponente toegewys in verhouding tot hul
aanvanklike drabedrae.
Ná aanvanklike erkenning is die aanspreeklikheidskomponent teen
geamortiseerde koste gemeet deur die effektiewe rentekoersmetode te
gebruik. Die ekwiteitskomponent word nie ná aanvanklike erkenning
weer gemeet nie, buiten in geval van omskepping of verstryking.

Voldoende voorsiening word gemaak vir mediese voordele ná aftrede,
herinstellings, beswarende huurkontrakte, langtermynwerknemersvoordele en alle uitstaande versekeringseise. Die Groep het in die
verlede ’n groot deel van die mediese aanspreeklikheid ná aftrede
vereffen. Die oorblywende las hou grootliks verband met pensioena
risse en sal gedurende toekomstige 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 die netto premies verdien wat met derde partye
verband hou R409 miljoen bedra, vergeleke met R370 miljoen die
vorige jaar. Premies vir kredietbeskerming was R276 miljoen teenoor
R260 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.
Teen jaareinde het die versekeringsmaatskappy ’n Kapitaal
Voldoenings Vereiste ingevolge die Versekeringswet van R166 miljoen
gehad met werklike netto statutêre bates van R498 miljoen, wat ’n
dekking van 3.0 (2014: 2.8) daarstel voor die verklaring van dividende
aan die houermaatskappy.
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BEDRYFSOORSIG
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BEDRYFSOORSIG

Die Shoprite Groep se doelwit is om voedsel en
huishoudelike ware aan alle gemeenskappe in
Afrika te verskaf in ’n eerste wêreldse inkopieomgewing en teen die laagste pryse.

Om dié doel te bereik, moet ons ’n onder
neming bou wat op die langtermyn lewens
kragtig is, met ’n vaste grondslag van
kommersiële sakebeginsels. Ons voel ook
sterk daaroor om ’n bydrae te lewer tot die
gemeenskappe waarin ons sake doen. Ons
glo werklik dat ons die gemeenskappe van
Afrika dien wanneer ons voedsel teen die
laagste pryse lewer. Ons dien ook ons
gemeenskappe deur volhoubare werk vir ons
werknemers en verskaffers te skep.

KORPORATIEWE BEHEER

Vir ons Groep om volhoubaar te wees, moet ons:
–	’n Primêre fokus hê op die behoeftes en
verwagtinge van ons klante deur bekos
tigbare, veilige voedsel aan hulle te verskaf;
–	Duisende werknemers lok en behou wat
entoesiasties en passievol is oor die
Shoprite Groep se sake en binne dieselfde
werkskultuur na dieselfde doelwitte werk;
–	Die omgewingsimpak van ons bedrywig
hede en waardeketting in aanmerking
neem omdat dit op ’n toenemende grondslag tot ons produkkoste bydra en ’n
uitwerking op ons reputasie het;
–	Met ons verskaffers saamwerk om
volhoubare voorraad, voedselveiligheid en
kostedoeltreffendheid te verseker; en
–	Die uitwerking van ons Groep op die
gemeenskappe in ag neem en maniere
waarop ons die gemeenskappe kan
ondersteun en ontwikkel omdat hulle ons
huidige en toekomstige klante, werknemers en verskaffers verteenwoordig.
In dié afdeling van ons Geïntegreerde Verslag,
fokus ons op die supermarksegment van die
Shoprite Groep, want dit verteenwoordig 89%
van die Groep se verkope of 95% van die
handelswins. In sekere gevalle, soos wat Breë
basis Swart Ekonomiese Bemagtiging betref,
is die inligting slegs op die Suid-Afrikaanse
bedrywighede van toepassing. Onderstaande
verskaf ons ’n ontleding van die verkope en
handelswins per segment om die relatiewe
grootte van elk te wys:

Persentasie bydrae tot verkope
per segment

Persentasie bydrae tot handelswins
per segment

SUPERMARKTE RSA

SUPERMARKTE NIE-RSA

4 7

12

3

2

14

MEUBELS

ANDER

75
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FOKUS OP
ONS KLANTE

Ons het ’n
primêre fokus
op die behoeftes
en verwagtinge
van ons klante
deur aan hulle
bekostigbare en
veilige voedsel te
verskaf.
Bekostigbaarheid van produkte
In die onlangse advertensieveldtog van die
Shoprite-ketting het ons die uitwerking van
“laer pryse” op gewone mense se vermoë om
kos op die tafel te sit, in oënskou geneem.
Ons Groep bedien verbruikers regoor al die
LSM-groepe spektrum en ons is baie bewus
van die belang van lae pryse en die impak
daarvan op verbruikers se keuses vir hul voedselmandjie. Ons wend almal ’n doelbewuste
poging aan om ons klante, wat die hardste
deur lewenskosteverhogings getref word, te
ondersteun deur die pryse van basiese voedselprodukte regdeur die jaar te subsidieer.
Ons monitor ons interne inflasie nougeset
teenoor Suid-Afrika se amptelike nasionale
inflasie en volg dit as ’n standaard maatstaf
om te verseker dat ons pogings om pryse so
laag moontlik te hou, deurgegee word in die
algehele inperking van prysverhogings. Ons is
trots op die langtermynneiging wat bevestig
dat ons interne inflasie deurgaans laer as die
amptelike nasionale inflasiekoers is.

Statistieke SA
Voedselinflasie
Shoprite
Interne Voedselinflasie
Statistieke SA
Inflasie op Alle
Items (VPI)
Shoprite
Inflasie op
Alle Items

6.8%
4.6%
5.1%
4.8%

Nasionale voedselinflasie
nie beskikbaar in die
nie-RSA lande nie.

Dié verskil is die hoogtepunt van ’n
 nversetlike fokus op optimale voorraad
o
kettingprosesse, bedryfsdoeltreffendheid en
kostebesparing regdeur al die afdelings van
ons besigheid. Onderstaande vergelyk ons
die persentasies vir die twaalf maande tot
30 Junie 2015.

Voedselveiligheid
Voedselveiligheid is vir ons Groep ’n prioriteit.
Ons het ’n groot verantwoordelikheid gegewe
dat die Groep die grootste supermarkkleinhandelaar op die Afrika-vasteland is en ook
die grootste klantebasis het. In Suid-Afrika
doen 27 miljoen mense inkopies in ons
winkels, wat sowat 72.6% van alle SuidAfrikaanse volwassenes omvat.
Ons het ’n omvattende proses om die
veiligheid van voedselitems in ons winkels te
verseker. Ons verskaf duidelike voedselveiligheidspesifikasies en -reëls wat ons
verwagtinge aan verskaffers duidelik maak en
ons monitor verskaffers se nakoming aan ons
voedselveiligheid- en gehalte standaarde.
Ons verbeter die voedselveiligheiddatabasis
op ’n voorgesette grondslag om seker te
maak dat alle voedselverskaffers en hul
vervaardigingsgeriewe gelys is en dat ons al
die voedselveiligheidsertifikate en korrekte
inligting het. Weens die voortdurende verval
en hernuwing van sertifikate word die databasis daagliks gemonitor sodat ons seker kan
wees ons het geldige sertifikate van alle
verskaffers. Ons eie verspreidingsentrums en
winkels word onafhanklik geoudit.
Daar is noue samewerking tussen die
aankope- en die voedselveiligheidafdeling om
die prosesse meer vaartbelyn te maak en dit
verseker dat voedselveiligheid regdeur die
hele verkrygingsproses in aanmerking
geneem word. Ons is pro-aktief betrokke by
ons verskaffers om terugvoer te kommunikeer oor potensiële regulatoriese veranderinge, byvoorbeeld oor geneties gemanipuleerde organismes, om hulle te ondersteun
om aan nakomingsvereistes te voldoen.

906

VOEDSELETIKETTE IN 2015
GOEDGEKEUR

64

GOEDGEKEURDE
NUWE VERSKAFFERS
NÁ NOUKEURIGE
ONDERSOEK VAN
GEHALTE- EN
VEILIGHEIDSPROSEDURES
Ons afdelings vir voedselveiligheid,
r egulatoriese sake en nuwe produkontwikkeling maak seker dat nuwe produkte ontwikkel
word wat aan voedselveiligheid-, gehalte en
etiketteringstandaarde voldoen.
Produkte word deurgaans getoets vir
gehalte, voedselveiligheid en nakoming van
etiketregulasies. Onderstaande illustreer ons
die noukeurige kontrolering onder toesig van
ons tegniese afdeling wanneer individuele
items getoets word om te verseker dat die
voedsel veilig is; ons standaarde van gehalte
nakom; en die korrekte etikette het.

Indien ons enige skadelike produk vind, of een wat nie aan die nakomingsvereistes voldoen nie,
het ons ’n funksionele herroepingstelsel in plek wat produkontrekkings moontlik maak.

ETIKETTERING

BIOLOGIESE TOETSE

CHEMIESE TOETSE

FISIESE GEVARE

GEHALTE

Etikette word volgens
wetvereistes ge-
evalueer om seker te
maak dit verklaar die
korrekte bestanddele
en voedingswaardes
en dat daar aan die
skanderingsvereistes
vir die strepieskode
voldoen word.

Ons toets dat daar
geen skadelike
bakterieë in produkte
voorkom nie om te
verseker dat dit veilig
is vir menslike
verbruik.

Produkte word op ’n
roetine grondslag
getoets vir die
besoedeling van
swaar metale, mikotoksiene en plaag
doderreste asook
onwettige bymiddels.

Die produkstandaarde
vereis dat geen fisiese
gevare soos klippe,
glasstukke, bene
ens. in produkte
voorkom nie.

Produkte sal aan
wetlike gehaltestandaarde en
handelsmetrologie
standaarde voldoen.
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FOKUS OP
ONS WERKNEMERS

BEDRYFSOORSIG

Ons doelwit is om duisende werk
nemers te lok en te behou wat entoesiasties en passievol is oor Shoprite
se sake deur in dieselfde werkskultuur
en tot dieselfde doelwitte te werk.

KORPORATIEWE BEHEER

Die Shoprite Groep verskaf werk aan 132 942
individue en die sukses van ons sake is die
gevolg van die gesamentlike poging van dié
massiewe personeelmag. Baie van ons
winkels is in ’n derde-wêreldse omgewing
geleë, maar ons lewer steeds ’n eerstewêreldse inkopie-ervaring. Om dit te bereik,
het ons ’n kultuur van uitnemendheid
ontwikkel asook institusionele menslike hulpbronprosesse wat kragtig en doeltreffend is.
Ons winkels is in 15 verskillende lande
met verskillende tale en diverse kulture.
Ons streef daarna om ’n werksomgewing te
skep wat veilig is, diversiteit respekteer en
pro-akief is om al ons werknemers die nodige
vaardighede te gee om met vertroue tot ons
besigheid se sukses by te dra.

