
GEÏNTEGREERDE VERSLAG 2016

ONS GROOTSTE PRODUK IS ONS TOEWYDING



better and better

SHOPRITE HOLDINGS BPK OMVAT DIE VOLGENDE HANDELSNAME:

produkte, meubels, farmaseutiese produkte en finansiële 
dienste insluit. Die hart van ons aanbod is die onwrikbare 
toewyding om die laagste pryse aan mense van alle 
 inkomstegroepe regoor Afrika te bied. 
 Ons bereik dit deur doeltreffendheid na te streef in alles 
wat ons doen. Ons gevorderde verspreidingsentrums en 
gesofistikeerde voorraadketting gee ons groter beheer oor 
ons bedrywighede. Dit bemagtig ons om ekonomiese 
uitdagings te oorkom sonder om gehalte prys te gee. 
 Deur die boublokke vir voortgesette sukses vas te lê, 
kan ons voortgaan om bekostigbare voedsel aan al ons 
gemeenskappe te verskaf; in sosiale opheffing te belê; en tot 
die ekonomie van Afrika by te dra – alles, terwyl ons waarde 
vir al ons beleggers skep.

Freshmark

Shoprite Holdings Beperk is ’n beleggingshouer - 
 maat skappy waarvan die filiale saam die grootste   
snelbewegende verbruikersgoedere kleinhandelsaak 
op die Afrika-vasteland vorm. Ons dryf handel van 
Kaapstad tot Accra en die Indiese Oseaan-eilande 
deur ’n totaal van 1 855 korporatiewe winkels en 359 
franchise-winkels in 15 lande. 
 Terwyl die Groep se primêre sake die voedselkleinhandel 
behels, is ons aanbod uitgebrei om ’n breë reeks van 
goedere en dienste te omvat wat onder meer huishoudelike 
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DIE ENGELSE WEERGAWE 
HIERVAN GENIET VOORRANG IN 

DIE GEVAL VAN ENIGE 
 TEENSTRYDIGHEDE MET DIE 
TEKS IN HIERDIE VERSLAG.

Sien die Engelse weergawe 

aan die keersy vanaf  

bladsy 45 vir die opgesomde 

 gekonsolideerde  

finansiële state en 

 aandeelhouersinligting.

INHOUDS-  
OPGAWE

“AFRIKA IS DIE 
TOEKOMS EN ONS IS 
VOLKOME DAARAAN 

TOEGEWYD. IN DIE 
NUWE FINANSIËLE JAAR 
GAAN ONS NIE NET ONS 

TEENWOORDIGHEID IN 
DIE LANDE WAAR ONS 
REEDS HANDEL DRYF 

UITBREI NIE, MAAR ONS 
SAL VOORTGAAN OM 

POTENSIËLE TOEGANG 
TOT NUWE MARKTE 
OP DIE VASTELAND 

TE ONDERSOEK.”
JW BASSON

Uitvoerende Hoof 
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GEÏNTEGREERDE VERSLAG

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 2016  insluit.

Filiale van  
Shoprite  

Holdings Bpk

100%
Shoprite   

International Bpk
Dryf handel in:  

Zambië | Mosambiek | Botswana  
Madagaskar | Uganda | Angola 

Ghana | Nigerië | Malawi 
Demokratiese Republiek  

van die Kongo

100%
Shoprite Insurance 

Company Bpk

100%
Shoprite Checkers 

(Edms) Bpk
Dryf handel in:  

Suid-Afrika | Namibië 
Swaziland | Lesotho 

Mauritius

100%
Shoprite   

Investments Bpk

100%
Computicket (Edms) Bpk

Dryf handel in:
Suid-Afrika | Botswana
Mosambiek | Namibië 

Zambië

100%
MediRite (Edms) Bpk

Dryf handel in:
Suid-Afrika | Angola 

Swaziland
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ANGOLA BOTSWANA DRK GHANA LESOTHO MADAGASKAR MALAWI MAURITIUS

Bruto binnelandse produk,  
konstante pryse (% verandering) 2.998 -0.339 7.745 3.488 2.468 3.033 2.950 3.374
Inflasie, gemiddelde verbruikerspryse  
(% verandering) 10.275 3.041 1.045 17.153 4.757 7.404 21.858 1.285
Bevolking (miljoene) 25.115 2.129 81.680 26.886 1.932 24.235 18.111 1.259

MOSAMBIEK NAMIBIË NIGERIË SUID-AFRIKA SWAZILAND UGANDA ZAMBIË

Bruto binnelandse produk,  
konstante pryse (% verandering) 6.300 4.499 2.653 1.283 1.661 5.038 3.636
Inflasie, gemiddelde verbruikerspryse  
(% verandering) 2.392 3.400 9.010 4.588 4.960 5.790 10.107
Bevolking (miljoene) 27.978 2.221 178.721 54.957 1.283 39.890 16.212

EKONOMIESE OORSIG

KORPORATIEWE WINKELS AANVULLENDE WINKELS FRANCHISE
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SUID-AFRIKA 439 196 37 292 328 31 21 50 125 189 137 53 92 320 

ANGOLA 18  11 8   12 12 

BOTSWANA 6 1  5 8 2 1 1 7

DRK 1    

GHANA 5      

LESOTHO 5  6 6 1  2 1 

MADAGASKAR 9       

MALAWI 4  3     

MAURITIUS 3       

MOSAMBIEK 9  3 7   

NAMIBIË 21 5 27 16   2 18 9 1 39 

NIGERIË  18   1     

SWAZILAND 9  6 7  1  1 3 

UGANDA 2       

ZAMBIË 28  1 7   22  

BUITE RSA 138 6 63 59 4 1 3 62 10 1 15 39 

TOTAAL 577 202 37 355 387 35 22 53 187 199 138 68 92 359 

Bron: Internasionale Monetêre Fonds, Wêreld Ekonomiese Vooruitsig Databasis, April 2016

GHANA 5
19 NIGERIË

NAMIBIË 89

49ANGOLA

1DRK

2 UGANDA

SUID-AFRIKA

31 BOTSWANA

SWAZILAND

20 LESOTHO

MADAGASKAR9
3 MAURITIUS

MOSAMBIEK1958
7 MALAWI

VERSPREIDING VAN BEDRYWIGHEDE

1 855   
KORPORATIEWE 
WINKELS IN  
TOTAAL

ZAMBIË

1 519

24
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  HANDELSNAAM OPSOMMING
TEIKEN-
MARK GETAL WINKELS

Dié bekostigbare en toeganklike handelsnaam bedien die  massa 
middelinkomste-mark met die laagste pryse op basiese goedere, 
wat  kruideniersware en huishoudelike produkte insluit. As die 
Groep se oorspronklike en vlagskip-handelsnaam, besit dit die 
meeste winkels in Suid-Afrika en is dit die handelsnaam wat 
gebruik word om die groei in Afrika te lei.

LSM 4 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

439 138 577
Die kettingwinkels se eenvoudige filosofie, “When we save, 
Usave”, word gerugsteun deur ’n innoverende strategie van 
 kleinformaatwinkels wat ’n beperkte reeks voedselprodukte 
teen deurgaanse lae pryse aan lae-inkomste verbruikers bied. 
Dié  kleinformaatwinkels is ook ’n ideale voertuig vir die Groep 
se uitbreiding in Afrika en maak voorsiening vir heelwat groter 
indringing in voorheen onderbediende gemeenskappe in 
 Suid-Afrika.

LSM 1 – 5
RSA

Nie-
RSA Totaal

292 63 355
Gerief, gehalte en varsheid definieer die Checkers-handelsnaam. 
Tydsgedrewe, hoë-inkomste verbruikers wat op soek is na ’n 
wêreldklas inkopie-ervaring geniet die goeie waarde op ’n wye 
keuse van kruideniersware, huishoudelike produkte en spesiali-
teits reekse vleis, kase, wyne en koffie. Die winkels is regoor  
Suid-Afrika en sekere buurlande in winkelsentrums en ander 
 gerieflike persele geleë, wat dit toeganklik maak vir kieskeurige 
kopers in gegoede residensiële gebiede.

LSM 8 – 10
RSA

Nie-
RSA Totaal

196 6 202
Checkers Hyper bied dieselfde spesialiteitskoskeuse en goeie 
waarde vir geld as Checkers, maar binne grootformaatwinkels, wat 
aankope in grootmaat eerder as geriefsinkopies aanmoedig. Die 
reekse algemene handelsware is baie groter in Hyper-winkels en 
fokus op kategorieë soos klein elektriese toebehore, troeteldier-
produkte, tuin- en swembadsorg, buitemuurse toerusting, huisver-
beteringe, huisware, babaprodukte, speelgoed en skryfbehoeftes. 
Checkers Hyper-winkels doen slegs in Suid-Afrika sake in gebiede 
met ’n hoë bevolkingsdigtheid.

LSM 8 – 10
RSA

Nie-
RSA Totaal

37 0 37
Die OK Furniture-ketting bring bekostigbare gehalte na huise 
regoor Afrika. Die handelsnaam se winkels het ’n uitgestrekte 
geografiese verspreiding en bied ’n wye reeks van meubels, 
beddegoed, los en volvloermatte, elektriese toebehore en 
 tuisvermaakprodukte teen die laagste pryse teen kontant of op 
krediet. Uitgesoekte, gehalte goedere en uitstaande diens is 
sprekend van die ‘geen moeite’ inkopie-ervaring. 

LSM 5 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

328 59 387
Dié ketting van kleinformaatwinkels verkoop ’n goed uitgesoekte 
reeks van wit goedere en tuisvermaakprodukte, sowel as 
 beddegoed en los matte. Dit is hoofsaaklik geleë in gebiede met 
’n hoë bevolkingsdigtheid en kopers kan kontant betaal of die 
 voordeel van mededingende kredietopsies kies.

LSM 5 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

31 4 35
Die nuwe ketting van konsepwinkels bied verbruikers in die   
middel- en die hoërinkomstegroep als wat hul slaapkamers 
benodig met die grootste en mees eksklusiewe reeks van 
 slaapkamerstelle, basisstelle, klerekaste en kiste, geleentheid-
stoele, linne en bykomstighede – alles en meer vir die kieskeurige 
verbruiker.

LSM 5 – 8
RSA

Nie-
RSA Totaal

21 1 22

DIE GROEP

better and better
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  HANDELSNAAM OPSOMMING
TEIKEN-
MARK GETAL WINKELS

House & Home bied gehalte huisware teen bekostigbare pryse 
aan hoë-inkomste verbruikers. Goedere sluit ’n wye keuse van 
 eksklusiewe en bekende reekse meubels, beddegoed, toebehore, 
tuisvermaak en vloerbedekkingsprodukte in. Die winkels is regoor 
Suid-Afrika, Namibië en Botswana geleë.

LSM 7 – 10
RSA

Nie-
RSA Totaal

50 3 53
Die MediRite-apteke is binne Shoprite- en Checkers-winkels geleë 
en daarom goed geposisioneer om in die groeiende behoefte vir 
toeganklike en bekostigbare gesondheidsorg vir klante oor alle 
inkomstegroepe te voorsien. Baie van die apteke is geleë in 
 voorheen benadeelde gemeenskappe waar weinig farmaseutiese 
dienste beskikbaar is.

Dieselfde 
as Shoprite 
en 
Checkers

RSA
Nie-
RSA Totaal

145 15 160
LiquorShop bied ’n volledige verskeidenheid wyne, biere en sterk 
drank teen bekostigbare pryse aan Checkers- en  Shoprite-klante. 
Dit word naby die Groep se supermarkte  geposisioneer, maar met 
’n afsonderlike ingang wat daarom ook die verbygaande publiek 
nooi. 

Dieselfde 
as Shoprite 
en 
Checkers

RSA
Nie-
RSA Totaal

326 11 337
Transpharm Farmaseutiese Groothandelaars versprei ’n wye reeks 
farmaseutiese produkte en chirurgiese toerusting aan apteke, 
hospitale, klinieke, resepterende dokters en veeartse regoor  
Suid-Afrika. Die Shoprite Groep brei hierdie dinamiese maatskappy 
uit om sy bestaande nasionale verspreidingsnetwerk te versterk. 

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

Die OK Franchise-afdeling bedryf drie verskillende klein handel-
formate (OK Foods, OK MiniMark & OK Express), ’n drankwinkel 
(OK Liquor) en ’n groothandelaar (Megasave). Elkeen van dié 
winkels het sy eie identiteit en persoonlikheid en bied inkopie-
geriewe toepaslik op die mark waarin dit sake doen. Dit sluit ’n wye 
reeks van vars en nie-bederfbare voedselitems sowel as algemene 
handelsware in. Die OK Franchise streef  voortgeset daarna om die 
handelsnaam as ’n staatmaker  handelaar te vestig en daar is 
vandag meer as 300 winkels in woonbuurte en  gemeenskappe 
regoor Suid-Afrika en Namibië.

Die verskil-
lende winkel-
formate met 
hulle uiteen-
lopende 
identi teite en 
fasili teite, 
 voor sien in 
die behoeftes 
van die 
gemeenskap 
waarin hulle 
voor kom.

RSA
Nie-
RSA Totaal

320 39 359
Hungry Lion se trots is om sy klante MEER te gee deur smaaklike 
gebraaide hoender met MEER geur en MEER waarde. In die sewe 
Afrika-lande waar die handelsnaam sake doen, streef dit daarna 
om kos van hoë gehalte teen bekostigbare pryse te verskaf in die 
moderne kitskosomgewing. 

LSM 4 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

125 62 187
Checkers Food Services is die Shoprite Groep se handelsnaam 
wat met besighede sake doen en wat ’n omvattende reeks van 
gehalte produkte teen die laagste pryse aan die gasvryheids- en 
die spyseniersbedryf lewer. Gerugsteun deur die Groep se groot-
maataankoopkrag en gesentraliseerde verspreidingsnetwerk, kan 
Checkers Food Services verskaffing aan kliënte in die Gautengse 
en Wes-Kaapse provinsies van Suid-Afrika deur toegewyde 
pakhuise en logistieke vervoervlote bied.