Aantrekkingskrag en werwing
In antwoord op ons dryfkrag om ons mede
dingende posisionering deurgaans te verbeter
en ons groeidoelwitte volhoubaar te maak,
het ons ’n projek van stapel gestuur om die
waardeproposisie wat ons as werkgewer
bied, te posisioneer en sodoende te verseker

dat ons die lojaliteit van die mees geskikte
mense vir die maatskappy trek. Dit het gelei
tot ’n geïntegreerde waarde proposisie as
werkgewer vir ons afdeling vir menslike
hulpbronne, genaamd BeMore.
Die grootte van ons Groep beteken dat ons
werknemers veelvoudige geleenthede het om
meer te doen deur op hul bestaande vaardig
hede te kapitaliseer, meer te leer deur gefokusde
opleidingsprogramme met die aspirasie om
meer te wees as ’n individu en werknemer.
BeMore verpersoonlik die Shoprite Groep
se filosofie, waarvoor ons staan en waarin
ons glo. Dit omvat hoe ons met ons rolle
inskakel en ons wisselwerking met interne en
eksterne belanghouers. Dit verenig al ons
handelsname onder ’n kollektiewe en
relevante doel, inspireer ons om meer te leer,
motiveer ons om meer te doen, maak dit vir
ons moontlik om meer te wees.
As deel van ons inisiatiewe om die regte
mense te lok en in diens te neem, raak ons by
studente betrokke en gee beurse aan waardige kandidate. Teen Junie 2015 het ons
Groep 250 beurshouers gehad en ons gaan

Be more
met die Shoprite Groep
As jy jouself sien as meer as net jou postitel
As jy groter is as waarvoor ander jou krediet gee
As jy bereid is om elke geleentheid aan te gryp
As jy meer uitdagings, meer onafhanklikheid, meer
ervaring en meer kennis verlang
As jy weier om net die minste te aanvaar
Dan het die Shoprite Groep al die geleenthede vir
jou om méér te wees
Deur jou moue OP te rol en jou lewe ten volle te
leef, kan jy nou ook meer doen vir jou familie, jou
gemeenskap en jou land.
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voort met die identifisering en toewysing van
beurse wat ’n verdere R6.8 miljoen werd is.
Die geslagsverdeling tussen die beurshouers
is steeds ten gunste van vroue, wat ’n positiewe
bydrae tot ons dryf vir geslagsgelykheid is.
Ons werwingspogings het verskeie
toekennings vir ons menslike hulpbronspan
ingehou.
Ons is baie trots daarop dat ons
aangewys is as die nommer een werkgewer
in die kleinhandelbedryf deur huidige
studente en voornemende beurshouers
regdeur Suid-Afrika.

In Suid-Afrika is die werwingsafdeling
bekroon met die brons toekenning in die
kategorie vir die beste geïntegreerde veldtog
vir die werwing van gegradueerdes vir 2014/
2015 deur die Suid-Afrikaanse Gegradueerde
Werkgewersvereniging oftewel SAGEA.
Shoprite is ook aangewys as
“Uitsonderlike Opleidingskantoor” deur die
Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde
Rekenmeesters vir die opleiding van leerling
rekenmeesters.

23

95.9

96.3

2014

2015

97
833
BEGUNSTIGDES
175
986
OPLEIDINGSDAE
426
560
INTERVENSIES
1 407 889

20
0

Gelyke indiensneming
Die Shoprite Groep is toegewy tot gelykheid
en nie-diskriminerende praktyke en dit word
in die kern van ons maatskappywaardes
vasgelê.
Ons derde RSA Gelyke Indiensnemings
plan, wat oor 5 jaar strek, het op 30 Junie
2015 geëindig en die resultate toon dat ons
beduidende vordering gemaak het om ons
teikens te bereik. Ons is trots hierop en glo dit
weerspieël die gesamentlike poging en
vasberadenheid van ons Groep.
Ons vierde Gelyke Indiensnemingsplan,
wat oor 5 jaar strek, is in konsultasie met die
Groep se nasionale forum vir gelyke indiens
neming ontwikkel. Die teikens is eenstemmig
aanvaar en die plan is op 1 Julie 2015 in
werking gestel. Die gelyke indiensneming
teikens sal vanuit hoofkantoor gedryf word en
afdelings- en streekspersoneelbestuurders
sal die doelwit ondersteun en ook daarvoor
verantwoordelik gehou word om die plan
aktief te ondersteun en die teikens te bereik.
Wanneer die swart verteenwoordiging vir
al ons syfers in oënskou geneem word, is
daar ’n beduidende toename elke jaar en ons
derde Gelyke Indiensnemingsplan, wat oor 5
jaar van Julie 2010 tot Junie 2015 geduur het,
eindig positief in ondersteuning van ons
doelwit tot volhoubare transformasie.

132 942
WERKNEMERS

Vaardigheidsontwikkeling
en opleiding
Die grootte van ons Groep en die aantal
werknemers wat jaarliks opleiding kry, het vir
ons die geleentheid gegee om ’n wêreldklas
opleidingsomgewing te skep.
Ons nuwe e-Leer metodologie ondersteun
ons in die vinnige uitrol van induksie-;
produkkennis-; stelsel-; nakoming- en klantediens verwante opleiding. Die inwerkingstelling van e-Leer in ons Supermark-winkel
omgewing het gelei tot ’n wesenlike toename
in opleidingsintervensies (45%) en begunstigdes (27%). Dit gee ons die vermoë om
leergeleenthede na mense te neem pleks
daarvan om mense na leergeriewe te neem
en skep dus aansienlike besparing deur
verminderde reis- en verblyfkoste; minder
verlore produksietyd; en minder tyd wat op
die fasilitering en administrasie van leerders
bestee word. Dit skep ’n papierlose
omgewing wat voorts aansienlik baie drukkery-, koerier- en omgewingskoste spaar.
Onderstaande is ’n grafiek wat die vordering
van die huidige finansiële jaar uitbeeld.
Een van die pilare van ons opleidingsvisie
is “Oorbrug die Gaping tussen Skool en
Shoprite” en in dié verband het ons op
26 Januarie 2015 ons heel eerste kleinhandel
simulasiewinkel suksesvol ge-open. Die

OPLEIDINGSURE

winkel stel in klein formaat ’n Shoprite-winkel
voor met ’n soortgelyke struktuur en funksio
naliteite wat van lyn af is, in ’n leerdervriendelike omgewing. Leerders kry blootstelling aan
kleinhandelbedrywighede en voltooi hul
praktiese opleiding as deel van hul verlangde
kleinhandelkwalifikasie. Dit is ook kenmerkend
van die Groep se eerste Openbare-Privaat
vennootskap met ’n Tegniese Ambag
opleidinginstelling oftewel TVET-instelling,
wat ook ’n pilaar van ons opleidingsvisie is.
Ons beplan om meer sulke simulasiewinkels
na ander TVET-kolleges uit te rol sowel as ’n
instelling vir Hoër Onderwys en Opleiding.
Leerders wat die nuwe Kleinhandelkwali
fikasie voltooi het, sal uitstaande toekomstige
werknemers vir ons winkelomgewing wees.

Groep-opleidingstatistieke (insluitend e-Leer)
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Aantal intervensies

343

5 364

8 792

9 156

14 029 26 022 63 878 107 104 172 276 193 221

Aantal geslaagde intervensies

239

3 819

6 242

6 502

10 102 18 019 43 859 74 927 122 738 138 106

Aantal begunstigdes

324

4 682

7 229

7 631

10 547 18 231 37 413 47 787 61 194 58 216
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Shoprite se Dekade van die
Dowes-projek

KORPORATIEWE BEHEER

As deel van ons veldtog om
toegang tot indiensneming en
vaardigheidsontwikkeling te
skep, ondersteun ons eDeaf, ’n
organisasie wat daarna streef om
potensiële werknemers uit die
dowegemeenskap te bemagtig
deur indiens
opleidingooreenkomste met
organisasies soos ons.
Dis ’n uitdagende taak om in
’n besige kleinhandelomgewing te
werk en hoofsaaklik horende
klante te bedien en ons is trots om
by ’n inisiatief betrokke te wees
wat die bemagtiging van ’n
benadeelde deel van die samelewing nastreef. Die Groep het tot
op hede 400 dowe werknemers
suksesvol opgelei.
Die impak van ons opleidingsvermoë word verder uitgebrei deur
vaardigheidsontwikkeling op
filantropiese grondslag deur ’n
hele aantal inisiatiewe.
Foto: Dale Fourie / Kuier (Media24)

Gesondheid en veiligheid
Die gesondheid en veiligheid van ons werknemers en klante is van uiterste belang en
verskeie stelsels en prosesse is in die Shoprite
Groep in werking gestel om enige gesondheids- en veiligheidsverwante risiko’s te
verminder. Dit sluit bewuswordingsveldtogte
en opleidingsprogramme; komiteevergadering
agenda’s en -notules; inspeksie-kontrolelyste;
datavaslegging van gevalle; en lynbestuur
rapportering in. Deur dié stelsel monitor ons alle
gesondheids- en veiligheidsverwante bedrywig
hede en verseker dat die toepaslike opvolgstappe geneem word wanneer dit vereis word.
Alle ernstige voorvalle word by die
Hoofbestuurder: Groep Finansies vir
onmiddellike aandag en optrede aangemeld.
Gereelde inspeksies word op afdelingsvlak
gedoen en onverwagte kontrolering geskied
om te verseker dat daar op winkelvlak aan die
maatskappy se gesondheids- en veiligheidsriglyne voldoen word.