Teiken 
onder-
nemers in 
die gas-
vryheids- 
en spyse-
nierings-
industrie.
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53 weke 52 weke
Junie Junie

% 2016 2015
toename Rm Rm

Verkoop van handelsware  14.4  130 028  113 694 
Handelswins  15.0  7 278  6 328 
Verdienste voor rente, inkomstebelasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA)  16.2  9 373  8 065 
Wins voor inkomstebelasting  14.4  6 845  5 982 
Wesensverdienste  17.0  4 835  4 133 

PRESTASIEMAATSTAWWE
Wesensverdienste per aandeel (sent)  17.0  904.4  772.9 
Dividende per aandeel verklaar (sent)  17.1  452.0  386.0 
Dividenddekking (keer)  2.0  2.0 
Handelsmarge (%)  5.6  5.6 
Opbrengs op gemiddelde aandeelhouersekwiteit (%)  19.2  18.0 

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

FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
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Shoprite Holdings Bpk en sy Filiale vir die jaar geëindig Junie 2016
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GROEP  
OMSET 
STYG  
14.4%

1 774 734
OPLEIDINGSURE 

BELÊ IN  
WERKNEMERS

PRODUKTE  
TER WAARDE  

VAN R32 MILJOEN 
GESUBSIDIEËR

SHOPRITE  
CHECKERS  

SE INTERNE 
VOEDSEL  

INFLASIE 
3.5%

4.5 MILJOEN  
MAALTYE VAN SOP  

EN BROOD VOORSIEN  
DEUR MOBIELE  
SOPKOMBUISE VOORSIEN  

137 775  
MENSE VAN ’N  
VASTE INKOMSTE

89 TON  
HERWINDE PAPIER  

GEBRUIK VIR DIE MAAK  
VAN ALLE GERIEFSKOS  

OMHULSELS  
EN HOUERS

4 833 
NUWE WERKE  

GESKEP  
IN 2016

108 NUWE  
KORPORATIEWE 
WINKELS TEEN  

JUNIE 2017

BEDIEN ’N REKORD  

1 MILJARD
KLANTE IN ’N  
ENKELE JAAR
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KOS VAN 

GESKENK
R109 MILJOEN  
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UITVOERENDE DIREKTEURE

DR. JW BASSON (70)
BCom CTA GR(SA) DCom (hc)
Hoof-Uitvoerende Beampte 
–  Sluit in 1971 as finansiële bestuurder by 

Pep Stores Bpk aan. 
–  Aangestel as Hoof-Uitvoerende Beampte 

van Shoprite Holdings in 1979.
–  Besturende Direkteur van Shoprite 

Checkers (Edms) Bpk.

MNR. CG GOOSEN (63)
BCom Hons GR(SA)
Adjunk-Besturende Direkteur
–  Sluit in 1983 as finansiële bestuurder by 

die Pepkor Groep aan.
–  Dien as finansiële direkteur van Shoprite 

Holdings van 1993 tot 2014.
–  Direkteur van Shoprite Checkers (Edms) Bpk.

MNR. M BOSMAN (59)
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-en-

Etiesekomitee.

MNR. B HARISUNKER (64)
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 (57)
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 (67)
BCom CTA GR(SA)
Hoofbestuurder: Kleinhandelbeleggings
–  Sluit in 1997 by die Shoprite Groep aan.
–  Aangestel op die direksie van Shoprite 

Holdings in 2005.
–  Direkteur van Shoprite Checkers (Edms) 

Bpk en verskeie ander Groep-filiale.

MNR. BR WEYERS (64)
Hoofbestuurder: Produkontwikkeling
–  Sluit in 1980 by die Shoprite Groep aan.
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

Holdings in 1997.
–  Direkteur van Shoprite Checkers (Edms) 

Bpk.
–  Dien op die Maatskaplike-en-

Etiesekomitee.

ALTERNATIEWE UITVOERENDE DIREKTEURE

MNR. JAL BASSON (40)
BRek
Digitale Hoofbeampte
–  Aangestel as alternatiewe direkteur van 

Shoprite Holdings in 2005.
–  Direkteur van Shoprite Checkers (Edms) 

Bpk en verskeie ander Groep-filiale.

MNR. PC ENGELBRECHT (47)
BCompt Hons GR(SA)
Operasionele Hoofbeampte
–  Aangestel as alternatiewe direkteur en as 

Operasionele Hoofbeampte van Shoprite 
Holdings in 2005.

–  Direkteur van Shoprite Checkers (Edms) 
Bpk en verskeie ander Groep-filiale.

NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

DR. CH WIESE (74)
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.

RAAD VAN DIREKTEURE
Shoprite Holdings Bpk
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ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE

MNR. JF BASSON (64)
BCom (Cum Laude) CTA CA(SA) 
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

Holdings in 2014.
–  Aangestel as Voorsitter van die  

Oudit-en-Risikokomitee op  
19 Oktober 2015.

–  Voormalige vennoot van 
PricewaterhouseCoopers.

–  Voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee 
van Kaapse Verbruikers (Edms) Bpk. 

–  Lid van die Direksie van Kaapse 
Verbruikers (Edms) Bpk.

MNR. JJ FOUCHÉ (68)
BCom LLB
–  Heraangestel as direkteur van Shoprite 

Holdings in 2012.
–  Lid van die Oudit-en-Risikokomitee.

MNR. EC KIESWETTER (57)
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.
–  Aangestel as Leidende Onafhanklike 

Direkteur op 19 Oktober 2015.
–  Dien op die Nominasie- en 

Vergoedingskomitees.
–  Groep-bestuurshoof van Alexander 

Forbes Group Holdings Beperk en hou 
verskeie direkteurskappe in Alexander 
Forbes-groepfiliale.

–  Vorige Adjunk-Kommissaris van die  
Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) 
en lid van die Nasionale Tesourie se 
Belastingopbrengskomitee.

–  Kanselier van die Da Vinci Instituut, 
’n privaat Universiteit in Suid-Afrika.

MNR. JA LOUW (72)
BSc Hons B(B&A) Hons
–  Aangestel as direkteur van Shoprite 

Holdings in 1991.
–  Voorsitter van die Maatskaplike-en-Etiese- 

en die Vergoedingskomitees.
–  Dien op die Oudit-en-Risko- en die 

Nominasiekomitees.
–  Hou direkteurskappe in verskeie private 

maatskappye.

DR. ATM MOKGOKONG (59)
MB ChB DCom (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, 
Jasco Electronics Bpk en Afrocentric 
Investment Corporation Bpk.

–  Nie-uitvoerende direkteur van 
Adcock Ingram en Medscheme Bpk. 

–  Hou direkteurskappe in verskeie ander 
publieke/private maatskappye.

MNR. JA ROCK (46)
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 (35)
BA, MIEM (Italië), LLB
–  Aangestel as alternatiewe direkteur van 

Shoprite Holdings in 2005.
–  Dien op die direksies van verskeie 

genoteerde maatskappye.
–  Advokaat in die Suid-Afrikaanse 

Hooggeregshof.
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VOORSITTERSREDE

CH WIESE

SUID-AFRIKA EN DIE WÊRELDWYE EKONOMIESE OMGEWING 
Dit was ’n onstuimige jaar vir Suid-Afrika en vir verskeie van sy groot 
handelsvennote. In Desember, omtrent halfpad in die Groep se 
verslagtydperk, is die land in ’n finansiële krisis gedompel toe die 
Minister van Finansies vervang word, en net ’n paar dae later wéér 
vervang word, terwyl die rand tot een van sy laagste vlakke ooit tuimel 
en ’n kredietafgradering spook. Beleggersvertroue het laag gedaal en 
die politieke binnegevegte het voortgeduur. Tog, nog voor dié 
omwenteling, het Suid-Afrika se ekonomie afwaarts gegly met gestolde 
nywerheidsopbrengs, stygende werkloosheid en die steeds groeiende 
bedreiging van ’n resessie. In die eerste kwartaal van 2016 het die land 
se bruto binnelandse produk (BBP) trouens met 1.2% gekrimp en teen 
Junie vanjaar was regstreekse buitelandse belegging 69% swakker, die 
laagste vlak in 10 jaar. 

Suid-Afrika, soos alle ander lande en veral ontwikkelende lande, is 
diep geraak deur die wêreldekonomie, wat steeds sukkel om die laaste 
oorblyfsels van die finansiële krisis in 2008 af te skud, tot so ’n mate dat 
die Wêreldbank onlangs weer sy wêreldwye groeivooruitskatting vir 
vanjaar verlaag het. Waar herstel plaasgevind het, insluitend in 
sommige van Suid-Afrika se groot handelsvennote, was dit gebrekkig. 
Bykomend daartoe het lae kommoditeitspryse op wêreldmarkte en die 
verlangsaming in die Chinese ekonomie groei nog verder onderdruk, 
juis in ’n aantal ontwikkelende ekonomieë. 

Nietemin, Suid-Afrika moet verantwoordelikheid aanvaar vir die 
toestand waarin hy homself bevind gegewe die diep gewortelde 
strukturele probleme in die ekonomie. Dit word nie voldoende hanteer 
nie en daarom het die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) in ’n 
onlangse verslag die land se leierskap aangemoedig om daadwerklike 
stappe te neem om nuwe lewe in die ekonomie te blaas en die land 
weer op ’n groeipad te plaas. 

Gelukkig word daar ’n begin gemaak om dit te bereik met die 
Ministerie van Finansies wat stappe neem om besteding in te kort. 
Heelwat meer as dit is egter nodig. 

Ek was in Maart lid van ’n span onder leiding van die Minister van 
Finansies op ’n werksessie in die Verenigde State van Amerika en 
Verenigde Koningkryk waar ons heelwat prominente beleggers ontmoet 
het. Die oorheersende indruk wat ek gekry het, was dat mense werklik 
wil hê dat Suid-Afrika ’n sukses moet maak. Dit was baie duidelik dat 
indien buitelandse beleggers weer vertroue in die land se potensiaal 
sou kry, benodig ons politieke stabiliteit met beleidsekerheid en fiskale 
konsolidasie, tesame met ’n wesenlike verbetering in beheer oor 
ondernemings in staatsbesit. Die boodskap was ook dat die Regering, 
onder andere, die dispuut rondom die beginsel van “eenmaal bemagtig, 
altyd bemagtig” moet uitklaar. 

’n Ander mening wat op verskeie geleenthede na vore gekom het, is 
dat mense in die privaat sektor met sake-ondervinding en -vernuf aan 
ondernemings in staatsbesit gesekondeer moet word om te help dat 
dié bedrywighede herstruktureer word sodat hulle in ’n vryemark-
omgewing kan begin gedy. Ek weet vir ’n feit dat die privaat sektor 

gereeld aangebied het om in vennootskap met die regering te werk om 
struikelblokke te verwyder wat ons ekonomie terughou. Daardie 
uitnodiging staan steeds.

Om groei te laat ontluik, is dit krities dat die land sy entrepreneuriese 
gees inspan. As ’n voorbeeld van wat bereik kan word, kan ons kyk na 
die klein revolusie in die mynbedryf waar die paar monolitiese 
maatskappye vervang word met entrepreneursgedrewe ondernemings 
wat beskik oor jong leierskap met ’n baie verskillende benadering tot 
dié bedryf se rol in ons ekonomie. 

Ek het gesê dat baie gedoen moet word alvorens Suid-Afrika weer 
’n wen-land sal wees, maar laat ek klem lê oor hoe diep beïndruk ek 
tydens die oorsese werksessie was met die wêreldklastalent binne die 
Suid-Afrikaanse Reserwebank en die Tesourie. Hulle is die maatstaf van 
Suid-Afrikaanse kundigheid wat ons beskikbaar het om dié land ’n 
beter plek vir alle Suid-Afrikaners te maak. 

DIE GROEP IN AFRIKA
Ons het lank terug besluit dat Afrika die toekoms vir ons besigheid is. 
Dit is ’n oortuiging wat met tyd net versterk het, gerugsteun deur die 
koers waarteen ons ons bedrywighede op die vasteland uitbrei asook 
ons toekomsplanne vir groei. 

Ons doen tans sake in 14 markte buite die grense van Suid-Afrika 
en ons ondersoek voortdurend ander Afrika-lande waar ons glo die 
potensiaal bestaan sodat ons ekonomieë van skaal in ’n relatiewe kort 
tydperk sal kan behaal. 

Ons glo daar is baie oortuigende redes vir ons besluit om die res 
van Afrika as ons tweede tuiste te hanteer. Die vasteland het ’n 
saamgevoegde BBP van ’n geraamde VSA $3 triljoen; dit omvat 60% 
van die wêreld se bewerkbare land; dit is geseën met ’n rykdom van 
natuurlike hulpbronne; en dit het ’n bevolking van 1.2 miljard, 
hoofsaaklik jong mense.

Ons is maar te deeglik bewus van die behoefte om baie duidelik te 
onderskei tussen potensiaal en die alledaagse werklikheid, want Afrika 
is steeds ’n vasteland in ’n oorgangstadium en wat bestaan uit ’n klomp 
uiteenlopende ekonomieë wat almal diep in die proses van ontwikkeling is. 

Ons het gesien hoe enorme veranderinge plaasvind in ons meer as 
20 jaar in Afrika, wat die groei van gesofistikeerde verbruikers insluit 
soos markte baie meer genuanseerd word. En ten spyte van huidige 
terugslae groei die vasteland steeds teen ’n vinniger pas as die meeste 
ander streke in die wêreld. Die IMF verwag dat Afrika tussen 2016 en 
2020 met ’n jaarlikse koers van 4.3% gaan groei. 

Selfs as dit ’n té optimistiese verwagting is, is feite soos die 
21 miljoen stabiele nuwe werke wat op die vasteland oor die afgelope 
vyf jaar geskep is, vir Shoprite se toewyding aan Afrika belangrik. 
Bykomend daartoe geskied verstedeliking in Afrika teen rasseskrede. 
Oor die volgende dekade, volgens ’n verslag van die Verenigde Nasies, 
gaan 187 miljoen meer Afrikane na die stede trek waar produktiwiteit 
drie keer hoër is as in die plattelandse streke. Ons beskouing is dat dié 
verstedeliking tot vinnige groei in verbruik deur beide huishoudings en 
sake-ondernemings in die meer gevorderde en gediversifiseerde 
ekonomieë gaan lei. 

Terselfdertyd is ons baie bewus van die feit dat Afrika geweldige 
struikelblokke sal moet oorkom om sy potensiaal te verwesenlik, soos 
die gebrek aan voldoende infrastruktuur, nie net in terme van paaie, 
spoorweë en hawens nie, maar ook van ’n betroubare en volhoubare 
elektrisiteitsvoorraad. Vroeër vanjaar in Kigali op die Wêreldekonomiese 
Forum in Afrika is aangedui dat 600 miljoen mense op die vasteland 
steeds nie toegang tot elektrisiteit het nie. 

Baie vordering is gemaak om die situasie te verbeter. Wat nog op 
geen beduidende manier verander het nie is die eindelose burokratiese 
rompslomp en, soos in baie ander dele van die wêreld, die geknoeiery 
en korrupsie. Burokratiese rompslomp maak steeds die vervoer van 
goedere oor grense geweldig frustrerend. 

Ten spyte van die bestaande aantal handelsblokke in Afrika suid van 
die Sahara is daar steeds ’n magdom handelsversperrings en tesame 
met hoë invoertariewe onderdruk dit handel tussen Afrika-lande 
wesenlik. Ons moet nog die voordele sien van die onlangs gevestigde 
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vryehandelsverdrag tussen 26 lande wat ’n gemene mark oor die helfte 
van die vasteland moet skep. 

Nogtans het ons ons tot Afrika vir die lang termyn verbind. 
Kommoditeitsmarkte is siklies van aard en die lande wat nou sukkel 
weens die wêreldwye afswaai, sal met tyd weer begin blom soos die 
mark draai. Die huidige droogte in Suider- en Oos-Afrika sal tot ’n einde 
kom, en ’n land soos Zambië sal weer floreer wanneer voedselproduksie 
normaliseer. 

Deur ons teenwoordigheid in Afrika lewer ons ’n betekenisvolle 
bydrae. Ons het nie net ’n nuwe standaard van voedselkleinhandel 
gebring aan die lande op die vasteland waarin ons handel dryf nie, 
maar ons het ook 20 000 plaaslike mense in ’n verskeidenheid posisies 
in diens geneem. Bykomend daartoe, het ons ’n netwerk van plaaslike 
verskaffers opgebou met wie ons nougeset saamwerk om te verseker 
dat hul produkte aan die standaarde voldoen wat ons in Suid-Afrika 
verwag. 

DIE DIREKSIE
Dit was met groot spyt dat ons die uittrede van Mnr. JG (Gerhard) 
Rademeyer as direksielid op die laaste jaarvergadering aanvaar het. 
My professionele verhouding met hom strek al meer as 30 jaar en gaan 
terug na die tyd toe hy nog ’n jong geoktrooieerde rekenmeester by die 
ouditfirma wat ons gebruik het, was. Ons het ’n noue vriendskap 
sedertdien gehandhaaf. Veertien jaar gelede het hy ’n direksielid van 
die Shoprite Groep geword en is later aangewys as die Leidende 
Onafhanklike Direkteur en voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee. 
Sy bydrae tot ons beraadslaging was ten alle tye vol insig en met 
gesag. Mnr. EC Kieswetter, het sy verantwoordelikhede as Leidende 
Onafhanklike Direkteur opgeneem terwyl Mnr. JF Basson nou dien as 

Shoprite Palanca, Angola, het sy deure heropen in April 2016.

Voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee. Mnr. Rademeyer, wat nou 67 
is, sal geweldig gemis word. Ons beste wense en groot dankbaarheid 
gaan met hom saam. 

ERKENNING
Daar gaan skaars ’n jaar verby sonder om op te merk hoe moeilik en 
uitdagend dit was. Aan die ander kant, sake draai altyd rondom 
uitdagings. Dit is ook wat die beste in mense na vore bring. Die 
afgelope jaar was nogtans steeds besonders uitdagend. ’n Jaar gelede 
het Suid-Afrika se ekonomie nog onder 2% gegroei en nou het dit 
verswak tot nul. En tog het ons dit hanteer en baie goed oorleef; 
trouens, die resultate in die verslagtydperk is beter as die jaar 
vantevore. Dit het alles met mense op elke vlak van ons besigheid te 
doen, wat sterk gemaak is deur die omstandighede waarin ons sake 
doen. As ’n direksie is ons baie bewus daarvan en dankbaar vir al die 
opofferings deur alle bestuurs- en personeellede wat dit moontlik 
gemaak het om die resultate te behaal. Terselfdertyd wil ek as voorsitter 
ook erkenning gee en my diepste waardering uitdruk vir my mede-
direksielede se insiggewende leierskap, wat dit alles moontlik gemaak 
het.

CH WIESE
Voorsitter

22 Augustus 2016
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VERSLAG VAN DIE HOOF-UITVOERENDE BEAMPTE

JW BASSON

Ons resultate vir die 2016 verslagtydperk, wat 53 weke teenoor die 
vorige jaar se 52 omvat het, getuig van die lesse geleer en die 
ondervinding wat ons oor baie jare opgedoen het deur suksesvol in die 
middel tot laer end van die mark sake te doen. Ons totale verkope het 
met 14.4% (11.6% op ’n vergelykende 52-week grondslag) gestyg, 
terwyl groei op bestaande besigheid 5.5% was. 

Daar is heelwat en komplekse faktore wat tot die resultate bygedra 
het, maar van kritiese belang daaronder was die onwrikbare fokus om 
die laagste pryse te verseker, terwyl ons ook die pryse van basiese 
voedselprodukte, waar moontlik, gesubsidieer het. 

Streng kostebeheer en meer doeltreffende bedryfsmetodes het ons 
die vermoë gegee om dit te bereik, sonder om ons handelswinsmarge, 
wat steeds op 5.6% is, in te boet. Ten spyte van intense plaaslike mede-
dinging het ons daarin geslaag om ons markaandeel bo 30% te hou. 

Die twaalf maande tot Junie was ’n uitdagende tyd vir Suid-Afrika. 
Die land is in ’n siklus van lae groei gedompel weens faktore buite ons 
beheer, soos die voortdurende verlangsaming in die Chinese en 
wêreldekonomie se groei, asook die onsekerheid wat met Brexit 
gepaard gegaan het. 

In die klimaat van politieke en ekonomiese uitdagings asook hoë 
werkloosheid, het plaaslike groei verlangsaam. Die swaarste droogte in 
35 jaar, wat ’n uitwerking op die pryse van basiese landbouprodukte 
gehad het, het lewenskoste verhoog. Gevolglik is die besteebare 
inkomste van veral lae-inkomste verbruikers toenemend onder druk 
geplaas.

Aan die ander kant van die spektrum is ekonomiese groei in lande 
soos Angola en Nigerië gekniehalter deur ru-olie se deurgaanse lae 
pryse op wêreldmarkte asook voortdurende politieke onstabiliteit. Ons 
is nietemin vol vertroue in die potensiaal wat die vasteland op die langer 
termyn bied. Die 15 markte waarin ons handel dryf, het ’n totale 
bevolking van 500 miljoen mense en ’n kollektiewe bruto binnelandse 
produk (BBP) van R15 triljoen. 

Die lae kommoditeitspryse het oor die langer termyn wel ’n 
moontlike positiewe uitwerking vir dié lande omdat hulle nou gedwing 
word om hul olie-afhanklikheid te verminder en hul ekonomieë uit te 
brei deur in nuwe gebiede en dienste te diversifiseer. Al die lande 
waarin ons handel dryf, veral Angola, het omvattende landbou-
potensiaal wat in ’n relatiewe kort tydperk verwesenlik kan word om 
bykomende bronne van inkomste te skep. 

Oor die afgelope jaar het ons sakebenadering ’n klantgesentreerde 
fokus gehad. Om aan kopers se basiese vereistes te voldoen – om elke 
keer die produk wat hy of sy wil hê op die rak te kry én teen ’n 
mededingende prys – het grootskaalse gevolge vir die wyse waarop 
ons sake bestuur word. Ons het vroeg reeds besluit dat beheer oor die 
hele voorraadketting die enigste manier sal wees om reëlmatige 
beskikbaarheid op die rak te verseker. 

Ons het ’n netwerk van verspreidingsentrums wat deurgaans verder 
ontwikkel word, gevestig waar verskaffers hul produkte aflewer en 
vanwaar ons winkels in terme van hul individuele behoeftes, soos en 

wanneer dit nodig is, bedien word. Ons gebruik ook die sentrums om 
voorraad op te bou sodat ons nie onmiddellik gedwing word om 
verhogings aan ons klante deur te gee wanneer pryse styg nie. 

Ons het ons personeel se opleidingsprogramme wesenlik uitgebrei 
en bou daardeur vaardighede sowel as ’n meer diensgeoriënteerde 
kultuur. In die 12 maande tot Junie is 1.8 miljoen ure afgestaan om lede 
van ons personeel, wat 137 775 werknemers omvat, op te lei en ons 
doelwitte te behaal. Sedert 2011 stel die groei van ons sake ons in staat 
om per jaar gemiddeld bykans 9 000 werksgeleenthede te skep, in ’n 
tyd wanneer amptelike werkloosheid gemiddeld hoër as 25% is. 

Ons beywering om aan klante se behoeftes te voldoen, beloon ons 
met groter klantlojaliteit. Suid-Afrikaners het ons as die top voedsel-
kleinhandelaar aangewys in die meeste gerekende verbruikers-
toekennings soos The Times Sowetan-kleinhandeltoekennings. In die 
mees onlangse Deloitte Global Powers of Retailing survey, is Shoprite 
Holdings ook uitgewys as Afrika se nommer een voedselkleinhandelaar. 

BEDRYFSOORSIG

SUPERMARKTE IN SUID-AFRIKA
Die Suid-Afrikaanse supermarkte, wat ons kernsaak is en meer as 80% 
van die totale supermarkomset verteenwoordig, gaan voort om die 
Suid-Afrikaanse voedselkleinhandelsektor in terme van sy aansienlike 
grootte en klantondersteuning te domineer. Dit het baie goed gevaar 
onder die heersende moeilike mark omstandighede. Met behulp van ’n 
goeie tweede helfte, is omsetgroei van 10.9% (8.1% op ’n 52-week 
grondslag) behaal. 

Die meerderheid van Suid-Afrikaners verkies steeds die Groep se 
supermarkte, waar 29.1 miljoen individuele klante volgens AMPS-syfers 
inkopies doen. Dis gelykstaande aan 76% van die volwasse bevolking 
en dit is ook dubbel dié van sy naaste mededinger. In die jaar het 
Shoprite-, Checkers- en Usave-supermarkte vir die eerste keer 
altesaam een miljard klante in een enkele jaar bedien, wat gelykstaande 
is aan 86 klante per sekonde. 

Die vlak van doeltreffendheid waarmee ons sake bestuur word, 
word ook in ons interne voedselinflasie weerspieël. Gegrond op ’n 
maandelikse meting van 81 000 produklyne, was dit gemiddeld slegs 
3.5% in die verslagtydperk, heelwat laer as Suid-Afrika se amptelike 
voedselinflasiekoers, wat volgens Statistieke Suid-Afrika 7.2% oor 
dieselfde tydperk was. 

In die verslagtydperk het ons 79 nuwe supermarkte oopgemaak 
waarvan 57 in Suid-Afrika is en 22 buite die land se grense. Ons het ons 
voedselkleinhandelformate voorts meer vaartbelyn gemaak om beter te 
voldoen aan die behoeftes van die gemeenskappe waarin hulle geleë is, 
en dit op ’n winsgewende wyse. Baie van die nuwe winkels is nader aan 
klante se huise geleë om meer gerief te verseker. 

Hoewel Shoprite se teikenmark onder druk was, het dié vlagskip-
handelsnaam van die Groep bevredigende resultate gelewer. Die 
bestuur het ’n aantal hoogs suksesvolle promosieveldtogte regoor die 
Groep, maar veral binne die Shoprite-ketting, van stapel gestuur. Die 
winkels dien ook as belangrike betaalpunte vir die maandelikse 
uitbetaling van welsynstoelae en 19 miljoen toelae is oor die jaar vir 
kinders, bejaardes en werkloses uitbetaal.

Checkers, en veral die Checkers Hyper-winkels, het stewige groei in 
die jaar getoon. In Checkers-winkels word daar deurgaans gewerk om 
sy spesialis afdelings vir kaas, wyn, vleis en vars voedsel verder op te 
gradeer en om hul aantrekkingskrag vir veral die hoër-inkomste 
professionele mense in die stede te verhoog.

Usave met sy beperkte reeks van noodsaaklike produklyne en 
belofte van lae pryse elke dag, het ook ’n goeie jaar agter die rug met 
groeiende omset en markaandeel.

Om die groeiende aantal takke te ondersteun, word die voor raad-
ketting se infrastruktuur deurgaans uitgebrei. In Kaapstad vind ’n 
ontwikkeling van 120 000m² plaas wat die streek se verspreiding sal 
hanteer. Die verspreidingsnode sal volgens skedule voor die einde van 
2017 ten volle in bedryf wees. Dit sal die bedrywighede van die vyf 
verspreidingsentrums wat regoor Kaapstad en omgewing versprei is, 
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saamvoeg en die doeltreffendheid van voorraadverskaffing aan winkels 
in die gebied wesenlik verbeter. 

Ons gaan ook voort om ons kundigheid in digitale bemarking uit te 
brei, met die fokus op mobiele tegnologie. Die Groep het nou 3 miljoen 
volgelinge op sosiale media, en gegewe Nigerië se hoë vlak van slimfoon-
penetrasie is meer as 1.2 miljoen van hulle van dié land afkomstig. 

AANVULLENDE DIENSTE
As deel van die proses om meer klantgesentreerd te word, het ons 
krities gekyk na die mate waartoe ons klante se behoeftes deur die 
byko men de dienste wat binne winkels gelewer word, bedien. Ons wil 
’n plek wees waar mense ander transaksies ook kan doen, soos om 
voorskrif medikasie by die binne-winkel apteke te kry, busbesprekings 
te doen, teater- of bootvaartkaartjies te koop, of geld aan familie en 
vriende te stuur. In elke supermark is daar ’n Money Market-kiosk waar 
dié wye reeks van dienste beskikbaar is soos om rekeninge te betaal, 
selfoon ver wante produkaankope asook elektrisiteit- en Lotto-verkope. 
Terself dertyd word Computicket, wat ook hoofsaaklik vanuit die Money 
Market-kiosks bedryf word, se fokus vernuwe om groter klem op 
vakansie- en reisdienste te plaas. 

Die 145 binne-winkel apteke van ons MediRite-ketting in Suid-Afrika 
vervul 5.8 miljoen voorskrifte, terwyl dit ook waardevolle gesondheid-
sorgondersteuning verskaf, veral in plattelandse gebiede. Ons werk 
baie nou saam met die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid 

en ons apteke dien toenemend as afhaalpunte vir mense wat chroniese 
medikasie van die Staat ontvang. Die diens sal uitgerol word na 58 
apteke deur die loop van 2017. Die apteekafdeling se fokus in die nuwe 
finansiële jaar sal op bedrywighede buite Suid-Afrika wees. Daar word 
tans 12 apteke winsgewend in Angola bestuur. Bykomend tot Angola 
doen dié afdeling ook sake in Swaziland. Die Suid-Afrikaanse Mediese 
Beheerraad het onlangs toestemming gegee dat MediRite se 
groothandelarm, Transpharm, na dié lande mag uitvoer. 