Verhouding met georganiseerde
arbeid
Die afgelope jaar is ons verhouding, wat op
integriteit gegrond word, met die leierskap
van verskeie vakbonde wat deur die Groep as
werknemerverteenwoordigers erken word

voortgesit, hier in Suid-Afrika en in baie lande
op die Afrika-vasteland waar die Groep sake
doen. Die Groep het ook ’n gesonde verhou
ding met verteenwoordigers van die wêreldwye
vakbondfederasie, die Uni Global Union.
Wisselwerking met vakbonde buite SuidAfrika het primêr gefokus op die hersiening
van lone en diensvoorwaardes en ons kan
verslag doen dat die onderhandelinge in alle
gevalle tot ooreenkomste gelei het sonder
enige voorvalle van arbeidsonrus.
In Suid-Afrika is ’n loon- en voordeleooreenkoms van drie jaar bereik. Dit is strategies baie belangrik omdat dit werkplekstabiliteit versterk en beplanning, begroting en die
toedeling van hulpbronne in die algemeen
ondersteun. Die risiko van arbeidsonrus, wat
tans ’n hoë voorkoms in Suid-Afrika het, is tot
’n groot mate verminder. Hierdie ooreenkoms
is ’n aanduiding van die vlak van volwassenheid in die verhouding tussen die Groep se
verteenwoordigers en vakbondleierskap. Ons
is vol vertroue dat die verhouding volgehou
sal word en dat dit die klantediensdoelwitte
van die Groep sal ondersteun.

MIV en Vigs
MIV en Vigs is steeds een van die grootste
uitdagings in Suid-Afrika vandag. Die
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Shoprite Groep se MIV-en-Vigs-Bestuurs
komitee hou toesig oor die MIV-en-Vigsprogram. Die komitee, wat verteenwoordigend
van die Groep, werknemers en arbeid is,
ontmoet op ’n gereelde grondslag om die
inwerkingstelling van al die Groep se MIV- en
Vigs-intervensies te hersien en te administreer.
’n Aktuariële en Impakontleding is gedoen
wat ook die werklike MIV-toetsresultate vir
die afgelope vier jaar geïnkorporeer het en
toon ’n geraamde voorkoms van 9.5% onder
Shoprite-werknemers. ’n Portuuropvoederopleidingsprogram, om 2 100 Portuurop
voeders op te lei, is bekend gestel en sal in
die volgende finansiële jaar voortgesit word.
Alle werknemers en hul nabye families word
gedek deur die Medikasieprogram vir Profilak
tiese Behandeling ná Blootstelling (“PEP”) in
geval van toevallige blootstelling aan die
MI-virus. Direkte traumaberading in geval van
verkragting, aanranding en gewapende roof sal
in die volgende finansiële jaar beskikbaar wees.
Die Groep se Vrywillige Voorligtings- en Toets
projek (VVT), wat deur Life Assist bestuur word,
het met voorligting en toetse in die verslagtyd
perk voortgegaan en dit gratis by takke aan-
gebied. Die projek sal ook toets vir diabetes,
cholesterol, hoë bloeddruk en liggaamsmassa-indeks in die volgende finansiële jaar.
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FOKUS OP DIE OMGEWINGSIMPAK
VAN ONS WAARDEKETTING

Ons slaan ag op die omgewingsimpak
van ons bedrywighede en waardeketting, omdat dit op ’n toenemende
grondslag tot ons produkkoste bydra
en ’n uitwerking op ons reputasie het.
By Shoprite is ons omgewingsklem op ons
bedryfsbehoeftes en die faktore wat ’n
uitwerking op die huidige en toekomstige
pryse van ons produkte het. Dit behels gereelde
samewerking met ons verskaffers omdat die
veerkragtigheid van ons voorraadketting tot
ons mededingendheid op die langtermyn bydra.

Klimaatsverandering
Die Shoprite Groep se Maatskaplike-en-Etiese
komitee fokus onder meer op die Groep se
strategie en prestasie wat betref die omgewing
en klimaatsverandering, gesondheid en open
bare veiligheid en die impak van ons bedrywig
hede, produkte en dienste. Onder toesig van
hierdie komitee neem ons deel aan die Kool
stofopenbaarmakingsprojek en maak seker dat
klimaatsveranderende risiko’s en geleenthede
regdeur die Groep toepaslik bestuur word.
Klimaatsverandering hou finansiële-,
reputasie- en bedryfsrisiko’s vir ons Groep en
voorraadketting in. Die finansiële impak sal
hoofsaaklik te wyte wees aan die verhoogde
koste van brandstof, elektrisiteit en die
bekendstelling van koolstofbelasting. Die
bedryfsimpak van klimaatsverandering sal
waarskynlik die grootste op die sekerheid van
die voorraad vars produkte en water wees.
In antwoord op die risiko wat klimaatsverandering vir ons inhou, belê ons wesenlik
in sorgvuldig uitgesoekte projekte waarvan
die tegniese en finansiële lewensvatbaarheid
in ag geneem word sowel as die gebruiks
leeftyd van die tegnologie.
Ons hoofprojekte sluit in:
–	Inwerkingstelling van ’n verkoelings
bestuurstelsel wat verkoelingskabinette
asook koel- en vrieskamers in reële tyd
monitor, bestuur en optimaliseer;
–	Installering van fotovoltaïese dakpanele op
60 geboue deur strategiese vennootskappe;
–	Sentralisering van aflewerings en
produkte wat teruggestuur word by
aangewese verspreidingsentrums en die
gebruik van roete- en skeduleringsagte
ware om roetes en opsporingstelsels te
optimaliseer om doeltreffende drywers
gedrag aan te moedig; en
–	Retropassing van meer as 750 000 lampe
en 85 000 beheerstelsels regoor ons
winkels met soortgelyke, maar meer
energiedoeltreffende lampe en
beheerkoppelaars.

Intern het ons vir 2025 ’n teiken vir uitlaat
gasvermindering daargestel wat op ’n 2013basis gegrond is.

Water
Ons is bekommerd oor die sekerheid van
Suid-Afrika se watervoorraad. Hoewel water
nie ’n groot koste vir ons is nie, is dit van
kritiese belang vir ons voortgesette bedrywighede. Sonder ’n watervoorraad sal ons
slaghuise, deli’s en bakkerye nie kan funksioneer nie en sonder water vir higiëne en
sanitasie sal ons nie ons winkels kan bedryf
nie.
In antwoord daarop word waterstorings
geriewe by ons winkels geïnkorporeer om in
’n oorbruggingskapasiteit te dien in die geval
van swak watergehalte, onvoldoende waterdruk en onvoldoende watervoorraad.

Voedselafval
Ons praktyk wat voedselafval betref, is
eerstens om dit te verminder en dit sover
moontlik te vermy, en tweedens om die
gunstigste manier te vind om items wat ons
nie kan verkoop nie, te hanteer. Dit is ons
maatskaplike verantwoordelikheid om nie
voedsel te mors nie en die beste nut te vind
vir gebreekte items, gebuigde blikke en items
wat verby hul verkoopsdatums is, maar nog
nie gebruiksdatums bereik het nie. Een van
die fokusse van ons korporatiewe maatskaplike beleggingstrategie is hongerverligting en
ons verseker dat alle items wat veilig is vir
menslike verbruik, geskenk word aan erkende
vennote soos Voedselbank SA.
In ’n poging om die koste te vermy wat
met voedselafval verband hou, evalueer en
verbeter ons ons maatstawwe vir die
voorkoming van voedselafval op ’n voortgesette grondslag. Dit word gedoen deur
verskafferverhoudings-, voedselveiligheid- en
gehalte toetsing regdeur die hele voorraadketting en deur aktiewe vraagbestuur.
Die kwessie van voedselafval vereis ’n fyn
balans tussen die versekering van die vars
produkte-, deli- en bakkery-items se beskikbaarheid teenoor die oorverskaffing wat tot
verhoogde afval kan lei. Veranderinge in
verbruikersvoorkeure het ook ’n uitwerking
op voedselafval, soos die gewildheid van vars
melk eerder as melk met ’n verlengde
rakleeftyd.

Verpakking is noodsaaklik in ons onderneming omdat dit die stabiele vervoer van
voedsel moontlik maak; voedselveiligheid,
beskerming en higiëne verbeter; die
rakleeftyd van produkte kan verleng; en
klantervaring kan verbeter deur visueel
aantreklike kos. Aan die negatiewe kant,
verhoog dit produkkoste aansienlik en word
afval gegenereer.
Ons werk saam met ons verskaffers om
verpakking sover moontlik te verminder. Dit
skep kostebeparing sowel as ’n vermindering
in die materiale wat vir die eerste keer gebruik
word en uiteindelik om verbruikersafval na
stortingsterreine te vermy.
’n Voorbeeld van so ’n projek is ons
pastaverpakking waar die materiaal wat
gebruik word van 50 tot 40 mikron verlaag is,
net vir 2015 behels dit ’n besparing van 157
ton materiaal. Vanweë die skaal van ons
besigheid het klein veranderinge dikwels ’n
reuse impak en ons werk stelselmatig deur
ons produkte om sulke veranderinge te
identifiseer en te implementeer.
Ons fokus ook op die verhoging van
herwinde inhoud in verpakking, wat die
herwinbaarheid daarvan verhoog en
terselfdertyd verseker dat etikettering eindverbruikers sal help om die herwinbare status
daarvan te identifiseer en ook herwinners sal
bystaan in die sorteringsproses om die
chemiese samestelling te herken.

Afval
’n Groot deel van die afval wat deur ons
waardeketting genereer word, is regstreeks
die gevolg van produkvervoervereistes. Ons
ondersoek deurgaans geleenthede om afval
te verminder deur samewerking met ons
verskaffers, dit sluit in verpakking wat dadelik
rakgereed is asook innovasie in die materiaal
wat vir produkvervoer gebruik word.
Een van ons vlagskipprojekte is die
herwinningsgerief by die Centurionverspreidingsentrum. Dié gerief verskaf die
ruimte en infrastruktuur wat nodig is om afval
effektief te bestuur. Hier hanteer ons nie net
afval wat deur ons eie bedrywighede geskep
word nie, maar ook beskadigde produkte van
sowat 250 verskaffers. Die doelwit is om die
hoeveelheid afval wat na stortingsterreine
geneem word te verminder en só die
omgewing vir ons klante te verbeter. Om die
doeltreffendheid van die herwinningsinisiatiewe by dié gerief te verhoog, installeer ons
nywerheidsbalers om karton, papier en
plastiek te verwerk. Doeltreffende herwinning
behels dat ons die koste van afvalverwydering in ’n inkomstestroom omskep en ons
konsolideer afval vir herwinning by dié gerief.
Die dienste van professionele kundiges
word ingespan om ons prosesse en prosedures te rig. Dit sluit onder meer in dat bouafval van konstruksiebedrywighede in ag
geneem word en dat herwinninginisiatiewe
ingestel word by sentrums in ons besit.
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FOKUS OP
ONS VERSKAFFERS

BEDRYFSOORSIG

Ons werk met ons verskaffers saam
om volhoubare voorraad, voedsel
veiligheid en kostedoeltreffendheid te
verseker.