Ons LiquorShop-ketting, waarvan die takke meestal by die ingange 
van ons supermarkte geleë is, vorm deel van die totale inkopie-ervaring 
wat ons klante bied. Hulle bied nie net uitstekende pryse nie, maar ook 
’n atmosfeer van sofistikasie en gehalte. Ons het 44 takke gedurende 
die jaar oopge maak om die totaal op 337 te verstewig. As ’n hoogs 
winsgewende deel van die Groep se algehele verbruikersaanbod, het 
die omset met meer as 32% gedurende die jaar gestyg en verkopegroei 
op bestaande besigheid is 15.4% hoër. Ons beplan om nog 38 
LiquorShops in die nuwe finansiële jaar oop te maak.

UITBREIDING BUITE SUID-AFRIKA
Ons het Afrika nog altyd as ’n natuurlike uitbreiding van ons sake in 
Suid-Afrika beskou. Wat ons in ons plaaslike mark geleer het, kan ons 
tot ’n groot mate ook elders op die vasteland toepas. Aan die ander 
kant het Afrika ons ook belangrike lesse geleer wat ons weer met groot 
sukses plaaslik kan aanwend.

Checkers Hyper Mall of Africa, Gauteng Provinsie, Suid-Afrika, het in April 2016 begin sake doen.
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VERSLAG VAN DIE HOOF-UITVOERENDE BEAMPTE (VERVOLG)

In die afgelope jaar het Afrika van sy aantrekkingskrag vir beleggers 
verloor weens die stagnante kommoditeitspryse, politieke onsekerheid 
en laer groei. Ons Groep het nietemin ’n uitstekende jaar geniet en 
verkope het vir die 53 weke met 32.6% en op ’n konstante geldeen-
heidgrondslag met 39.0% gestyg.

Ons het goed gedoen in Angola en verskaf voorraad op ’n bykans 
deurlopende grondslag aan ons 29 supermarkte regoor daardie land, 
terwyl ons mededingers bykans sonder uitsondering geknou is deur 
uitdagings wat ons te bowe kon kom. Gevolglik het verkope floreer. Hoewel 
handels toestande in Nigerië uitdagend was weens faktore soos invoer-
beper kings; ’n sukkelende oliebedryf en ’n wesenlike tekort aan buite-
landse valuta, het ons ons teenwoordigheid daar uitgebrei. Ons doen dit 
omdat ons vertroue in die land se potensiaal en toekoms het. Dit is immers 
die grootste ekonomie in Afrika en die land met die grootste bevolking. 

Afrika is die toekoms en ons is volkome daaraan toegewyd. In die 
nuwe finansiële jaar gaan ons nie net ons teenwoordigheid in die lande 
waar ons reeds handel dryf uitbrei nie, maar ons sal voortgaan om 
potensiële toegang tot nuwe markte op die vasteland te ondersoek. 

FRANCHISE-AFDELING 
Die OK Franchise-afdeling is ’n belangrike uitbreiding van ons sake 
omdat dit ons toegang tot kleiner, meestal plattelandse gemeenskappe 
gee. Gedurende die afgelope jaar is die afdeling aansienlik herstruk-
tureer en die aantal OK-handelsformate is verminder terwyl daar ’n 
sterk fokus was op die opgradering van elke lid se winkel tot 

OK-standaarde. Terselfdertyd is ’n program van stapel gestuur om ons 
verhouding met lede verder te verbeter en te versterk, ’n inisiatief wat 
baie bevredigende resultate gelewer het. 

Vir die eerste keer laat die bestuur nou potensiële franchisenemers 
toe om losstaande drankwinkels te verkry sonder dat hulle ’n gerief-
supermark besit. 

Dié stappe, te same met die verhoogde frekwensie van aflewering aan 
OK-winkels, het gelei tot ’n beduidende verbetering in die gehalte van 
klantediens wat verskaf word deur lede wat die nuwe wyse waarop ons 
sake doen ten volle ondersteun. Die resultaat was dat die omset van die 
hele afdeling begin styg het en in die laaste kwartaal amper 27% bereik het. 

Ons glo die OK-handelsnaam is vandag ’n baie meer mededingende 
en selfgeldende speler in die markte waarin dit sake doen. Die toene-
men de aantal uitnodigings van ontwikkelaars om ruimte in nuwe 
inkopie  sentrums op te neem, is maar net een van die faktore wat daarvan 
getuig. Ons sien uit na voortgesette groei in die nuwe finansiële jaar. 

DIE MEUBELAFDELING
Die afdeling se groei in omset van 15.3% (12.5% op ’n 52-week 
grondslag) is ondersteun deur ’n aansienlike styging in die getal takke 
in die vorige finansiële jaar toe sy voetspoor met 103 winkels uitgebrei 
is. Twee van die drie kettings wat dit bedryf – OK Furniture, by verre die 
grootste met 387 takke, en OK Power Express – is gefokus op die 
middel en laer end van die mark, terwyl die derde – House & Home – 
hoofsaaklik die hoër inkomstekategorieë bedien. 

Shoprite Mandalay, Wes-Kaap Provinsie, Suid-Afrika, het in Junie 2016 begin handeldryf.
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Soos die res van die Groep, versnel die Meubelafdeling sy uitbrei ding 
in Suider-Afrika waar dit nou 67 takke in sewe markte het, insluitend 
Mosambiek, Zambië en Angola bykomend tot die BLNS-lande. 

Die nuutste aanpassings tot die Nasionale Kredietwet het gelei tot ’n 
meer konserwatiewe berekening van bekostigbaarheid. Dit het 
ongelukkig ’n uitwerking op kredietverkope gehad, wat weer 
finansiering- en versekeringsinkomste geraak het. Die feit dat die 
aanpassings ten tye van ’n gedempte ekonomie kom, het ’n wesenlike 
uitwerking op die afdeling se winsgewendheid gehad. 

VOLHOUBAARHEID
Ons hou voortgeset daarmee vol om ons strukture te verfyn om te 
verseker dat ons so doeltreffend moontlik in Suid-Afrika en elders op 
die vasteland kan sake doen. Ek het vroeër daarop klem gelê dat die 
lesse wat ons geleer het in ander lande, waar daar dikwels ’n 
pioniersbenadering vereis word, ook baie waardevol is vir ons tuismark. 
Dit is net soveel op vindingrykheid en innoverende probleemoplossing 
van toepassing as wat dit is om geestelik sterk en vasberade te wees. 

Ons het geleer dat in ’n hoogs mededingende mark ’n soortgelyke 
hoë vlak van selfversorging nodig is en dat afhanklikheid van eksterne 
faktore tot die minimum beperk moet word. Daar word dikwels gesê dat 
voedselkleinhandel ’n aanvullende besigheid is, wat beteken dat 
produkbeskikbaarheid op die rak, bykomend tot prys, van kritiese 
belang is. Om dié doelwit te bereik en ons afhanklikheid van ander te 
beperk, het ons ’n hoogs doeltreffende voorraadketting ontwikkel wat 
’n netwerk van verspreidingsentrums omvat om die vloei van 
handelsware na ons winkels ten volle te beheer. Met behulp van ons 
verskaffers en gerugsteun deur die mees gevorderde inligtingstelsels 
wat ons met intydse inligting 24/7 voorsien, verlaag ons konstant koste 
in die voorraadketting om ’n prysvoordeel binne die winkel te verseker. 

Om ons toekomstige groei te beplan, doen ons uitgebreide 
navorsing wat ’n wye reeks van rigtings dek – van die studie oor klante 
se veranderende inkopiepatrone asook om hulle daarin tegemoet te 
kom, en bemarking deur sosiale media tot demografiese studies om 
toekomstige bevolkingsgroei vas te stel teen die agtergrond daarvan 
om geskikte grond te kry vir uiteindelike winkelpersele.

Ons het omvangryke programme in werking gestel om energie-
verbruik in ons winkels te verminder en regdeur die voorraadketting, 
wat grootskaalse vervoervlote omvat. Volgens die benadering om so 
min as moontlik afval na stortingsterreine te stuur, het ons in die 
verslagtydperk ’n kompakteringsgerief by ons hoof-
verspreidingsentrum in Centurion naby Johannesburg van stapel 
gestuur waar karton en plastiek houers van al ons winkels in die 
Noordelike Streek vir herwinning verwerk word. Dit is stappe soos dié 
wat die mate van ons omgewings verantwoordelikheid uitbeeld. 

Om ons afhanklikheid van ingevoerde vars produkte vir ons meer as 
200 supermarkte elders op die vasteland te verlaag, het ons ’n 
omvattende ondersteuningsprogram in plek vir kleinskaalse plaaslike 
boere. Ons gee vir hulle bystand op elke vlak om meestal groente-oeste 
op die vereiste standaarde te lewer. Dit is ontwikkel as ’n uitbreiding 
van dit wat ons vir ontwikkelende boere in Suid-Afrika doen en die 
program behels die bekendstelling van boere aan professionele 
landboukundiges sowel as die hou van boeredae waar kennis, 
kundigheid en jongste tendense gedeel word. In Zambië, waar die 
Groep al vir 20 jaar teenwoordig is, word afhangend van die seisoen 
bykans 100% van al ons groentebehoeftes by plaaslike produsente 
gekoop, terwyl dié syfer vir Nigerië sowat 40% bereik het. 

Aangesien die groei en sukses van ons sake deur die 
beskikbaarheid van ’n voldoende aantal vaardige werknemers op alle 
vlakke gedryf word, is opleiding die hart van wat ons doen en in die 
afgelope jaar het personeellede bykans 600 000 opleidingsessies, wat 
fokus op verskillende dele van ons besigheid, bygewoon. Ons teiken 
jong talent, veral deur interne opleiding en by akademiese instellings 
om ’n voortgesette en uitsonderlike vaardigheidslyn te verseker. Om ’n 
voorbeeld te gee; teen die agtergrond van die bedryfswye tekort aan 
opgeleide aptekers het ons ’n paar jaar gelede ’n beursskema bekend 
gestel om te verseker dat daar voldoende gekwalifiseerde aptekers is 
om die groei van MediRite, ons binne-winkel apteekketting, aan te 
spoor. Tans is daar 83 studente met beurse wat aan Suid-Afrikaanse en 
Angolese universiteite studeer, terwyl nog 85 besig is met internskappe 
of om hul jaar van gemeenskapdiens te voltooi voor hulle op ’n 
permanente grondslag by MediRite aansluit. Sowat 70% van dié 
studente kom van voorheen benadeelde gemeenskappe en 68% van 
hulle is vroue. Die skema het reeds gesorg vir bykans 40% van 
MediRite se huidige groep van 172 aptekers.

Ons beskou ons uitgebreide betrokkenheid in die gemeenskap as 
’n belangrike deel om ons sake volhoubaar uit te voer, want die mense 
van die gemeenskappe waarin ons sake doen, is ons klante, ons 
verskaffers en ons personeel. Ons programme vir korporatiewe 
maatskaplike investering word op ’n geïntegreerde wyse bestuur. 
Onder die banier #ActForChange, ’n veldtog vir daadwerklike 
maatskaplike verandering, fokus ons veral op hongerverligting in al die 
markte waar ons teenwoordig is. Ons het die afgelope jaar oorskot 
voedsel ter waarde van R109.3 miljoen beskikbaar gestel aan honderde 
geverifieerde nie-winsgewende organisasies vir verspreiding aan 
duisende honger mense. Terselfdertyd het ons mobiele sopkombuise 
bykans 4.5 miljoen se etes vanjaar uitgedeel, terwyl ons ook basiese 
voedselreekse in ons winkels subsidieer.

Sentraal tot #ActForChange is die bemagtiging van vroue. Ons werk 
nougeset saam met vroue in die sake-omgewing om geleenthede te 
identifiseer vir diegene wat die potensiaal het om verskaffers vir die 
Groep te word. Ons help hulle om die nodige vaardighede te ontwikkel 
om hul sake tot volhoubare bedrywighede op te bou, terwyl ons ook 
met hul saamwerk om honger in hul gemeenskappe te bekamp. 

ERKENNING
Om resultate te behaal soos dié wat ons in die jaar tot Junie 2016 
behaal het, vereis enorme betrokkendheid en toewyding van beide die 
bestuur en personeel regoor al ons besighede. Dit het uitmuntende 
leierskap op alle vlakke vereis, wat personeel geïnspireer het om hul 
beste te gee in markomstandighede wat uiters uitdagend was en 
steeds is. Die Groep is gelukkig om ’n bestuurspan tot sy beskikking te 
hê wat gebrei is in ’n wye verskeidenheid van hoogs veeleisende 
markte. My gewaardeerde dank aan almal van hulle.