KORPORATIEWE BEHEER

By Shoprite handhaaf ons ’n fyn balans tussen ’n onbetrokke benadering en een van samewerking
tot gemeenskaplike voordeel. Ons glo dat ons verskaffers kundiges in hul velde is, maar interaksie en samewerking is deurgaans nodig om kostebesparings te skep en risiko’s te verminder.
’n Gebied waar aansienlike kostedoeltreffendheid bereik word, is vervoer en logistiek. Ons
voorraadkettingafdeling skakel voortdurend met ons verskaffers om groter doeltreffendheid te
bereik en die afstande wat in die vooraadketting afgelê word, te verminder.
Een afdeling van ons besigheid waar ons baie noue saamewerking met verskaffers het, is
Freshmark. Ons koop plaaslik, het regstreekse verhoudinge met ons produsente en ons is
gereeld op hul plase. Ons glo dat langtermynverhoudings geken word aan oop en eerlike
kommunikasie, wat noodsaaklik is vir ons sukses.
Ons verstaan ook dat die sukses van ons verskaffers ’n regstreekse uitwerking op die sukses van
ons besigheid het. Die gehalte van produkte; stabiliteit van voorraad; en koste van produksie hang
van ons verskaffers se sukses af. Tot gemeenskaplike voordeel het ons oop en eerlike verhoudings
met produsente en ons verskaf proaktief aan hulle die leiding en ondersteuning soos nodig.

’n Voorbeeld van hoe ons produsente ondersteun is ’n blaarslaai
produsent in Tarlton, Suid-Afrika.
Ivo Rugani het blaarslaai in oop lande geproduseer. Om die risiko van
ongunstige weersomstandighede te verlaag, het hy sy landerye oor ’n
radius van 90 kilometer versprei. Tog het hy in 2011 agt keer hael op
verskeie landerye gehad wat hom op die rand van finansiële probleme
gebring het.
Met ons ondersteuning het hy sy plaas in bedekte hidroponiese
verbouïng omgeskakel, wat weerverwante risiko’s aansienlik verminder
het en só ook sy water- en elektrisiteitsvereistes. Dit het sy opbrengs
verhoog en hom ’n boer met wêreldklas tegnologie gemaak.

5

FOKUS OP
ONS GEMEENSKAPPE

Ons neem die
uitwerking van
ons Groep op ons
gemeenskappe in
ag asook maniere
waarop ons die
gemeenskappe
kan ondersteun
en ontwikkel
omdat hulle ons
huidige en toekomstige klante,
werknemers
en verskaffers
verteenwoordig.
By Shoprite glo ons dat ons ’n integrale deel
uitmaak van die gemeenskappe waarin ons
sake doen. Die gemeenskapslede is ons
klante, werknemers en verskaffers en hul
welvaart hou regstreeks verband met ons
sukses en langtermynlewenskragtigheid.
Ons glo dat ons die gemeenskappe bedien
deur toegang tot laer voedselpryse te bied,
veral in tradisioneel onderbediende gemeenskappe. Ons is ook in ’n posisie om ander
belangrike dienste aan gemeenskappe te lewer
en ons kies strategies om waardetoegevoegde
dienste vir ons verbruikers in die gebiede te
verskaf. ’n Voorbeeld hiervan is dat ons winkels
voortgaan om maatskaplike toelae in kontant in
Suid-Afrika uit te betaal teen geen koste vir die
verbruiker nie. Ons het sedert 2012 meer as
52.6 miljoen toelaagontvangers betaal deur
ons netwerk van meer as 1 000 winkels wat
regoor die land strek. Ons het daardeur R28.9
miljard in kontanttoelae sonder koste uitbetaal
as ’n diens aan ons gewaardeerde klante en
die mees kwesbare landsburgers, ten spyte
van die aansienlike koste wat met kontanthantering en verwante sekuriteit gepaard gaan.
Voorts belê ons ook in die samelewing en
is betrokke by filantropiese inisiatiewe. Ons
Korporatiewe Maatskaplike Beleggingstrategie
fokus op hongerverligting, die bemagtiging
van vroue en vaardigheidsontwikkeling.

Ons Tree Op om Honger te Verlig
Dit is ons maatskaplike verantwoordelikheid
om ons grootte te gebruik om die verligting van
honger in gemeenskappe te ondersteun. Ons
doen dit deur voedsel van ons sake-afdelings
aan behoeftige gemeenskappe te skenk, etes
te verskaf deur middel van ons vloot soptrokke
en deur met rampverligting by te staan.
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R92.4
MILJOEN
Die skenking van voedsel
Die afgelope jaar het ons in vennootskap met
Voedselbank SA en Stop Hunger Now SA
getree in die verspreiding van voedselskenkings
deur ons sake-afdelings. Daar is aansienlike
sinergieë tussen ons Groep en dié organisasies
wat ons uitreiking sal verbreed en enige
vermorsing weens tydsvertragings en admini
stratiewe prosesse sal verminder. Die vennoot
skappe sal ons meer beheer en toesig gee
oor die uiteindelike reikwydte van ons voedsel
skenkings deur hul identifiserings- en keurings
prosesse van begunstigdes. Ons sal minder
logistieke vereistes vir voedselinsamelings hê
omdat dit gekonsolideer is en deur ons saam
gevoegde kapasiteit kan ons ons gemeenskappe beter dien en ons impak vergroot.

Verskaffing van maaltye
Shoprite het ’n trotse geskiedenis van maaltyd
verskaffing deur ons mobiele sopkombuise
en ons grootte maak dit vir ons moontlik om
’n daadwerklike impak op gemeenskappe te
maak. Ons het tot op hede meer as 23.2 miljoen
maaltye deur ons vloot van soptrokke bedien.
Ons visie is om die impak wat ons
soptrokke maak, uit te bou deur hulle te
gebruik om gemeenskappe te ondersteun in
die vestiging van volhoubare voedselskema’s.
Ons model is om bestaande, maar potensieel
onvolhoubare sopkombuise / voedselskema’s
te identifiseer en hulle te ondersteun om
volhoubaar te word. Ons wil dit bereik deur
die vestiging van gehalte voedseltuine; die
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Rampverligting
Oor die laaste paar dekades het Shoprite
heelwat slagoffers van natuurlike rampe deur
die verskaffing van goedere bygestaan. Ons
is toegewyd om betrokke te wees by aktiwiteite in Suid-Afrika en Afrika om natuurlike,
informele nedersettings en vloedrampverligtingspogings te ondersteun.
Ons het ’n Shoprite Rampverligtingsoptre
deprogram ontwikkel wat rampoptrede sal
bespoedig deur die onmiddellike verskaffing
van voedsel, water, komberse, toiletware ens.
aan rampverligtingspanne. Ons sal met hulp
organisasies soos die SA Rooikruisvereniging
saamwerk om ons reaksietyd te verbeter en
ons gemeenskappe in nood by te staan.
’n Voorbeeld van ons aktiwiteite gedurende
die jaar is die uitreiking na sommige van die
meer as 200 000 mense wat hul huise verloor
het weens blitsvloede in Malawi sedert
hewige reën in die middel van Januarie 2015
begin val het. Verskaffergeborgde produkte,
wat mieliemeel, sonneblomolie, oplossings
vir waterbehandeling asook sanitêre produkte
ingesluit het, is uitgedeel.

Ons Tree op om Vroue te Bemagtig
Ons besigheid word ondersteun deur vroulike
klante, vroulike werknemers en vroulike
verskaffers.
Ons glo dat die ontwikkeling en onder
steuning van vroue dien as ’n wesenlike bydrae
tot stabiele ekonomieë en ons is deurgaans
by vroue betrokke deur verskeie inisiatiewe.
Een van ons inisiatiewe om vroue entrepreneurs te ondersteun, is deur ons vroulike
verskaffers. Dit maak dit daadwerklik vir hul
moontlik om hul eie ondernemings te begin
en hul produkte deur ons voetspoor na die
mark te bring. Dié entrepreneurs kry,
afhangend van die sukses van hul produkte,
die geleentheid om hul sake uit te brei.
Ons gee ook ondersteuning aan hierdie
entrepreneurs om tot hul langtermynvolhoubaarheid en -sukses by te dra.

23 285 324

Hierdie is ’n gevallestudie van
een van die entrepreneurs wat
in Athlone, Kaapstad woon:
Gadija Smith het as ’n jong meisie
begin om haar tannie te help
koekies bak. Nadat haar tweeling
gebore is, het sy besluit om die
familie-inkomste te ondersteun
deur koeke en kleinkoekies van
deur tot deur te verkoop. Sy het
toe ’n paar Shoprite-winkels
gekontak om te hoor of hulle sou
belangstel om haar produkte te
verkoop en in 2006 aan Shoprite
begin verkoop. Sy is nou ’n
verskaffer aan 30 Shoprite- en
Checkers-winkels en het 23
mense in diens.
“Ek is baie dankbaar dat ek
gehalte produkte aan die Shoprite
Groep kan verskaf en dit het my
die geleentheid gegee om my
kinders universiteit toe te stuur. Die
Shoprite Groep het my toegelaat
om ’n onafhanklike sakevrou te
wees en geleenthede gegee om
my sake uit te brei en gratis
kursusse by te woon.
Ek het al die pad leiding en
opleiding gekry. Dankie aan die
personeel en bestuur wat my
inspireer en terugvoer gegee het
wanneer ek moedeloos gevoel het.
Die onderneming se groei het my
genoeg kapitaal gegee om ’n klein
fabriek te koop en verder te groei.”

maaltye is tot op hede deur ons soptrokke bedien
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vestiging van regstreekse verhoudinge tussen
plaaslike Shoprite Groep-winkels en die
voedselskema’s; asook die verskaffing van
vaardigheidsontwikkeling en -opleiding. In die
proses sal ons mobiele sopkombuise etes
bedien en wanneer gevestig, aanbeweeg na
die volgende gemeenskapskombuis. Die
proses sal ons in staat stel om ten beste die
volle spektrum van ons vermoëns en vaardighede tot die langtermynvoordeel van
behoeftige gemeenskappe toe te pas.

Korporatiewe Bestuursverslag
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Die Direksie is verantwoordelik vir 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 verseker dit 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 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 erken word.
Die Direksie is van mening dat dit die verantwoordelikhede, soos uiteengesit
in die direksiehandves in die finansiële jaar onder oorsig, nagekom het.