JW “WHITEY” BASSON
Uitvoerende Hoof 

22 Augustus 2016

“ IN DIE JAAR HET SHOPRITE-, CHECKERS- EN USAVE-SUPERMARKTE VIR DIE 
EERSTE KEER ALTESAAM EEN MILJARD KLANTE IN EEN ENKELE JAAR BEDIEN, WAT 
 GELYKSTAANDE IS AAN 86 KLANTE PER SEKONDE.”
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FINANSIËLE OORSIG VIR VYF JAAR
Shoprite Holdings Bpk en sy Filiale

Junie Junie Junie Junie Junie
2016 2015 2014 2013 2012

Rm Rm Rm Rm Rm

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE

Verkoop van handelsware  130 028  113 694  102 204  92 457  82 731 
Handelswins  7 278  6 328  5 714  5 392  4 665 
Wisselkoersverliese  (46)  (132)  (9)  (4)  (8)
Items van ’n kapitale aard  (11)  (13)   3  (31)  (94)
Bedryfswins  7 221  6 183  5 708  5 357  4 563 
Rente ontvang   174   216   225   259   142 
Finansieringskoste  (498)  (415)  (461)  (430)  (224)
Deel van (verlies)/wins van geassosieerdes  
en gesamentlike ondernemings  (52)  (2)  (5)   5  — 
Wins voor inkomstebelasting  6 845  5 982  5 467  5 191  4 481 
Inkomstebelasting  (1 998)  (1 848)  (1 727)  (1 576)  (1 439)
Wins vir die jaar  4 847  4 134  3 740  3 615  3 042 

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE

BATES
Eiendom, aanleg en toerusting  16 908  15 374  13 576  11 652  9 669 
Ander beleggings   694   725   471   179   108 
Uitgestelde inkomstebelasting bates   599   469   440   420   414 
Ontasbare bates  1 857  1 458  1 225  1 041   894 
Bedryfsbates  28 181  25 885  24 803  20 176  19 988 
Opgelope bedryfshure met vaste eskalasie   28   9   18   12   11 
TOTALE BATES  48 267  43 920  40 533  33 480  31 084 

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE
Kapitaal en reserwes  21 338  19 092  17 217  15 184  12 745 
Nie-beherende belang   65   68   66   68   63 
Permanente kapitaal  21 403  19 160  17 283  15 252  12 808 
Lenings  5 124  4 872  4 684  4 152  4 035 
Ander laste  21 740  19 888  18 566  14 076  14 241 
TOTALE EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE  48 267  43 920  40 533  33 480  31 084 

STATISTIEK PER GEWONE AANDEEL EN 
FINANSIËLE VERHOUDINGS

Netto batewaarde per aandeel (sent)  3 991.2  3 570.9  3 218.1  2 837.4  2 381.6 
Basiese verdienste per aandeel (sent)  905.4  771.2  697.0  672.3  590.0 
Basiese wesensverdienste per aandeel (sent)   904.4   772.9   697.6   675.4   607.0 
Verwaterde wesensverdienste per aandeel (sent)   899.7   769.1   697.6   675.4   607.0 
Dividend per aandeel (sent)   452.0   386.0   350.0   338.0   303.0 
Dividenddekking (bereken op basiese wesensverdienste) (keer)   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0 
Handelsmarge (%)  5.60  5.57  5.59  5.83  5.64 
Basiese wesensverdienste op gemiddelde totale  
permanente kapitaal (%)   23.8   22.7   22.9   25.8   31.2 
Voorraadomsetsnelheid (keer)   7.1   6.9   7.1   7.7   8.4
Lenings: Totale ekwiteit (:1)  0.239  0.254  0.271  0.272  0.315 
Netto finansieringskostedekking (keer)   28.93   40.53   31.38   39.83   70.60 

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.
Basiese wesensverdienste: Wins voor items van ’n kapitale aard, na aftrekking van inkomstebelasting.
Netto finansieringskostedekking: Verdienste voor rente, inkomstebelasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA), gedeel deur netto 
finansieringskoste.
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FINANSIËLE VERSLAG

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE

VERKOOP VAN HANDELSWARE
–  Volgens die algemene reël doen internasionale kleinhandelaars 

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

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

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

–  Die onderstaande tabel gee die toepaslike omset per segment:

52 weke 
Verkoops-

groei
%

53 weke 
Verkoops-

groei
%

53 weke 
Junie 
2016
 Rm

52 weke 
Junie 
2015
 Rm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  Ander bedryfsuitgawes: Dié kostes, wat met 17.3% gestyg het, 
dek uitgawes soos elektrisiteit en water; herstelwerk en onderhoud; 
sekuriteit en kommissie wat op kredietkaarte betaal word. Die 
Groep het sy voorsiening vir die herstel van huurgeboue, waar hy ’n 
verpligting het om die buitekant van die geboue te onderhou, 
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FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

behou. Die groei in ander uitgawes was hoofsaaklik weens 
verhogings in elektrisiteit (tariefverhogings); herstel en onderhoud 
(opknappings en ander gewone uitgawes) en sekuriteitsuitgawes 
wat meer as die groei in omset gegroei het. Van die ander uitgawes 
het ook meer as omset toegeneem weens die aantal nuwe winkels 
wat geopen is. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE 

NIE-BEDRYFSBATES

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

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

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

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

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

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

BEDRYFSBATES

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

en
–  die uitbreiding van die verspreidingsentrums in Centurion, Brackenfell 

en KZN, met meer verskaffers en produkte wat nou deur die geriewe 
beweeg. 
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HANDELS- EN ANDER DEBITEURE 
Handels- en ander debiteure verteenwoordig hoofsaaklik debiteure op 
afbetalingsverkope, franchise-debiteure, koophulpverenigings en 
huurdebiteure. Voldoende voorsiening word vir potensiële oninbare 
skuld gemaak en die uitstaande debiteureboek word gereeld hersien. 

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

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

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

BEDRYFSLASTE

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

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

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

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

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

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

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

 
Junie
2016

Junie
2015

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

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

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

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

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

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

19

BE
DR

YF
SO

OR
SI

G
KO

RP
OR

AT
IE

W
E 

 
BE

HE
ER



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

NIE-FINANSIËLE VERSLAG

HOE ONS SAKE DOEN

HOEWEL DIE SHOPRITE GROEP PRIMÊR ’N VOEDSEL KLEIN-
HANDELAAR IS, STREK ONS AANBOD VEEL VERDER OM ’N WYE 
REEKS VAN GOEDERE EN DIENSTE IN TE SLUIT WAARONDER 
HUISHOUDELIKE PRODUKTE, MEUBELS, FARMASEUTIESE EN 
FINANSIËLE DIENSTE. IN DIE HART VAN ONS AANBOD POLS DIE 
ONWRIKBARE TOEWYDING OM DIE LAAGSTE PRYSE AAN 
MENSE VAN ALLE INKOMSTEGROEPE REGOOR AFRIKA TE BIED. 

SUPERMARKTE RSA

SUPERMARKTE NIE-RSA

MEUBELS

ANDER

Ons bereik dit deur doeltreffendheid na te 
streef in alles wat ons doen. Ons gevorderde 
verspreidingsentrums en gesofistikeerde 
voorraadketting gee ons die vermoë om met 
gemak regoor die wêreld handel te dryf, 
produkte aan afgesonderde dele van Afrika te 
vervoer en gee ons beter beheer oor ons 
bedrywighede. Dit bemagtig ons om 
ekonomiese uitdagings te oorkom sonder om 
gehalte prys te gee. 

Deur ’n omgewing vir voortgesette sukses 
vas te lê, kan ons voortgaan om bekostigbare 
voedsel aan al ons gemeenskappe te verskaf; 
in maatskaplike opheffing te belê; en tot die 
ekonomie van Afrika by te dra – alles, terwyl 
ons waarde vir al ons belanghebbers skep. 

Die Groep se geskiedenis is ’n bewys van 
die opregtheid van die doelwit. Die besten dige 
groei in die aantal winkels en die hoeveelheid 
lande waarin ons sake doen, asook die aantal 
gemeenskappe wat ons bedien, getuig van 
die voortgesette poging, gedissiplineerde 
prosesse, spanwerk en uiteindelik die 
vordering wat ons gemaak het. 

Om te verseker dat die Shoprite Groep op 
die lang termyn ’n lewensvatbare en 
voorspoedige onderneming op die Afrika-
vasteland bly, fokus ons op die volgende: 
–  Klante: om getrou te bly aan ons belofte 

van die laagste pryse en om deurgaans 
aan ons klante se behoeftes en 
verwagtinge te voldoen; 

–  Werknemers: om ’n lojale en toegewyde 
werksmag te lok en te behou wat binne 
dieselfde organisatoriese kultuur werk en 
wie se persoonlike doelwitte met die 
Groep s’n ooreenstem; 

–  Verskaffers: bou en handhaaf sterk 
verhoudings met ’n breë en gediversifi-
seerde groep verskaffers om daardeur 
volhoubare voorraad, veilige produkte en 
die beste pryse te verseker; 

–   Natuurlike omgewing: konsentreer ons 
omgewingspogings op inisiatiewe wat koste 
regoor die waardeketting volhoubaar verlaag; 

–  Gemeenskappe: ondersteun en ontwikkel 
die gemeenskappe waarin ons sake doen, 
omdat ons welvarendheid en voorspoed met 
hulle ineengestrengel is en die gemeen skaps-
lede ons huidige en toekomstige klante, 
verskaffers en  werknemers verteenwoordig. 

Dié verslag het ten doel om meer besonderhede 
te gee oor die verskeie maniere waarop ons 
vir al die Groep se belanghebbers waarde 
skep. Ons sluit statistieke in van vordering en 
sukses, wat intern deur die Groep se senior 
bestuurspan gebruik word sowel as vergely-
kende syfers, wat bewys dat ons prestasie 
nie buitengewoon is nie, maar bestendig.

Aangesien Supermarkte RSA by verre die 
mees beduidende segment van die Shoprite 
Groep is, fokus die verslag hoofsaaklik op die 
bedrywighede van die supermarkbesigheid in 
Suid-Afrika. Sekere funksies soos menslike 
hulpbronne dek wel alle bedrywighede. 

PERSENTASIE  
BYDRAE TOT 

 HANDELSWINS  
PER SEGMENT

80%

17%

1%

2%

PERSENTASIE  
BYDRAE TOT  

VERKOPE  
PER SEGMENT

72%

17%

4%
7%

Hieronder verskaf ons ’n ontleding van die verkope en handelswins per segment om die 
relatiewe grootte van elk te wys: 
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1. FOKUS OP ONS KLANTE
Ons primêre fokus is om bekostigbare, veilige 
en gehalte voedsel aan ons klante te verskaf 
en daardeur mense te help om kos op die 
tafel te sit. 

Voedsel verteenwoordig ’n wesenlike deel 
van huishoudings se besteding. Bekostig baar-
heid is een van die interne sleutelmaatstawwe 
van sukses vir die Groep en prysleierskap is 
’n fokus regdeur die besigheid.

WAT ONS KLANTE SÊ:

29 MILJOEN 
MENSE, OF  
76% VAN DIE 
VOLWASSE SUID-
AFRIKAANSE 
 BEVOLKING 
DOEN TANS BY 
EEN VAN ONS 
SUPERMARK-
HANDELSNAME 
INKOPIES.

Die hoeveelheid Suid-Afrikaners wat kies om 
gereeld by Shoprite-supermarkte inkopies te 
doen, is vir ons die grootste bewys, maar 
verbruikers kies die Shoprite-ketting ook op 
ander maniere. Shoprite het die afgelope jaar 
ses nasionale verbruikershandelsnaam-toe-
kennings gewen, wat vir ons ’n beves tiging is 
dat ons voldoen aan ons belofte om aan 
klante elke dag die laagste pryse op dit wat 
hulle die nodigste het, te bied. 

Ons doen ook elke jaar twee groot 
opnames van klanttevredenheid, bekend as 
“Brand Health Trackers” wat as naspeurders 
van ons handelsname se gesondheid dien. 
Gegrond op dié opnames waaraan 1 500 
respondente deelgeneem het, bly Shoprite 
Suid-Afrika se leier van lae pryse met 80% 
van ons klante wat tevrede of uiters tevrede is 
met ons lae pryse relatief teenoor dié van ons 
mededingers. 

BEKOSTIGBAARHEID
Ons dryf prysleierskap meedoënloos en ons 
monitor ons interne inflasie nougeset teenoor 
nasionale gemiddeldes. Ons mededing end-
heid is die toppunt van ons onversetlike fokus 
op doeltreffendhede, kostebesparing, 
optimale voorraadkettingbestuur en 
verkryging wat gegrond word op sterk 
verhoudings met plaaslike verskaffers in elke 
land waarin die Groep sake doen. 

As ’n verdere meganisme om ons belofte 
aan klante te hou, het ons vir die tweede 
opeenvolgende jaar ’n voedselsubsidie-
veldtog ingestel. Dit behels dat ons basiese 
voedselitems elke maand kies en die prys 
daarvan so naby as moontlik aan die kosprys 
laat sak – somtyds laer vir langdurige 
tydperke. Oor die afgelope jaar het ons 
produkte ter waarde van R32 miljoen 
gesubsidieer. 

Samantha Weber 
(Skakelbeampte, Shoprite 

Wes-Kaap) en Mario Liedeman 
(Takbestuurder, Shoprite Parow) 
oorhandig ’n R5 000 geskenk-
bewys aan die gelukkige klant, 

Suzette Jordaan, om die 

MILJARDSTE 
 TRANSAKSIE  

TE VIER.
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NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

As gevolg van ons pogings het ons die pas 
van interne voedselprysverhogings deurgaans 
laer as amptelike voedselinflasie gehou. 
Hieronder vergelyk ons ons interne 
voedselinflasie met Suid-Afrika se amptelike 
nasionale gemiddelde voedselinflasie:

FINANSIËLE 
JAAR

STATISTIEKE 
SUID-AFRIKA 

VOEDSELINFLASIE 
(VOEDSEL NAD*)

SHOPRITE  
GROEP INTERNE 

VOEDSELINFLASIE
2014 6.1% 4.7%
2015 6.8% 4.6%
2016 7.2% 3.5%

*Nie-alkoholiese drankies

VOEDSELVEILIGHEID
Vir die Shoprite Groep is voedselveiligheid 
van uiterse belang, ’n grondliggende deel van 
ons aanbod en krities vir lewensvatbaarheid 
op die lang termyn. Ons het ’n toegewyde 
afdeling wat daarvoor verantwoordelik is om 
prosesse deurgaans te verbeter om voedsel-
veiligheid en gehalte te verseker, en dit word 
deur internasionaal geakkrediteerde oudit- en 
sertifiseringdiensverskaffers ondersteun. 

Ons benadering tot voedselveiligheid is 
een van samewerking en ons voedsel veilig-

heidsafdeling is betrokke by elke rolspeler in 
die voorraadketting, vanaf die koper, die 
tegnoloog, verskaffer, verspreidingsnetwerk 
tot die winkel omdat elk van hulle ’n rol in die 
veiligheid van voedsel speel. Alle deelnemers 
aan dié ketting moet verseker dat kommu ni-
kasie optimaal is sodat korrekte inligting gedeel 
en oorgedra word tydens produk ontwik keling, 
produksie, vervoer, verspreiding, by die 
verkooppunt en ná die aankoop daarvan, 
voor dit verbruik word. 

Ons prosesse om te verseker dat elke klant 
voedsel koop wat veilig is en toepaslike 
etikette het, sluit die volgende in:
1.  Ons verseker dat al ons verskaffers, 

insluitend nasionale handelsname en 
private etikette, aan standaarde vir voed sel-
veiligheid en gehalte voldoen. Ons bereik 
dit deur middel van deurlopende 
bevestiging dat alle verskaffers geldige en 
toepaslike voedselveiligheidsertifikate in 
ooreenstemming met ons vereistes het. 
Ons ouditvereistes vir verskaffers neem 
die verskeidenheid van ons verskaffers in 
ag, dit wissel van kleinskaalse, plaaslike 
verskaffers tot internasionale verskaffers 
met trapsgewyse vlakke van standaarde 
vir voedselveiligheid en gehalte. Ons het 
tans 3 000 verskafferspersele wat op ons 
stelsel gelaai is. 