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.
18.05.2015

Beheerraamwerk

Die besonderhede van die Direksie se verantwoordelikhede is vervat in
’n amptelike handves wat die grondslag vorm van hul verantwoordelikhede en pligte. Die handves sit die magte van die Direksie uiteen en
verskaf ’n duidelike verdeling van verantwoordelikhede en die
aanspreeklikheid 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 vervat.

23.02.2015

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 direksies dien op voorwaarde dat dit duidelik sal wees dat sodanige ander
direkteursposisies 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 elk 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.

Die Direksie se verantwoordelikhede

03.11.2014

KORPORATIEWE BEHEER
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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 komitees deursigtig is.
4.	Die Vergoedingskomitee sien toe dat vergoedingsbeleide gevolg
word wat talent lok en behou, ooreenstem met die Groep se strategie,
markverwant is en prestasie op die kort- en langtermyn aanspoor.
5.	Die Groep se uitvoerende bestuur is verantwoordelik vir die dag-totdag bestuur van die verskeie sakebedrywighede.
6.	Die bestuursafdeling bestaan uit die regs- en nakomingsafdeling
asook die maatskappysekretaris en verskaf ondersteuning en
leiding aan die komitees.
7.	Sekerheidsverskaffers bied ’n vlak van sekerheid oor geïntegreerde
verslagdoening, insluitend die jaarlikse finansiële state en die
BGSEB-telkaart.

18.08.2014

BEDRYFSOORSIG

Goeie korporatiewe beheer is ’n integrale deel van Shoprite Holdings en
sy filiale (“die Groep”) 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. Dit sal bydra tot voortgesette volhoubaarheid, aandeelhouerswaarde wat op die langtermyn
sal ontsluit en voordele wat alle ander belanghebbers uit die Groep se
voortgesette sukses verkry, verhoog.
In ’n omgewing van toenemende regulering, is dit die Groep se
oogmerk om ’n balans te handhaaf tussen beleggers en ander
belanghebbers se verwagtinge van korporatiewe beheer en dat ’n
toenemende finansiële opbrengs gelewer word.
Die Direksie is op die lang duur verantwoordelik 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 Kingverslag 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 dit in
die jongste King-kode uiteengesit word, met verduidelikings waar dit
pakties moontlik en toepaslik is. Die verslag sit die sleutelbeginsels van
korporatiewe beheer uiteen wat die direkteure toegepas het in die beheer
van die Maatskappy. Die volle King III verhalende verklaring is beskikbaar op die Maatskappy se webwerf, www.shopriteholdings.co.za.
Die Maatskappy het voorts in die verslagtydperk aan al die korporatiewe beheervereistes van die JEB se Noteringsvereistes voldoen.
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NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
CH WIESE

JF BASSON*
JJ FOUCHÉ
EC KIESWETTER
JA LOUW
ATM MOKGOKONG
JG RADEMEYER
JA ROCK
UITVOERENDE DIREKTEURE
JW BASSON
M BOSMAN*
CG GOOSEN
B HARISUNKER
AE KARP
EL NEL
BR WEYERS

* Aanstelling van krag op 18 Augustus 2014
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Inlywing van direkteure en voortgesette hersiening

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 leierskap aan die Direksie gee en ook toesien dat die Direksie doeltreffend,
gefokus en as ’n eenheid funksioneer.

’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-struktuur, -bedrywighede en
-beleide om hulle in staat te stel om hul pligte en verantwoordelikhede
as direkteure na te kom. Die maatskappysekretaris is verantwoordelik
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.

Die Voorsitter se rol sluit in:
– om debat en opbouende kritiek aan te moedig;
–	om agenda’s vir die direksievergaderings op te trek, 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 afgestaan word aan 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
Omdat 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 die
voorsitter ’n botsing van belange het, 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 in die King III Kode omskryf word.
Dr. CH Wiese is nie onafhanklik nie gegewe sy wesenlike aandeelhouding 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 gesament
like vaardighede en ervaring beskik om sy verantwoordelikhede vir die
bereiking van die Groep se doelwitte na te kom en om op die langtermyn waarde vir aandeelhouers te ontsluit.

Aanstelling van die Direksie
Die Direksie hersien gereeld sy samestelling, sowel as die samestelling
van direksiekomitees ooreenkomstig toepaslike wetgewing en regulasies. Wanneer iemand aangestel word, neem die Direksie die kennis,
vaardighede en ervaring van ’n potensiële kandidaat in ag, sowel as
enige ander eienskappe wat nodig geag word vir sy rol.
Die aanstelling van direkteure is ’n aangeleentheid vir die Direksie in
sy 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. Ooreenkomstig
die Memorandum van Inkorporasie (“MVI”) van Shoprite Holdings, tree
een derde van die totale nie-uitvoerende direkteure met elke algemene
jaarvergadering uit. Indien geskik, beskikbaar en voorgestel vir herver
kiesing deur die Nominasiekomitee, word hul name vir herverkiesing
deur aandeelhouers 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.

Botsings van belange en direkteure se persoonlike
finansiële belange
Die Groep se beleid in hierdie verband is van toepassing op alle

direkteure en werknemers. Direkteure moet jaarliks hul persoonlike
finansiële belange en dié van verwante persone in kontrakte met die
Groep verklaar. ’n Lys in dié verband word jaarliks ingedien 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 het in Julie 2015 plaasgevind.
Daar is van die direkteure verwag om ’n vraelys, wat deur die
maatskappysekretaris en die voorsitter saamgestel is, te voltooi.
Dié evaluering het die grootte en samestelling van die Direksie gedek;
direkteure se inlywing en ontwikkelingsdoeltreffendheid; Direksie
vergaderings; die verhouding tussen die Direksie en bestuur;
vaardighede wat deur die Direksie en sy komitees benodig word;
sowel as betrekkinge met belanghebbers.
Die resultaat van die Direksie se doeltreffendheidsevaluering word aan
die Direksie voorgelê. Die algehele uitkoms van die 2014/15-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, monitering 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, monitering 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 maatskappy
sekretaris se rol en bydrae doeltreffend was.

MAATSKAPPYSEKRETARIS
Mnr. PG du Preez is die maatskappysekretaris 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 advies 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 direksiekomitees.
Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die raad en dienste van
die maatskappysekretaris, ondersteun deur die regsdepartement. Die
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maatskappyseketaris is verantwoordelik vir al die pligte soos
uiteengesit in Artikel 88 van die Maatskappywet en moet verseker dat
die JEB 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 JEB se Noteringsvereistes, is ’n gedetailleerde
ontleding deur die Direksie gedoen ten einde homself te vergewis van
die bevoegdheid, kwalifikasies en ervaring van die maatskappysekretaris.
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 pryssensitief 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 JEB 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 JEB 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.
In die verslagtydperk het die Groep voldoen aan al die JEB se
Noterings- en Openbaarmakingsvereistes.

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 46 van die Engelse
weergawe van hierdie Geïntegreerde Verslag, 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
27 Oktober 2014 gehou is, is die aanstelling van Pricewaterhouse
Coopers Geïnk. as die eksterne ouditeure van die Groep tot die
algemene jaarvergadering in 2015 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 verbind tot hoë standaarde van etiese gedrag. Daar word
van alle personeel verwag om te alle tye die Groep se gedragskode na
te kom. Daar word van alle nuwe personeel verwag om die gedrags
kode 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 derdeparty-diensverskaffer bestuur. Werknemers word aangemoedig om alle
onetiese gedrag wat geïdentifiseer word 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
ooreenstemming met die bepalings van die Wet op Beskermde
Bekendmakings, 2000, verkies die Groep om ’n oop rapporterings
omgewing deur die verskeie lynbestuurders te skep. Alle gevalle word
deur die Groep-risikobestuurder ondersoek, in samewerking met ’n
interne oudit en die Groep se regsdepartement indien nodig.
Gedurende die 2015-finansiële jaar is ’n totaal van 117 voorvalle van
vermeende onetiese gedrag in die Groep aangemeld, waarvan 28 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 hul 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 2014/15-finansiële jaar aangemeld nie.

Nakoming van wetgewing en regulasies
Die Groep omvat bedrywighede in 15 lande, waarvan 14 buite SuidAfrika 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 Gedragskode en
Praktykkode van King III, 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 dit monitor en ontleed die uitwerking van wetgewing op die
onderneming. Eksterne kundiges is 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 op die mees doelmatige en doeltreffende wyse hanteer.
Nakomingshulpbronne en -programme word ooreenkomstig ’n risikogebaseerde 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-gegronde
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 inwerk
stelling van toepaslike beheermaatreëls om te voldoen aan relevante
regulatoriese verpligtinge. Voorvalle van nie-nakoming word ook
bestuur.
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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
risikobestuursdoelwitte. Dit poog om belastingdoeltreffendheid regdeur
die Groep te bereik in nakoming van die toepaslike wette in al die
jurisdiksies waarin dit sake doen.
Hangende wetgewing of wetgewing wat onlangs bekragtig is en wat
moontlik ’n aansienlike uitwerking op die Groep kan hê, sluit in:
–	die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting;
–	Arbeid- en Indiensnemingwetgewing; en
–	Verskeie regulasies wat met voedsel- en produkveiligheid verband
hou.
Shoprite Holdings verstaan ten volle die rol en verantwoordelikhede van
sy borg, Nedbank CIB, soos bepaal word deur die JEB se
Noteringsvereistes. Dit is die mening van Shoprite Holdings dat
Nedbank CIB 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 2015 op die Groep of enige van sy filiale
gehef nie.

BELEGGER- EN BELANGHEBBERVERHOUDINGS
Die Groep se tersaaklikheid in die markte en gemeenskappe waarin dit
sake doen, is afhanklik van betekenisvolle skakeling met alle belanghebbers. Sy benadering tot die bestuur van belanghebbers behels die
optimale gebruik 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; reputasierisiko 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 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 en adjunk-besturende- en finansiële direkteur is die
aangewese beleggerswoordvoerders en hulle vergader op ’n gereelde
grondslag met fondsbestuurders en ontleders. 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 geleentheid 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.
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 die Regering 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 gemaak nie.
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Die Nominasiekomitee bestaan uit drie (3) nie-uitvoerende direkteure
van wie twee (2) onafhanklik is.

BEDRYFSOORSIG

Die volgende direkteure het in die finansiële jaar tot 30 Junie 2015
op die Nominasiekomitee gedien:
Dr. CH Wiese: Nie-uitvoerende voorsitter;
Mnr. JA Louw: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur; 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:

KORPORATIEWE BEHEER

DIREKTEUR

18.08.2014

19.06.2015

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-
uitvoerende 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;
–	toesighouding oor die formele inlywingsprogram vir nuwe
direkteure;
–	versekering van die ontwikkeling van opvolgplanne vir die Direksie,
hoof-uitvoerende beampte en senior bestuur; en
–	die nasien van die Direksie en sy komitees se doeltreffendheid.

Soos vereis in Shoprite Holdings Bpk se Memorandum van
Inkorporasie sal ten minste een derde van die nie-uitvoerende
direkteure volgens rotasie by die volgende algemene jaarvergadering
uittree. Dr. CH Wiese, Mnre. EC Kieswetter en JA Louw sal in terme
van hierdie bepaling uittree, maar het hul beskikbaar gestel vir
herverkiesing.
Die Nominasiekomitee hersien jaarliks die onafhanklikheid van nieuitvoerende 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 Bpk 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 Mnre. EC Kieswetter en JA Louw
as onafhanklik beskou kan word.
CH Wiese
Voorsitter

Gedurende die verslagtydperk het die Nominasiekomitee:
–	die samestelling van die Direksie en direksie-komitees hersien;
–	die aanstelling van Mnr. JA Rock as lid van die Oudit-enRisikokomitee voorgestel;
–	die uittrede op ’n rotasiegrondslag van nie-uitvoerende direkteure
hersien;
–	die amptelike handves hersien en goedgekeur; en
– aan die handves voldoen.
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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 jaar
vergadering.
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 2014/15-finansiële jaar op die
Komitee gedien:
Mnr. JA Louw: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur en voorsitter;
Mnr. BR Weyers: Uitvoerende direkteur;
Mnr. M Bosman: Finansiële 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, woon ook

vergaderings by. Die besonderhede van bywoning deur lede gedurende
die verslagtydperk word hieronder uiteengesit:
LID

08.08.2014

19.02.2015

JA LOUW

P

P

BR WEYERS

P

P

M BOSMAN

P

P

JAL BASSON

P

n/a

C BURGER

P

P

Mnr. JAL Basson het as lid van die Komitee bedank, dit het
11 Augustus 2014 in werking getree.
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 die Organisasie vir Ekonomiese
Samewerking en Ontwikkeling se riglyne;
–	vaardigheid- 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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Die Maatskaplike-en-Etiesekomitee (“die Komitee”) is saamgestel as
’n statutêre Komitee van die Direksie onder Artikel 72(4) van die
Maatskappywet (saamgelees met regulasie 43 van die Maatskappyregulasies). 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.
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Vergoedingsverslag
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Die direksie (“Direksie”) van Shoprite Holdings Beperk (“Shoprite
Holdings” of “die Groep”) en die vergoedingskomitee (“die Vergoedings
komitee”) lê hiermee die vergoedingsverslag vir die 2015-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 vergoedings
pakket, sowel as fooie wat betaal is aan nie-uitvoerende direkteure.
In ooreenstemming met die Groep se sakestrategie is 197 nuwe
korporatiewe winkels in die verslagtydperk oopgemaak, wat meer as
9 000 nuwe poste geskep het. Op ’n vasteland waar die werkloosheidskoers een van die grootste struikelblokke vir ekonomiese groei is,
is werkskepping bo-aan ons personeelagenda. Ten spyte van die
voortgesette ekonomiese uitdagings het die Groep voortgegaan om sy
markaandeel in die verslagtydperk te vergroot. Die totale omset het met
11.2% gestyg teenoor die vorige jaar, met die Groep se 189 supermarkte buite Suid-Afrikaanse grense wat hul omset met 13.5% teenoor
die vorige jaar verstewig het.
In die verslagtydperk het die Groep matigheid toegepas wat
uitvoerende vergoeding betref. Die gewaarborgde salarisverhogings
aan u
 itvoerende bestuur het beste praktyk gevolg om ’n inflasionêre
aanpassing te weerspieël. Die Groep het geen voorstelle gemaak vir die
toekenning van aandele as deel van die Uitvoerende Aandeleplan vir
die 2015-finansiële jaar nie. Die rede hiervoor is dat die huidige vlakke
van langtermynaansporings aan uitvoerende bestuurders en sleuteltalent onder uitvoerende vlak as voldoende beskou word vir die
belyning en behoud van talent.
Die Groep se vergoedingsbeleid het ten doel om sleutelpersoneel,
wat verantwoordelik is om die Groep se sakestrategie vir groei te dryf,
aan te spoor en te behou. Die beleidsbeginsels is terselfdertyd gegrond
op waardeskepping vir aandeelhouers oor die langtermyn.
Ons verslag is vanjaar rondom die volgende kernpunte uitgebou:
– Deel 1 van die verslag omvat die Groep se Vergoedingsbeleid en
Deel 2 toon die inwerkingstelling van die Vergoedingsbeleid;
– Besonderhede rakende die vergoeding vir werknemers onder
direksievlak, spesifiek wat die verhoogde verdienstepotensiaal
betref van die Virtuele Opsieplan en die Uitgestelde Bonusplan; en
– Buigbaarheid wat aan werknemers gegee is om hul Virtuele
Opsieplan en die Uitgestelde Bonusplan in die Groep se beperkte
aandele te skik, wat die werknemers die geleentheid van
aandeelprysverhogings gee wat hulle in oorstemming met
aandeelhouersbelange bring.
Daar word later in fyner besonderhede oor die laaste twee vergoedingverbeterings verslag gedoen.
Soos wat verlede jaar die geval was, het die Vergoedingskomitee
eksterne vergoedingskonsultante aangestel om hierdie verslag na te
gaan ooreenkomstig beste praktyk-bestuurstandaarde. Ons gaan voort
om aan die voorpunt te wees van beheerregulasies en sal spesifiek
aandag gee aan die beheervereistes vir vergoeding in King IV, wanneer
dié kode uitgereik word.
Die Groep gaan voort om sy groeistrategie te volg en markaandeel
uit te brei wat onvermydelik tot werkskepping op die groter Afrikavasteland lei. Ons is positief dat die Groep se vergoedingsbeleid die
sakestrategie ondersteun.

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 handves om besluite te neem
en in werking te stel wat die Groep se vergoedingsbeleid betref. In die
verslagtydperk is die verwysingsraamwerk 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 voorsitter, Mnr. JA Louw sowel as Mnr. EC Kieswetter, is beide onafhanklike
nie-uitvoerende direkteure soos deur King III gedefinieer. Die Komitee
het een (1) 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

19 Junie 2015

JA Louw

Onafhanklike nie-uitvoerende
direkteur

P

EC Kieswetter

Onafhanklike nie-uitvoerende
direkteur

P

CH Wiese

Nie-uitvoerende direkteur

P

Die hoof van menslike hulpbronne van die Groep doen op ’n kwar
taalikse grondslag verslag aan die Direksie, wat insluit die vordering van
aftreefondsvoordele/administrasie, talentbestuur, opleiding en die
ontwikkeling van werknemerwelstand.
Die Vergoedingskomitee se insette en besluite oor uitvoerende
vergoedingvoorstelle word reg deur die jaar versoek. Die hoof-uit
voerende 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.
Die Groep is op ’n databasis van salarispeilings ingeteken om
gewaarborgde betaling en korttermynaansporings teen die heersende
standaarde te meet, beide ten opsigte van die kleinhandelbedryf en die
algemene Suid-Afrikaanse mark.

JA Louw
Voorsitter
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Werksaamhede van die Vergoedingskomitee vir die
2015-finansiële jaar
Gedurende die 2015-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 6.9%) en Senior Bestuur (algemene mandaat van 7.7%);
–	Die hersiening en goedkeuring van verhogingsmandate vir
bestuursvlak-werknemers in ander lande (afsonderlik van SuidAfrika) op ’n per land-grondslag; en
– Die hersiening van die voorgestelde verhogings van nie-uitvoerende
direkteursvergoeding. Sulke verhogings sal aangeteken word vir
goedkeuring deur aandeelhouers op die algemene jaarvergadering
op 19 Oktober 2015.

Vergoedingsfilosofie
Die vergoedingsbeleid stem ooreen met die Groep se benadering om
direkteure en senior bestuurslede op ’n regverdige en mededingende
wyse te vergoed en hul vergoedingspakket te struktureer na gelang van
hul vermoëns, vaardighede, verantwoordelikhede en prestasievlak.
Die onderliggende beginsels is soos volg:
– Toekenning van billike en regverdige vergoeding;
–	Die behoud van die dienste van sleuteltalent en die kritiese
vaardighede wat nodig is om die Groep se strategiese doelwitte oor
die langtermyn 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 langtermyn 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,
volhoubaarheid, risikobestuur, bestuur en ander strategiese
doelwitte ondersteun; en
–	Om buitengewone prestasie te erken en aan te moedig, beide op
individuele- en Groep-vlak.
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 sake-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 ‘met risiko’ geplaas word wanneer dit
op Groeps-, bedryfs-/ sake-eenheid- en individuele prestasievlak
gemeet word. Die ‘met risiko’ of veranderlike betaling sluit in
korttermynaansporingsbonusse en langtermynaansporings, wat die
belange van die uitvoerende bestuur in ooreenstemming bring met dié
van aandeelhouers. Dit is belangrik om kennis te neem dat hoewel die
langtermynaansporings ’n sleutelkomponent van die Groep se
Vergoedingsbeleid is, is dit nie die beleid om toekennings op ’n jaarlikse
grondslag in terme van die Uitvoerende Aandeelplan (UAP) te maak nie.