2.  Ons toets produkte om te verseker dat 
dit aan alle veiligheids-, wetlike en gehalte 
vereistes voldoen en dat etikette die 
inhoud van die produk korrek weergee en 
aan wetgewing asook etiketterings-
regulasies voldoen. Ons produktoetse 
sluit mikrobiologiese toetse, chemiese 
toetse, etikettering en die voldoening aan 
gehalte in. Ons evalueer ons toetsprogram 
deurgaans om enige moontlike verbetering 
te identifiseer in ooreenstemming met 
bedryfsontwikkelings en enige potensiële 
openbare gesondheidskwessies. In die 
jaar onder oorsig het ons toetse bygevoeg 
vir die oorblyfsels van veeartsenymiddels 
in voedselproduserende diere. 

3.  Op 1 Maart 2015 het ons ’n produkspe si-
fi kasiestelsel suksesvol in werking gestel 
waar die besonderhede van tegniese 
produkinlingting van al ons privaatetiket-
produkte gegee word. Privaatetiket-
verskaffers het geregistreer om produk-
spesifikasies op ons stelsel te laai en terwyl 
dit ’n voortgaande proses is, het ons 
aansienlik vordering gemaak om beide 
verskaffers en produkspesifikasies te laai.

4.  Ons oudit al ons winkels kwartaalliks en ons 
verspreidingsentrums is jaarliks onder-
worpe aan PPECB (die Uitvoer be heer raad 
vir Bederfbare Produkte) en oudits vir Goeie 
Verspreidingspraktyk in ooreen stemming 
met voedselveiligheid standaarde.

   Ons skep maatstawwe en omskryf 
wetgewing van nie-RSA lande in bruikbare 
en ouditeringsdokumente vir verskaffers 
om hul plaaslike wetgewing te gebruik om 

aan regsvereistes te voldoen en voedsel-
veiligheid in te stel. Zambië is die eerste 
land waar ons begin het en dié nie-RSA 
program word volgende na Angola en 
Nigerië uitgerol.

5.  Ons het ’n elektroniese herroepingstelsel 
in plek wat die doeltreffende en doelgerigte 
herroeping van enige item moontlik maak. 

6.  Ons dra by tot bedryfsverenigings en 
 regu leerders soos die Raad op Verbuikers-
 goedere van Suid-Afrika en die Nasionale 
Reguleerder vir Verpligte Standaarde 
(NRCS) en verseker daardeur dat ons op 
hoogte is van alle ontwikkelings en dat 
bekommernisse toepaslik uitgelig word. 

Deeglike nakomingsverslae word maandeliks 
saamgestel en deur plaaslike bestuurders, 
streeksbestuurders en uiteindelik die Hoof-
bedryfsbeampte nagegaan. Die voortgesette 
monitering en omvattende sigbaarheid van 
die voedselveiligheidmaatstawwe verseker 
dat ’n kultuur van voedselveiligheid inge-
wortel is in die Groep. Ons deurlopende 
interne personeelopleidingsprogram, wat 
spesifiek modules oor voedselveiligheid en 
gehalte insluit, ondersteun dié kultuur.

RSA-WINKELS 
ONAFHANKLIK 

GEOUDIT 

GEREGI-
STREERDE 

VER SKAFFERS 
ONDER WORPE 

AAN ONDER-
SOEKE OF 

OUDITS VIR 
VOEDSEL-

VEILIGHEID

BEVESTIGDE 
VOORVALLE 

VAN VOEDSEL-
VEILIGHEID 

2014 100% 100% —
2015 100% 100% —
2016 100% 100% —

2. FOKUS OP ONS WERKNEMERS 
Die voortgesette sukses van ons sake berus 
op ’n sterk kultuur van uitnemendheid en die 
toewyding van ons werksmag. Om die regte 
mense te lok en te behou en om gesonde 
verhoudinge met arbeidsverteenwoordigers 
te handhaaf, is noodsaaklik om ons mede-
dingende posisionering deurgaans te verbeter. 
Die Shoprite Groep se beurs programme verskaf 
deurgaans ’n beskikbaarheid van waardevolle 
vaardig hede, en ons opleiding- en ontwik-
kelings  programme verseker dat werk nemers 
hul potensiaal kan bereik en ons werksmag 
die beste bevoeg is om die Groep se sake-
doel witte te ondersteun.

AANTREKKINGSKRAG EN WERWING
Die Shoprite Groep is Suid-Afrika se grootste 
werkgewer in die privaat sektor en ons groei 
in al die lande waarin ons sake doen nood-
saak die deurlopende werwing van personeel 
op alle vlakke, in verskillende tale en kulture. 

Ons is baie trots op ons prosesse van 
menslike hulpbronbestuur en die jaarlikse 
groei van ons totale personeelmag dien as 
bewys dat ons span toepaslike institusionele 
prosesse het wat die lok en werwing van 
personeel betref.

STATISTIEKE SUID-AFRIKA VOEDSELINFLASIE
SHOPRITE GROEP INTERNE VOEDSELINFLASIE
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Die onderstaande tabel wys die groei in 
werknemers oor die afgelope drie jaar:

WERKNEMERS

NUWE 
WERKE 

GESKEP

PERSEN-
TASIE VAN 

TOTALE 
SWART 

VERTEEN-
WOORDIGING 

2014 123 100 11 762 95.9% 
2015 132 942 9 842 96.1%
2016 137 775 4 833 96.6%

 
OPLEIDING EN ONTWIKKELING
Voortdurende opleiding van al ons werk ne mers 
bly ’n sleutelfokus vir ons Groep, want dit stel 
ons in staat om werkstandaarde, prosesse en 
praktyke asook veranderinge in wetgewing of 
regulatoriese vereistes doeltreffend te kommu-
nikeer en om ’n kultuur te skep wat die Groep 
se filosofieë, werks etiek en waardes omvat. 

Die Groep het wesenlik in mense-ontwik-
keling oor die afgelope twee jaar belê, met 
jaar-op-jaar groei van meer as 43% in oplei-
dingsintervensies en meer as 25% in oplei-
dings ure. 

BEGUNS-
TIGDES

OPLEI-
DINGS DAE

INTER-
VENSIES

OPLEI DINGS-
URE

2014 76 694 173 463 293 756 1 387 707
2015 97 833 175 986 426 560 1 407 889
2016 112 661 221 842 611 780 1 774 734

Op takvlak is ons doelwit om ’n leeromgewing 
te skep waar die meerderheid van personeel 
groter toegang tot leergeleenthede het met 
verbeterde deursigtigheid wat die Groep se 
leeraanbod- en geleenthede betref. Ons 
oogmerk is om mobiliteit te dryf deur die opti-
male gebruik van tegnologie en die verdub-

beling van die aantal persone wat opge lei word, 
maar teen die helfte van die oplei dings be ste-
ding. Ons het ons nuwe Groep e-Leer-platform 
suksesvol op winkelvlak gebruik en ons 
bevoegdheid en werksge gronde leer planne op 
intreevlak uitgerol. Die getal e-Leer-kur sus se 
staan reeds op 87 en die Leer- en Ontwik ke-
lingspan ondervind reeds dat daar verhoog de 
deelname aan e-Leer-intervensies is.

E-LEER-GEGRONDE TEENOOR 
KLASKAMERGEGRONDE INTERVENSIES 

 

KLASKAMER E-LEER
2014 1 387 707 —
2015 1 315 288 92 601
2016 1 418 198 356 536

Ná die suksesvolle inwerkingstelling van 
e-Leer in ons supermarkomgewing, bestaan 
die behoefte nog vir gestandariseerde indi-
viduele e-Leer vir stelsels- en proses opleiding. 
Oor die volgende 18 maande gaan ons ’n 
omvattende e-Leer-oplossing in werking stel 
wat die installering van nagenoeg 2 500 doel-
gerigte opleidingskiosks in ons bedry wig hede 
behels en al ons supermark-handelsname en 
verspreidingsentrums in al die lande dek. 
Deur dié inisiatief gaan elke winkel in ’n 
opleidingsnode ontwikkel word, wat stabiele, 
gestandaardiseerde en geïntegreerde 
opleiding verseker. Die inisiatief sal aansien like 
besparing inhou omdat ’n groot hoeveelheid 
mense in ’n kort tydperk bereik kan word, 
veral in ’n geografies verspreide organisasie 
soos die Shoprite Groep.

Die Groep bied ook vele opleidingsinter ven-
sies om die beskikbaarheid van talent in ons 
omgewing van skaars en kritiese vaardighede 
te verseker. Sommige van die kritiese 
leerintervensies behels: 
–  Gefokusde opleidingsprogramme vir 

vakmanne soos leerling-bakkers en 
leerling-vleistegnici;

–  Die Program vir Leerling-Reken mees ters, 
wat fokus op die ontwikkeling van 
Geoktrooieerde Rekenmeesters. In dié 
verband het die Shoprite Groep erkenning 
van die Suid Afrikaanse Instituut van Geok-
trooieerde Rekenmeesters (SAIGR) ontvang 
vir die gehalte van ons Program vir leer ling-
rekenmeesters in Handel en Nywerheid;

–  ’n Verpligte gemengde leerkurrikulum vir 
Leerling- en Junior Aankopers; 

–  ’n Omvattende integrasieprogram en kurri-
kulum vir nuut aangestelde Sake-ontleders; 

–  Bestuur/Leierskapontwikkeling deur 
intervensies en opvolgbeplanning en die 
aktiewe dryf en ondersteuning van ons 
strategie vir Gelyke Indiensneming; en 

–  Tegniese vaardigheidsopleiding vir trok-, 
vurkhyser- en laaihyserdrywers in ons 
verspreidingomgewing. Werknemer-
welstand vir trokdrywers word hanteer 
deur ’n baie suksesvolle program om 
moegheid te bestuur. 

Bykomend daartoe fokus ons vaardig heids-
ontwikkelingsprogramme om mense in ons 
gemeenskappe met die relevante vaardig hede, 
wat hulle meer geskik vir aanstelling in die 
kleinhandelbedryf kan maak, te bekwaam. 
Met dié doel voor oë en in ondersteuning van 
ons B-SEB-vaardigheidsontwikkelingteikens, 
het ons vroeg in 2016 ’n nuwe Klein handel-
gereed heids program bekend gestel deur die 
SC Ontwik kelings trust. Die program het 
behels dat 5 373 werklose jeugdiges oplei ding 
ontvang het deur middel van ’n geak kre di teer de 
oplei dingsprogram wat oor twee maande 
gestrek het. Permanente indiens ne ming is aan 
al die leerders gebied wat die program 
suk ses vol voltooi het om bestaande intree-
vlakopeninge in ons bedrywighede te vul. 

Die Shoprite Groep se oorkoepelende 
doel is om die mees kostedoeltreffende en 
doelgerigte sentrum vir naskoolse klein han-
del opleiding oftewel Retail Varsity in die 
wêreld te wees – wat voldoen aan die vraag 
wat geskep word deur die Groep se groei- en 
transformasiestrategieë. 

PERSONEELOMSET EN OPVOLG-
BEPLANNING 
Personeelomset is van hoogstaande belang 
vir die Groep op bestuursvlakke. Vanweë die 
werksomgewing in die kleinhandelbedryf is 
die omset van laervlak werknemers hoog, 
maar ons is trots daarop dat ons ’n stabiele 
omsetkoers vir bestuursvlak werknemers het. 

PERSONEEL OMSET – BESTUURSVLAKKE
2014 16.27%
2015 16.72%
2016 16.73%

Opvolgbeplanning is in plek vir alle sleutel-
posisies in die Groep. Beplanningsessies word 
op streeksvlak gehou en ontwik kelingsplanne 
word vir relevante individue saamgestel. Die 
Groep se praktyk is om vakante poste intern 
te vul. Senior posvlakke word ook van binne 
gevul en dit het ’n groot uitwerking op die 
kultuur binne die organisasie – werknemers 
besef dat daar moontlikhede van loop baan-
groei is waarna hulle kan streef. 

WERKNEMERVEILIGHEID 
Die gesondheid en veiligheid van ons werk-
nemers is van uiterse belang en ons het bewese 
stelsels en prosesse in plek om gesondheids- 
en veiligheidsverwante risiko’s te verminder. 

Op Groep-vlak strewe ons na voort gesette 
bewustheid van Beroepsgesondheid en 
-veiligheid en om aan standaarde te voldoen 
wat ’n veiliger en gesonder werksomgewing 
skep. Ons werknemers ontvang deur die 
Werkopleiding Risiko-oplossingsplatform 
opleiding in gesondheid en veiligheid, wat 
gekoppel is aan bedryfsrisikobestuur om ons 
nakomings- en beheervlakke te onderhou. Die 
platform is uitgerol na alle Suid-Afrikaan se 
bedryfs persele in die Shoprite Groep en ons 
het dit uitgebrei na alle buur lande en regoor 

Lizwe Mnyamana (25) ’n voormalige dowe 
 werknemer van Shoprite Checkers, het 
 sedertdien by eDeaf aangesluit en lei tans die 
Groep se dowe leerders op.
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GEVALLESTUDIE
 
Die Superdiens-toekennings-
kompetisie is ons personeel se 
aansporingsprogram wat hulle 
beloon vir uitstaande klantediens. 
Die Superdiens-toekennings omvat 
180 000 personeellede, beide 
werknemers en sub-gekontrak-
teerde personeel, in 1 855 winkels, 
wat in ’n totaal van 15 lande 
handel dryf. 
 Met die fokus op sleutelareas 
van diens – Personeel, Winkel en 
Voorraad – vereis die kompetisie 
vir Superdiens-toekennings dat 
alle takke regoor alle handels-
name binne die Groep jaarliks aan 
drie rondtes deelneem. Elk van die 
rondtes gebruik bedryfsmaat-
stawwe soos kleinhandeloudits,
voedselveiligheidoudits, voorraadbestuurverslae, verkoopsverslae, sowel as die besoek van ’n geheime klant 
om die bes presterende winkels te bepaal. Personeel ontvang dan belonings vir hul deelname en spanwerk 
sowel as vir die tak se prestasie deur die loop van die jaar. 

NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

Afrika waar die Groep se voetspoor voortgaan 
om uit te brei. In die verslagtydperk is 10 250 
spesifieke oplei dings intervensies aanlyn 
gedoen. Aangrensend aan opleiding word 
nakomingskontrolelyste vir risiko bestuur 
aanlyn voltooi en dit verbeter nie net ons 
opleiding en die doeltreffendheid van ons 
beleide nie, maar hanteer ook areas van 
kommer. In totaal is 184 688 ouditkontroles in 
die jaar voltooi en dit beklemtoon die 
toewyding van bestuur om aan die geves-
tigde standaarde te voldoen. 

Ons stelsel maak ook die toepaslike verslag-
doening van enige gesondheids- en veilig heids-
verwante voorval moontlik, saam met beheer-
maatreëls om te verseker dat die gepaste 
opvolgstappe geneem word wanneer nodig. 

Alle ernstige voorvalle word aan die Hoof 
Finansiële Beampte verklaar vir onmiddellike 
aandag en optrede. Gereelde inspeksies op 
streeksvlak en onverwagte kontrollering 
geskied om te verseker dat daar op winkel-
vlak aan die maat skappy se gesondheids- en 
veiligheidsriglyne voldoen word.

RAPPORTEERBARE VOORVALLE 
2014 6
2015 7
2016 7*

*  In die verslagtydperk het sewe veiligheidsvoorvalle 

plaasgevind, waarvan personeel van kontrakteurs 

by vier betrokke was.

MIV/VIGS EN GESONDHEIDS TOETS-
PROGRAMME 
Die Shoprite Groep se MIV-en-Vigs-pro gram me 
sluit ’n 24/7 MIV-en-Vigs-oproep sentrum; ’n 
Medikasieprogram vir Profilak tiese Behan de-
ling ná Blootstelling; en regstreekse trau ma-
berading in. Die dienste is ook beskikbaar vir 
die families van werknemers.

In 2015 is toetse vir diabetes, cholesterol, 
hoë bloeddruk en die liggaamsmassa-indeks 
by die Vrywillige Voorligtings- en Toets-
program gevoeg. Die insluiting van die toetse 
het bygedra tot ’n toename aan werknemers 
wat hulle vir MIV laat toets. Die gemiddelde 
voorkomskoers van MIV in 2015/16 onder 
werknemers wat getoets is, is 8.4%, relatief 
tot ons Aktuariële en Impakontledings-
beraming van ’n 9.5%-voorkomskoers. 

’n Program om 2 100 HIV portuurop voe-
ders op te lei, is in 2015 bekend gestel en die 
deurlopende opeiding van die portuur op voe-
ders is noodsaaklik vir die program se sukses.

BREËBASIS SWART EKONOMIESE 
BEMAGTIGING
Ons Groep ondersteun die Suid-Afrikaanse 
regering in sy pogings om die formele 
ekonomie tot die voordeel van alle mense in 
Suid-Afrika uit te brei. 

Ons is trots op ons rekord van ’n 100% 
B-SEB-telling oor die afgelope paar jaar. Ten 
spyte van die feit dat die B-SEB-teikens vir 
2015 verhoog is, het die Shoprite Groep sy 
B-SEB-vlak van 100% asook ’n B-SEB 

erkenning op vlak 4 gehandhaaf. Die vlak 
4-sertifikaat was geldig tot Mei 2016 en ons 
is tans in die verifikasieproses vir die nuwe 
sertifikaat gegrond op die nuwe kodes.

B-SEB-ELEMENT
MAK-

SIMUM 2015 2014
Eienaarskap 20 7.87 8.80
Beheer van bestuur 10 3.34 4.80
Gelyke indiensneming 15 12.35 6.70
Vaardigheids-
ontwikkeling 15 8.26 10.60
Voorkeurverkryging 20 14.07 17.80
Ondernemings-
ontwikkeling 15 15.00 15.00
Maatskaplike-
ekonomiese  
ontwikkeling 5 5.00 5.00
  100 65.89 68.70

Die doelwitte wat deur die nuwe kodes gestel 
word en die sub-minimum vereistes wat 
daarby ingesluit word, het die B-SEB-
doelpale aansienlik geskuif en sal in die 
algemeen ’n uitwerking op die telling van die 
meeste korporatiewe groepe hê. Dit sal ’n 
uitdaging vir die bedryf en verskaffers wees 
om hul voormalige B-SEB-stand te handhaaf. 

Die Shoprite Groep het daarin geslaag om 
sy B-SEB-verbintenis te verhoog sodat dit die 
vereiste sub-minimum teikens in die volgende 
verifikasiesiklus sal behaal. Sekere van die 
Kode-vereistes is nie binne ons beheer nie, 
soos voorkeurverkryging, waarvoor daar ’n 
oplossing gesoek word. 
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Eienaarskap is een van die sleuteluit-
dagings om ons B-SEB-telling te verbeter en 
as ’n Groep bestee ons aktief tyd en hulp-
bronne om dié komponent aan te spreek. 

ARBEIDSVERHOUDINGE
Die Groep strewe daarna om positiewe en 
goed gevestigde verhoudings met alle erken de 
vakbonde in al sy bedrywighede regoor Afrika 
te handhaaf. Daar is tans nege vakbonde wat 
in die Groep erken word en hulle verteen-
woordig 36 109 van die Groep se kwalifi-
serende werknemers (of 30.38%). Ons 
vergader ook jaarliks met verteen woor digers 
van die wêreldwye vakbondfederasie, die UNI 
Global Union Federation, aan wie die meeste 
van die vakbonde geaffilieer is. Ons beskou 
die rol en betrokkenheid van vakbonde as ’n 
noodsaaklike meganisme om ’n omge wing 
van gesonde arbeids verhou dinge te verseker. 

Vakbondverteenwoordigers is ook in Suid-
Afrika verteenwoordig op al ons formele 
komitees van Gelyke Indiensneming, Vaar dig-
heidsont wikkeling en MIV/Vigs. Dié forums, 
saam met die kollektiewe vakbondforums 
dien as mega nismes waardeur werknemers 
as belang hebbers se bekommernisse en 
verwagtinge aangespreek word. 

Die Groep handhaaf ’n neutrale houding 
teenoor vakbondlidmaatskap, en die besluit 
om aan te sluit, hang van elke werknemer se 
eie oortuiging af. 

Dis tans ons tweede jaar in ’n loon- en voor-
dele-ooreenkoms van drie jaar met die Suid-
Afrikaanse vakbond. Arbeidsdispute in die 
Groep is opgelos sonder enige noemens waar-
dige voorvalle van onrus in die verslag tydperk. 

PRESTASIE-AANSPORINGS EN 
-BELONINGS
Die Vergoedingskomitee doen in besonder-
hede verslag oor die finansiële meganismes 
om werknemers se persoonlike doelwitte in 
ooreenstemming met die Groep s’n te bring. 
Bykomend tot finansiële aansporings en 
toekennings, het die Groep aansporings-
programme ontwikkel om uitnemendheid te 
identifiseer en sake-afdelings te beloon met 
erkenning en nie-finansiële belonings. 

3. FOKUS OP ONS OMGEWING
Die omgewingsimpak van al ons 
bedrywighede en dié van ons waardeketting, 
het ’n regstreekse uitwerking op die huidige 
en toekomstige gehalte en prys van ons 
produkte en ons vermoë om die Shoprite-
handelsnaam volhoubaar uit te bou. In 
ooreen stemming met ons belofte van lae 
pryse, konsentreer ons ons omgewings-
pogings op inisiatiewe wat ondoeltref fend hede 
asook die koolstofvoetspoor en koste regoor 
die waardeketting volhoubaar ver min der.

Omgewingsrisiko’s word bestuur as deel 
van ’n risikobestuursproses wat regoor die 
maatskappy strek en veelvuldige dissiplines 
omvat. Die prioritisering van omgewings-
risiko’s en -geleenthede word gegrond op die 
wesenlikheid daarvan wat bepaal word deur 
kwalitatiewe ontleding van die potensiële 
moontlikheid en uitwerking daarvan op die 
besigheid. Wesenlike risiko’s en geleenthede 
word geïdentifiseer deur alle beduidende 
sake-eenhede, en daar word by die 
kwartaallikse Risikoforum-vergadering 
verslag gedoen sowel as by die Maatskap-
like-en-Etiesekomitee. 

Ons ontleding en evaluering van moontlike 
stappe word geprioritiseer op grond van die 
volgende:
–  Vergelykende opbrengs op belegging;
–  Die strategiese voordeel vir die besigheid;
–  Wetsvereistes; en
–  Uitwerking op verbruikers.

KLIMAATSVERANDERING
Die Shoprite Groep verbind hom daartoe om 
internasionale pogings te ondersteun wat die 
meet en beheer van koolstofuitlating teiken. 
Die Groep het gevolglik sy 5de opeen volgende 
Koolstofopenbaarmakingsprojek-voorlegging 
in die verslagtydperk van stapel gestuur. Deur 
dié metingsproses kan die Groep areas met 
hoë uitlaatvlakke akkuraat identifiseer en 
toepaslike en spesifieke strategieë ontwikkel 
om dit te verminder. 

Vanuit ’n langtermynperspektief het energie-
doeltreffendheid en verwante belegging ’n 
hefboom vir strategie oor die afgelope vyf jaar 

geword weens die aansien like bydrae van 
elektrisiteit tot beide ons bedryfskoste en 
koolstofvoetspoor. Die fisiese uitwerking van 
klimaatsverandering soos water tekorte weens 
droogtes; winkels wat onder vloede deur-
geloop het; asook die verwante verlies aan 
handelsure/inkomste is verdere sleutelfaktore 
wat die langtermyn strategie beïnvloed. 

Ons is in die proses om die volgende stappe 
te neem: 
–  Verandering van toerustingverkryging-

strategieë om energiedoeltreffende 
oorwegings in te sluit en te prioritiseer; 

–  Verandering van besluitnemingstrategieë 
vir die ontwikkeling van nuwe geboue 
asook opknappings om energiedoel-
treffende oorwegings in te sluit en te 
prioritiseer;

–  Verandering van onderhoudstrategie van 
’n oorwegend reaktiewe aard na een wat 
meer pro-aktief is. ’n Regstreekse gevolg 
hiervan is die belegging in ’n verkoeling-
bestuursoplossing waarvan meer beson-
derhede hieronder verskaf is; 

–  Die inwerkingstelling van ’n strategie om 
water- en elektrisiteitsverbruik te vermin der 
met ’n toegewyde hulpbron span wat 
teiken om die doelwitte te behaal wat die 
Groep daargestel het; 

–   ’n Vergoedingstrategie wat onder meer 
personeel aanspoor om afval na 
stortingsterreine; elektrisiteit- en water-
verbruik; verkoelinguitlaatgasse; en 
fossielbrandstofverbruik te verminder; en

–  Gaan voort om koolstofopenbaarmaking- 
en verslagdoeningstrategie by te werk en 
met beleidsmakers op ’n gereelde 
grondslag te ontmoet. 

Die Groep se absolute koolstofuitlating is 
sowat 1 650 000 ton van CO2e, waartoe 
Omvang 1, 2 en 3 onderskeidelik 9%, 91% 
en 1%, bygedra het. Verkoeling, lugver-
koeling en beligting vorm ’n wesenlike deel 
van die Groep se bedrywighede met meer as 
17 000 verkoelde kabinette, 5 500 koel-
kamers, 650 sentrale lugverkoelingsaanlegte 
en 1 000 000 lampe. 

Die fotovoltaïese sonpanele by Checkers Kathu, Noord-Kaap Provinsie, Suid-Afrika, neem 3 300m2  van die dak in beslag en wek 2 306 kWh per dag op, 
voldoende vir ’n elektriese motor om 10 000km af te lê.
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NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

Uitlating weens die verlies aan verkoel-
middel; elektrisiteit wat verbruik is; en afval 
wat op stortingsterreine weggegooi word, is 
grootskaalse bydraers tot die Groep se 
Omvang 1, 2 en 3 uitlating, onderskeidelik.

Die Groep is in die proses om ’n 
verkoelingbestuurstelsel, wat alle koel- en 
vriesgeriewe sentraal monitor en beheer, in 
werking te stel. Die langtermynstrategie is om 
die stelsel so uit te bou dat dit onder meer 
ook lugverkoeling en beligtingstelsels monitor 
en beheer. Ons is ook in die proses om 
tradisionele lampe met meer energiedoel-
treffende oplossings te vervang en fotovol-
taïese dakpaneelstelsels op die dakke van 
ons takke te installeer, met die doel om nie 
net elektrisiteitsverbruik te verminder nie, 
maar ook om meer selfversorgend te wees. 

Dié projekte en stelsels het ten doel om 
die Groep se absolute koolstofuitlating met 
meer as 235 000 ton CO2e te verminder, en dit 
hou, as ’n byvoordeel, ook groot besparing 
op onderhoudskoste in. 

Shoprite se beywering vir gesentraliseerde 
verspreiding speel ’n kritiese en grondlig-
gende rol om die koolstofvoetspoor van 
beide Shoprite en die bedryf vir snel bewe-
gende verbruikersgoedere s’n te verminder. 
Meer as 2 000 verskaffers lewer nie meer op 
’n roete van “regstreeks-na-die winkel” aan 
die mark nie. Dit skakel miljoene onnodige en 
ondoel treffende kilometers uit wat van winkel 
tot winkel gery word én dit verlig opeen-
hoping by winkelaflewerings punte. Hierdie 
duur en ondoeltreffende roete na die mark lei 
uiteindelik tot verhogings in die prysing van 
produkte. Verskaffers fokus nou op hul kern 
vermoëns en nie op onnodige duur berging 
en vervoer nie. Dit bemagtig verder klein en 
medium ondernemings wat Shoprite se 
voorraadketting gebruik. 

Dit is ’n gekompliseerde proses om kool-
stofuitlating met ons eweknieë in ons sektor 
te vergelyk omdat die koolstofopen baar-
makingsprojek nie sektor-spesifieke stan-
daarde vir verslagdoening het nie, en as gevolg 
daarvan is voorleggings tussen eweknieë 

onbestendig. Faktore soos die gebruik van 
ruimte vir byvoorbeeld voedsel teenoor klere 
teenoor toebehore; of versprei dingsnetwerke 
wat self of deur uitkontrak tering hanteer 
word; en of franchises in- of uitgesluit word, 
is van kritiese belang om vergelykings 
moontlik te maak. Ons nooi belangstellendes 
uit om ons te kontak vir verdere inligting in dié 
verband en dit sal ons die geleentheid gee 
om gesprekke te voer en insig te kry in die 
koolstofvoetspoor berekeninge en faktore wat 
ons moet oorweeg vir vergelykbare ontleding. 