Die bepaling van standaarde en markposisie
Ten einde te verseker dat die Groep mededingend bly in die markte
waarin dit werksaam is, word die Groep se vergoeding jaarliks 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 kleinhandelsektor se
vergoedingskaal geposisioneer is. Vir die behoud van buitengewone
en/of skaars vaardighede, kan ’n premie op die vergoedingspakket
betaal word, wat beteken dat hul gewaarborgde betalingsvlakke in
sommige omstandighede die mediaan oorskry.
Gegewe die grootte van die Groep, asook sy veelvuldige
handelsname en uitgebreide voetspoor op die Afrika-vasteland,
word uitvoerende bestuurslede se vasgestelde salaris sowel as
korttermynaansporingsbonusse vir die bereiking van teikens aan die
boonste kwartielwaarde van die Suid-Afrikaanse vergoedingsmark
(oor alle bedrywe en nie net spesifiek kleinhandel nie) 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.
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DEEL 1 – VERGOEDINGSBELEID

KORPORATIEWE BEHEER

Die handves 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;
–	Om die lang- en die korttermynaansporingskemas te hersien ten
einde te verseker dat hulle ’n voortgesette bydrae tot aandeel
houerwaarde lewer;
– Om vasgestelde en verlengde prestasieteikens te bepaal wat nodig
is om die prestasie van uitvoerende direkteure in die uitvoer van hul
funksies en verantwoordelikhede te evalueer;
– Om die relevante kriteria wat nodig is om die prestasie van uitvoerende
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
markstandaarde en ’n peiling van onafhanklike nie-uitvoerende
direkteursvergoeding) 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 opvolgbeplanning 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.
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Die verskillende vergoedingskomponente, hul doelwitte en hul skakel met die sakestrategie sowel as voorgestelde veranderinge aan die vergoedingsbeleid word onderstaande opgesom:
Tabel 2: Opsomming van die komponente van vergoeding

KORPORATIEWE BEHEER

Komponent

Aard

Doelwit

Totale
Gewaarborgde
Betaling (TGB)

Vasgestel

Die TGB moet die
omvang en aard van
die rol, werksinhoud,
prestasie en ondervinding weerspieël
en basiese werk
nemervoordele
insluit.

Veranderlike
betaling
[korttermynaan
sporingsbonus
(“KAB”), virtuele
opsieplan (“VOP”),
uitgestelde bonusplan (“UBP”) en
uitvoerende aandeleplan (“UAP”)].

Veranderlik

KAB: Beloon en
motiveer die bereiking van die Groep se
bedryfsprestasie oor
’n tydperk van 12
maande.
VOP: Aansporingsen retensieplan vir
werknemers 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
ooreenstemming
deur uitvoerende
bestuur aan te
moedig om Shoprite
Holdings-aandele te
verkry en te hou. Dit
kan gelyke aandele
wees (gegrond op
die belegging wat
deur senior werk
nemers gemaak
word) of prestasiegegronde aandele
(wat onderhewig is
aan die Groep se
prestasie) of retensiegegronde aandele
wat slegs voortgesette indiens
neming as vereiste
vir oordrag het.

Skakel met
sakestrategie

Beleid

Veranderinge in 2015

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 Groep dra tussen 7.5%
– 15% tot aftreevoordele
by. Die TGB sluit risiko- en
versekerde voordele in.

Geen veranderinge.

KAB: Beloon werknemers vir bydrae tot die
groei in volhoubare
handelswins op die
korttermyn.
VOP: Ontsluit aandeelhouerswaarde en
verhoog handelswins.
UBP: Retensie
meganisme
UAP: Bring gedrag van
senior werknemers in
ooreenstemming met
aandeelhouers se
belange deur
regstreekse aandeel
houding van Shoprite
Holdings-aandele.

KAB: Hang van handelswins
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 Groep se
handelswins; gedeeltelike
oordrag in gelyke bedrae in
jare 3, 4 en 5.
UBP: Dieselfde vereistes as
die KAB, met die uitstel van
bonusse en gedeeltelike
oordrag in jare 3, 4 en 5.
Voortgesette indiensneming
is ’n vereiste vir die oordrag
van aandele.
UAP: Gebruik retensie-,
prestasie- en gesamentlike
beleggingsaandele (met die
voorwaarde dat die
onderliggende belegging
behou word vir die tydperk
wat oordrag voorafgaan),
met oordrag in alle gevalle
onderhewig aan voortgesette indiensneming deur
die Groep. Oordrag word in
die deelnemer se individuele toekenningsbrief
uiteengesit.

Werknemers wat deelneem
aan die UBP en VOP kan
die voordele nou in
beperkte aandele skik
indien hulle dit so kies.
Beperkte retensie-aandele
wat in terme van UAP
toegeken is, sal hiervoor
gebruik word.
Die doel van die veran
dering is om die middel en
junior bestuur meer in
ooreenstemming met die
belange van aandelehouers
te bring en dit sal werkne
mers (onder uitvoerende
vlak) bemoedig om ook
aandele in Shoprite
Holdings te hou.
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Die Vergoedingskomitee doen jaarliks ’n oorsig van die Groep se
gewaarborgde pakkette.

Verhogings
Jaarlikse verhogings word gegrond op die totale waarde van die werknemer 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 spesifiek verkoopsgroei; en
– die vooruitgeskatte verbruikersprysindeks.
Die hoof-uitvoerende beampte van die Groep hersien die voorgestelde
verhogings van werknemers se gewaarborgde pakkette en sy
aanbevelings word formeel 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 mandaat.
Gesamentlike bedingingsooreenkomste sluit tipies prestasiegegronde verhogings uit, gegrond op die ooreenkoms wat tussen die
Groep en die bedingingseenhede vir vasgestelde tydperke bereik is, en
uniforme verhogings word meestal aan hierdie werknemers toegeken.

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 oorlog 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 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 salaris
pakket te gee. Jaarlikse verhogings word gegrond op die grootste van die:
–	Groep se groei in wesensverdienste per aandeel oor die afgelope
finansiële jaar;
– Die Rand/VS 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 skriftelike kennis gegee word.
Van die faktore wat die Direksie oorweeg het met die HUB-ooreenkoms is:
–	
Geen veranderlike betalingskomponent die afgelope paar jaar
nie: Die HUB het oor die afgelope vyf (5) finansiële jare geen korttermynaansporing ontvang nie en ook nie enige langtermynaansporings
toekennings 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 vyf (5) jaar nie.
–	
Gelykstelling met aandeelhouers deur regstreekse aandeelhouding: Die HUB het tans ’n belang van 1.55% 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 korttermynaansporingskema, wat oor ’n tydperk van 12 maande
(die finansiële jaar) 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 die
plan se teikens, word by die jaarlikse begroting ingesluit en daar word
daarvoor voorsiening gemaak in die finansiële state.
Die omvang van die bonuspoel word op Groep-vlak bepaal, maar
word op grond van die finansiële prestasie van elke bedryfs-/sakeeenheid binne die Groep aangepas. Daarom, indien tussen 70% en
100% van die handelswinsteiken behaal word op Groep-vlak 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 handelswinsbegroting 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;
– beheerbare uitgawes;
– debiteure-bestuur;
– voorraadverliese;
– strategiese transformasieteikens (BBSEB);
– kostebesparings; en
– voorraaddae, ens.
Vanweë die gediversifiseerde aard van die Groep bestaan daar
negentien (19) bedryfs-/sake-eenhede. Werknemers van al hierdie
bedryfs-/sake-eenhede neem aan die korttermynaansporingsbonusplan deel. Werknemers wat onder takbestuur is, het ’n keuse om hul
bonusse op ’n kwartaalikse grondslag te ontvang en die bepalende
maatstawwe word op kwartaalresultate 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 werknemer 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
vasgestelde handelswinsteiken. Waar meer as 70% van die teiken
behaal word op Groep-vlak 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. Uitvoerende
direkteure wat betrokke is by bedryfs-/sake-eenhede, het blootstelling
aan beide die Groep-prestasie en bedryfs-/sake-eenheidprestasie vir
bepaling van hul bonusse. Uitvoerende direkteure wat betrokke is by
Groep-prestasie (soos die Finansiële Direkteur, Operasionele
Hoofbeampte, Bemarkings Direkteur en die Adjunk-besturende
Direkteur) het blootstelling aan Groep-prestasie vir bonusbepaling.
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Die Groep bied sy werknemers ’n totale gewaarborgde pakketstruktuur
wat al die vasgestelde vergoedingskomponente wat hierbo opgesom
is, insluit, naamlik:
– gewaarborgde salaris; en
– voordele.

KORPORATIEWE BEHEER

TOTALE GEWAARBORGDE BETALING
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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 korttermynaansporingsbonus as ’n % van gewaarborgde vergoeding
Teiken as % van
gewaarborgde
vergoeding in
2015

Verlengde teiken
as % van
gewaarborgde
vergoeding
in 2015

Finansiële Direkteur

62%

93%

Uitvoerende Direkteure
(gemiddeld)

56%

83%

Posisie

KORPORATIEWE BEHEER

Die HUB neem nie aan die korttermynaansporingsbonusplan deel nie
vanweë ’n spesiale 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
sleuteltalent wat die komitee nodig ag om te behou vir die Groep om sy
sakestrategie te verwesenlik. In die uitoefening van hierdie diskresionêre 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.
Een enkele retensiebetaling in kontant is gemaak aan ’n uitvoerende
bestuurder in die verslagtydperk. Die kontant retensiebetaling is
gekoppel aan ’n beperking op handel tot Junie 2016.
Bykomend daartoe is uitvoerende bestuur wat onoorgedraagde
gesamentlike beleggings en retensie-aandele in terme van die UAP
hou, onderhewig aan ’n handelsbeperking van twee (2) jaar ná die
oordragdatum. Dit is kontraktuele beperkings van handelsooreenkomste en nie betaalde beperkings nie.

Langtermynaansporingsplanne
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:

Uitvoerende aandeleplan
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 voorafbepaalde prestasiedoelwitte 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 soortgelyke
gesamentlike beleggingsaandele ontvang.
Die hoofeienskappe van die Uitvoerende Aandeleplan word hieronder uiteengesit.

Aard van die instrument

Prestasie en oordragsvoorwaardes

Gesamentlike beleggingsaandele

Retensie-aandele

Prestasie-aandele

Verbeurbare aandele, onderhewig
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.

Verbeurbare aandele, onderhewig
aan beperkings, wat dividend- en
stemreg gee van die toekenningsdatum af. Die aandele kan egter
verbeur word indien die werknemer
nie aan die oordragsvereistes
voldoen nie.

Verbeurbare aandele uitgereik
onderhewig aan beperkings en
voorafbepaalde prestasiedoelwitte.

Gesamentlike beleggingsaandele
het dividend- en stemreg vanaf die
toekenningsdatum, maar kan egter
verbeur word indien die werknemer
nie aan die oordragsvereistes
voldoen nie.

Kan slegs gebruik word wanneer
die Vergoedingskomitee ’n
behoefte identifiseer om sleutelwerknemers, wat nodig is om die
Groep se sakestrategie tot uitvoer
te bring, te behou.

Die aandele word oorgedra na
afloop van ’n voorafbepaalde
tydperk en is onderhewig aan
voortgesette diens. Bykomend
daartoe behoort die onderliggende
belegging in Shoprite Holdingsaandele of omskepbare skuldbriewe wat deur die Groep
uitgereik is, vir die hele oordrag
tydperk gehou te word vir die
gesamentlike beleggingsaandele
om oorgedra te word.

Die aandele word oorgedra na
afloop van ’n voorafbepaalde
tydperk en is onderhewig aan
voortgesette diens vir die
oordragtydperk.
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Die finansiële prestasiedoelwitte
word vasgestel op grond van die
Groep se sakestrategie en die
prestasie of waardeskepping wat
dit beoog om te skep. Die
prestasietydperk kan drie (3) jaar
wees, maar word bepaal ingevolge
die uitreikingsbrief. Prestasie-aandele
is ook onderhewig aan voortgesette
diens vir die oordragtydperk. Die
persentasie van prestasie-aandele
wat oorgedra word, word gegrond
op die mate waartoe die prestasiedoelwitte bereik is.

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.

Virtuele opsieplan

Uitgestelde bonusplan

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 langtermyn 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 prestasie
gegrond is en hul belange in pas bring met dié van aandeelhouers.

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 Groep
beëindig (behalwe weens dood of ongeskiktheid) voordat die
uitgestelde bonus uitbetaal is.
Die uitgestelde bonusplan dien daarom as ’n retensiemeganisme.

Veranderinge aan die VOP en die UBP in die verslagtydperk
Die Groep heg waarde aan opvolgbeplanning wat behels die ontwikkeling en retensie van bestuur onder uitvoerende vlak. Bykomend daartoe streef
die Groep daarna om werknemers keuses te gee wat hul vergoeding betref. Teen die agtergrond van dié beginsels is die volgende twee veranderinge
aan die VOP en die UBP aangebring in die verslagtydperk:
Ontwerpverandering

Besonderhede

Keuse wat skikkingsmeganisme betref
Werknemers is die keuse gegee om hul VOP- en UBP-voordele wat
nog nie oorgedra is nie te skik in die vorm van beperkte aandele,
onderhewig aan UAP-reëls.

Nagenoeg ’n kwart van werknemers het gekies om hul VOP- en
UBP-voordele as beperkte aandele te skik.

Skikking van die VOP- en UBP-voordele in beperkte aandele gee
werknemers die geleentheid om Shoprite Holdings-aandele te besit
en dit skep ’n kultuur van eienaarskap en ooreenstemming met
aandeelhouers. Dit gee verder die werknemer dividend- en stemreg
oor die beperkte aandele vir die duur van die oordragtydperk.

Die Groep en die Vergoedingskomitee sien die verbetering aan die
VOP en die UBP sowel as die opneming van beperkte aandele deur
werknemers as baie positief.

Die beperkte aandele sal verbeur word sou die werknemer bedank
voor die oordragtydperk.
In die geval dat werknemers nie kies om hul VOP- en UBP-aandele in
beperkte aandele te skik nie, sal die voordele in kontant op die
oordragsdatum uitbetaal word.

Toename in verdienstepotensiaal
VOP
Die individuele verdienstepotensiaal is van 75% van die geteikende
KAB tot 100% van die geteikende KAB verhoog.

Die Vergoedingskomitee het beste praktyk in die mark in aanmerking
geneem om hul besluite oor langtermynaansporings vir bestuur op
middelvlak, te rig.

UBP
Die individuele verdienstepotensiaal is van 50% van die geteikende
KAB tot 75% van die geteikende KAB verhoog.
Vir beide die VOP en die UBP volg die verhogings op ’n gefaseerde
benadering oor drie (3) jaar wat in die 2015-finansiële jaar voltooi is.
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Al hierdie aandele is verbeurbaar vóór oordrag sou deelnemers hul
diens by die Groep beëindig, bykomend sal enige prestasie-aandele
verbeur word as die Groep nie aan die voorafbepaalde prestasie
vereistes voldoen nie.
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.
Geen UAP-toekennings is aan uitvoerende direkteure in die
verslagtydperk gemaak nie.
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Verwatering en aandeelplanperke goedgekeur
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Wat die UAP-reëls betref, is ’n oorkoepelende perk van sowat 3%
(drie present) van die uitgereikte aandelekapitaal van Shoprite Holdings
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.
In 2014 het 0.4% (nul punt vier persent) van die totale uitgereikte
aandelekapitaal ’n nuwe uitreiking in terme van die UAP vir toekennings
aan uitvoerende bestuur (wat in 2014 gegee is) omvat. Die vars
uitreiking het 2 292 500 van die 15 000 000 aandele behels wat deur
aandeelhouers goedgekeur is as die algehele perk vir die UAP. Geen
verdere uitreiking van aandele het in die 2015-finansiële jaar vir
UAP-doelwitte plaasgevind nie. Ook geen uitvoerende bestuurslede
het UAP-toekennings in die 2015-finansiële jaar ontvang nie.
In die algemeen word die VOP en die UBP in kontant geskik en
daarom vind geen verwatering plaas nie. Die beperkte aandele wat nodig
was vir die skikking van die VOP- en die UBP-voordele (waar werknemers
dit as ’n skikkingsopsie kies soos vroeër in die verslag verduidelik) is deur
die Groep op die ope mark gekoop. Die markaankoop van die aandele
het nie tot verwatering gelei nie en daarom nie ’n uitwerking op die
algehele goedgekeurde perk vir die UAP gehad nie.

DIENSKONTRAKTE
Uitvoerende direkteure en uitvoerende bestuurders van die Groep het nie
vasgestelde termyn- of pasgemaakte uitvoerende kontrakte nie, maar
word ooreenkomstig die Groep se standaard dienskontrak aangestel. Die
kennisgewingtydperk vir beëindiging van diens is een (1) kalendermaand,
buiten die HUB s’n, wat ’n kennisgewingstydperk van twaalf (12) maande
het. Normale aftree-ouderdom wissel tussen 60 en 65 jaar, tensy die
Direksie versoek dat die termyn verleng word. 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, maar kontraktuele beperkings.
Mnr. E Nel, wat aftree-ouderdom bereik het, is heraangestel vir ’n
vaste termyn van een (1) jaar vanaf 1 Julie 2014. 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
vergaderings ten opsigte van hul Direksie- en komiteeverpligtinge
behoort te ontvang nie. Die rede hiervoor is dat daar van nieuitvoerende direkteure verwag word om vir alle vergaderings voor te
berei en terugvoer en insette aan die Direksie te lewer, hetsy die
vergadering deur die nie-uitvoerende direkteur bygewoon word al dan
nie. Die vergoedingstruktuur word dus op ’n retensiebasis gegrond,
wat dit ook meer vergelykbaar maak in die mark teenoor ander
maatskappye se nie-uitvoerende direkteure se vergoeding.
Die vergoedingstruktuur word jaarliks hersien en die norm van
vergoeding vir nie-uitvoerende direkteure vir maatskappye van
soortgelyke grootte en in vergelykbare bedrywe 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 twaalf (12) maande betaal.
Reis- en verblyfuitgawes wat direkteure aangaan om die
vergaderings by te woon, word deur die Groep betaal.
Die voorgestelde vergoeding vir die tydperk 30 Oktober 2014 tot
1 November 2015 is soos volg:
Tabel 4: Voorgestelde vergoeding vir nie-uitvoerende direkteure
DIREKSIE
Voorsitter van die Direksie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R340 000
Leidende Onafhanklike Direkteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R210 000
Nie-Uitvoerende Direkteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R200 000
OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE
Voorsitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R239 500
Lid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R120 000
VERGOEDINGSKOMITEE
Voorsitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R62 000
Lid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R37 500
NOMINASIEKOMITEE
Voorsitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R62 000
Lid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R37 500
MAATSKAPLIKE-EN-ETIESEKOMITEE
Voorsitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R81 000
Die voorgestelde vergoeding word aangeteken vir goedkeuring deur
aandeelhouers soos vereis word deur die Maatskappywet 71 van 2008
(“die Maatskappywet”) en King III by die Groep se algemene jaar
vergadering op 19 Oktober 2015.

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
Die 2014-vergoeding (goedgekeur op die algemene jaarvergadering op 27
Oktober 2014) wat betaal is ná die algemene jaarvergadering is soos volg:
Tabel 5: Vergoeding betaal aan nie-uitvoerende direkteure in 2014
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
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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 2015
Die enkelsyfervergoeding vir die verslagtydperk vir uitvoerende direkteure en alternatiewe direkteure word in onderstaande tabelformaat weergegee:
Junie 2015

Uitvoerende en
alternatiewe
direkteure
R’000
JW Basson
JAL Basson
M Bosman
PC Engelbrecht
CG Goosen
B Harisunker
AE Karp
EL Nel
BR Weyers

Vergoeding
49 656
1 715
2 177
3 746
2 977
3 146
3 840
3 008
2 321
72 586

Prestasiebonus
—
1 525
1 774
2 402
2 205
1 321
1 593
1 983
1 471
14 274

Aftreeen
mediese
voordele
54
293
498
690
760
421
800
—
585
4 101

Kontant
Ander
retensie voordele
Totaal
—
382 50 092
—
215
3 748
—
174
4 623
—
241
7 079
—
111
6 053
—
253
5 141
10 000
228 16 461
—
198
5 189
—
160
4 537
10 000
1 962 102 923

Junie 2014

Vergoeding
49 656
1 484
1 959
3 262
3 849
2 399
3 595
2 780
1 842
70 826

Prestasiebonus
—
255
1 568
2 066
2 868
1 308
2 966
1 941
1 354
14 326

Aftreeen
mediese
Ander
voordele voordele
50
266
254
173
458
178
603
214
1 001
175
811
245
745
248
—
192
525
162
4 447
1 853

Langtermynaansporings
wat in
verslagtydperk
oorgedra is
Totaal
— 49 972
—
2 166
—
4 163
—
6 145
—
7 893
—
4 763
16 492 24 046
—
4 913
—
3 883
16 492 107 944

SHOPRITE HOLDINGS BPK GEÏNTEGREERDE VERSLAG 2015

KORPORATIEWE BEHEER

Vergoeding betaal aan uitvoerende en alternatiewe direkteure
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jaarstate van die Groep, gaan na www.shopriteholdings.co.za
keersy van hierdie dokument. Vir die volledige geouditeerde finansiële
Vind die Engelse weergawe van die Geïntegreerde Verslag aan die
Find the Afrikaans version of the Integrated Report on the reverse side of
this document. For the full audited annual financial statements of the
Group, please visit www.shopriteholdings.co.za
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