VERPAKKING, HERWINNING EN 
AFVALINVORDERING
Verpakking is noodsaaklik vir ons sake om 
verskeie redes, wat wissel van voedsel veilig-
heid en higiëne, tot verhoogde raklewe, veilige 
hantering en vervoer asook om dit visueel 
aantreklik vir klante te maak, maar dit lei 
onvermydelik tot bykomende koste en eindig 
gewoonlik ná verbruik in stortings terreine op. 

Die Shoprite Groep fokus deurgaans op die 
vermindering van verpakkingskoste en 
 hieronder lys ons voorbeelde van ons 
pogings gedurende die afgelope jaar: 
–  Alle geriefsvoedselkartonne en -houers word 

nou van herwinde materiaal gemaak, waar-
voor 89 ton herwinde papier gebruik word.

–  Die hoeveelheid bordpapier wat gevou 
word in toebroodjiebuise by die deli’s is 
met 42% verminder deur dit kleiner en 
van ’n ligter materiaal te maak. 

–  Die ikoniese Checkers Groen Herwinde 
Sak het in 2015 ’n Silwer-toekenning van 
die Suid-Afrikaanse Plastiekherwin nings-
organisasie ontvang. In die afgelope jaar 
is 199 miljoen van die sakke verkoop wat 
beteken dat ons die storting van 2 190 ton 
materiaal voorkom het. Die sakke word 
van 100% herwinde materiaal gemaak 
met ’n minimum van 75% afval ná die 
verbruiker dit ontvang het. Beide van dié 
aansprake word onafhanklik geoudit en 
deur die SGS-akkreditasieliggaam 
bevestig.

Ons werk voorts deurgaans aan die uitbeel-
dings op die verpakking om seker te maak 
dat alle verpakking die relevante herwin nings-
logo’s insluit wat verbruikers inlig oor die 
gebruikte materiale asook die herwinbaarheid 
daarvan. Dit ondersteun ook herwinnings-
maatskappye met die sortering van materiale 
in die invorderingsproses. 

Ons verspreidingsafdeling het ’n bena-
dering van nul-tot-stortingsterrein, wat fokus 
op: Verwyder, Vervang, Hergebruik en Herwin.

Herwinningsinisiatiewe met karton- en 
plastiekmateriale is in ooreenstemming met 
dié benadering in werking gestel. Dit is 
gegrond op internasionale beste praktyk en 
die inisiatief is deel van Shoprite se omge-
keerde logistieke strategie. Belegging in dié 
verband het by Centurion plaasgevind. 

Om die behoefte vir duur kartonver-
pakking weg te neem, is ook ’n oogmerk vir 
Shoprite. Om dié geleentheid aan verskaffers 
te bied, is aansienlik belê in metodes van 
“terug besorg bare-vervoer-verpakking” wat 
gebruik word deur erkende multinasionale 
kleinhandelaars. Die voordele van die 
inisiatief ondersteun ons om ons voorraad-
kettingkoste op ’n volhou bare wyse te 
verminder. 

4. FOKUS OP ONS VERSKAFFERS 
’n Fokus om sterk verhoudings op die lang 
termyn met verskaffers te ontwikkel asook 
die sorgvuldige oorweging van hul behoeftes, 
lei tot verskeie raakpunte van gemeen skap-
like voordeel waaronder kostebesparing, laer 
risiko, verhoogde voedselveiligheid en klem 
op deurlopende verbetering. 

Vir voortgesette sukses is ons van ons 
verskaffers afhanklik. Ons ondersteun hulle 
en dryf ’n groeikultuur op verskeie maniere, 
waaronder raadgewing deur ons afdeling vir 
voedselveiligheid en gehalte; ondersteuning 
met produkvervoer en inventarisbestuur deur 
ons voorraadkettingafdeling; aanplantings-
programme vir ons varsvoedselverskaffers; 
asook vaardigheidsontwikkeling vir ons 
kleiner verskaffers.

Ons koop by ’n groot aantal verskaffers 
aan en net ons Freshmark-afdeling alleen 
doen sake met 472 produsente in Suid-Afrika, 
waarvan 31% ’n jaarlikse omset van minder 
as R500 000 het en 71% van verskaffers ’n 
jaarlikse omset van minder as R5 miljoen het. 
Om met klein verskaffers te werk, diversi fi-
seer nie net klimaat- en ander risiko’s nie, 
maar dit beteken ook dat ons in staat is om 
plaaslik verkryging te doen, terwyl ons klein 
ondernemings ondersteun. 

Ons verskaffers geniet die strukturele 
voordele wat gepaard gaan om in ’n vennoot-
skap met ons te wees. Dit sluit integrasie met 
ons voorraadketting in, wat vervoer en 
gesen traliseerde aflewering aan versprei ding-
sentrums en winkels omvat. Ons het ook belê 
in terugbesorgbare en herwin bare plastiek-
kratte wat verpakkingskoste verminder en 
produkte beter beskerm. Verskaffers kan 

ONS HET AGGRESSIEWE TEIKENS VIR UITLAATGASVERLAGING VIR 2025 TEENOOR ONS 
2014-BASISLYN GESTEL, SOOS HIERONDER UITEENGESIT: 
 

TEIKENS VIR UITLAATGASVERLAGING TEENOOR BASISLYN

Verlaag metrieke ton CO2e per 
eenheid inkomste 50%
Verlaag metrieke ton CO2e per 
vierkante meter 40%
Verlaag metrieke ton CO2e per 
 voltydse-ekwivalent werknemer 25%
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daardeur op vervoeruitgawes spaar en ons 
kan seker maak dat ons beheer oor die 
produk en sy koste vir die grootste deel van 
sy reis het. Vandag kan die Shoprite Groep 
produkte van enige deel van die wêreld na 
afgeleë gebiede op die Afrika-vasteland stuur 
waar die Groep kleinhandeltakke het. Dié 
vermoë om internasionaal handel te dryf en 
verkryging te doen, bied ’n duidelike mede-
dingende voordeel vir die Groep.

TUISGEMAAK 
Tuisgemaak is ons ontwikkelingsprogram vir 
klein ondernemings. Individue wat ’n produk 
het om te verkoop, het nie noodwendig 
aanvanklik die vermoëns om as ’n nasionale 
verskaffer te registreer nie. As ons potensiaal 
in die produk sien, kan die onderneming deel 
van ons Tuisgemaak-program word, deur ’n 
stelsel wat deur die plaaslike winkel be-
stuur der hanteer word. Ons gee leiding in 
elke stadium van hul ontwikkelingsreis met 

sigbare uitda gings soos bystand om aan 
gesondheids- en higiëne-standaarde te 
voldoen en verkoops patrone te ontleed. Die 
program ondervind bestendige groei sedert 
dit begin is en ons verkoop tans 218 lyne van 
ons 60 Tuisge maak-verskaffers. 

5. FOKUS OP ONS GEMEENSKAPPE
As Afrika se grootste kleinhandelaar is die 
Shoprite Groep se toewyding aan 
gemeenskappe op basiese beginsels gebou: 
1.  Ons gebruik ons skaal en koopkrag om 

elke dag en voortgeset lae pryse aan 
verbruikers te bied oor ’n wye reeks van 
voedsel- en huishoudelike items; 

2.  Ons bied goeie werksgeleenthede en 
verseker dat ons werksmag die gemeen-
skappe wat ons bedien, weerspieël; en 

3.  Ons tree op vir verandering, wat deel is 
van ons #ActForChange-benadering, in 
die gemeenskappe waarin ons sake doen 
deur saam te span met plaaslike vennote 
in maatskaplike beleggingsinisiatiewe wat 
’n grootskaalse uitwerking het en werklik 
’n verskil in mense se lewens maak. 

Die konsep van gedeelde waardes onderskryf 
ons benadering tot Korporatiewe Maat-
skaplike Investering. Dit gaan daaroor om in 
die toekoms te belê vir ons besigheid en vir 
die samelewing. Ons vul die gaping in 
plaaslike gemeenskappe deur mense op te 
hef, te ontwikkel en te laat groei omdat hulle 
die grondslag van ons besigheid se sukses 
vorm. Hulle is ons klante, verskaffers, 
werknemers en uiteindelik ons vennote. Dit is 
meer as net ’n verantwoordelikheid; dit is ’n 
bestaanswyse wat konstante en deurlopende 
optrede vir verandering, oftewel 
#ActForChange, behels. 

Ons handelinge word deur vier dryfkragte 
gelei: 
–  ONS BEVEG HONGERTE deur doeltref-

fende en volhoubare oplossings om 
voedselskaarsheid regoor Afrika op die 
kort, medium en die lang termyn aan te 
spreek;

–  ONS BEMAGTIG VROUE deurdat ons 
die ondernemings van vroue regdeur 
ons voorraadketting ontwikkel en laat 
groei, sowel as deur vennootskappe met 
vroue wat hulle inspan om honger te 
bekamp in die gemeenskappe waarin 
ons sake doen; 

–  ONS ONTWIKKEL VAARDIGHEDE om 
indiensneming in ons sake moontlik te 
maak vir duisende mense en ons 
beywer ons daarvoor om die 
vaardighede van duisende meer te 
ontwikkel om hulle diensbaar in die 
kleinhandelbedryf te maak; en

–  ONS #ACTFORCHANGE IN GEMEEN-
SKAPPE deur saam te staan met 
plaaslike vennote om aan die behoeftes 
van gemeenskappe te voldoen. 

ONS BEVEG HONGER
Voedsel is ons kern saak en ons glo dat ons 
’n beduidende rol kan speel om behoeftige 
gemeenskappe te ondersteun. Ons program 
van “We Fight Hunger” is by verre die grootste 
fokus van ons strategie vir Korporatiewe 
Maatskaplike Investering en teenwoordig in 
geldwaarde 88% van dié besteding vir die 
2016 finansiële jaar. 

Bloot die hoeveelheid en geografiese 
voetspoor van ons gemeenskapsbydraes 
dwing ons om ’n stewige program met   
onder steuningsprosesse in plek te hê om die 
voedselsekerheiduitdagings, wat baie mense 
regoor die Afrika-vasteland daagliks ondervind, 
aan te spreek. 

Alle Shoprite- en Checkers-supermarkte 
het ’n beleid van geen vermorsing en oorskot 
voedsel word aan honderde nie-winsgewende 
organisasies, wat tesame duisende honger 
mense daagliks voed, geskenk. 

Ons Mobiele Sopkombuis-voedings-
program bedien al amper vir ’n dekade 
kwesbare gemeenskappe daagliks. In die 
afgelope jaar het ons soptrokke bykans 
4.5 miljoen etes bedien. 

Ons fokus ook daarop om begunstigde 
organisasies te identifiseer om langtermyn-
oplossings te vestig, soos Volhoubare Voed-
seltuine om honger in gemeenskappe te verlig, 
terwyl dit ’n inkomste vir individue en organi sa-
sies genereer wat die model volhou baar maak.

Nuwe vennootskappe en projekte is 
suksesvol in werking gestel om ons mobiele 

R109MILJOEN

IN DIE  
VERSLAGJAAR 

HET ONS 
 VOEDSEL TER 
WAARDE VAN 
R109 MILJOEN 

GESKENK.

GEVALLESTUDIE
 
Die soetkoekie- en koekver-
skaffer PAM DORASAMY is ’n 
voorbeeld van ’n Tuisgemaak-
ver skaffer wat ’n onderneming, 
wat nou 15 permanente werk-
nemers het en gebak aan 40 
Shoprite- en Checkers-winkels 
in KwaZulu-Natal verskaf, 
opgebou het.
 Haar maatskappy in Phoenix, 
Pam’s Homemade Treats, het sy 
oorsprong in haar familie se 
 soetkoekieresep wat haar die 
inspirasie gegee het om self 
 soetkoekies en koeke in haar 
kombuis te bak en by gemeen-
skapsmarkte, fabrieke en die 
Phoenix-winkelsentrum te 
verkoop. Toe sy Shoprite in 2008 
genader het, het dít haar in 
staat gestel om haar onderne-
ming uit te bou, omset tot 
R1.8 miljoen te verhoog en ’n 
aangrensende eiendom te koop 
om haar bakkery te huisves.
 Pam, wat passievol oor vaar-
digheidsontwikkeling is, stel 
slegs onopgeleide en werklose 
mense aan sodat hulle die 
nodige vaardighede kan leer en 
só bemagtig word om hul eie 
bakonder nemings te begin. 
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NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

sopkombuise in meer volhoubare gemeen-
skapsopkombuise om te skakel. Almal van 
dié nuwe ontwikkelings word gegrond op ’n 
5-punt-bloudruk vir volhoubare inisiatiewe. 

Ons benadering begin met die 
identifisering van ’n begunstigde organisasie 
en dan die aanstelling van vennote in ’n 
Shoprite-gemeenskap wat dit in werking kan 
stel. Ons het byvoorbeeld ’n skool in 
Kaapstad, Greenlands Primêr, met bykans 
1 000 leerders op ’n staatsgesubsidieerde 
voedselskema, wat bykans 130 kinders voed. 
Ons gebruik ons Shoprite Mobiele 
Sopkombuis en bedien sop en brood aan die 
behoeftigste leerders vir 6 maande terwyl ons 
’n voedseltuin van 600m2 by die skool 
ontwikkel. 

Ons het ook ’n betekenisvolle verhouding 
tussen die skool en die plaaslike Shoprite-
winkel gevestig deur middel van gereelde 
besoeke en ondersteuning van fondsin-
samelings. Die inisiatief sluit ook ’n 
EduMaintenance-fase van 12 maande in 
waartydens ons seker maak dat die oordrag 
van vaardighede plaasvind en dat alles in 
plek is om die volhoubaarheid van die projek 
oor die lang termyn te verseker. 

Die huidige status is dat die opbrengs van 
die tuin gebruik word in die skool se 
voedings program om die koste per ete te 
verlaag en die oorblywende opbrengs word 
verkoop aan personeel as ’n wyse om 
inkomste te genereer.

Die skool is ’n begunstigde van die 
Nasionale Skoolvoedingsprogram, wat 
ingestem het om voortaan die salaris van die 
Tuin Kampioen te betaal. Dit beteken dat die 
werk wat geskep is as gevolg van die tuin se 
vestiging nou volhoubaar is, sonder enige 
uitgawe van die skool se kant af. 

–  Wathint’ Abafazi in Bethelsdorp in die 
Oos-Kaap, ’n gemeenskapsprojek wat as 
’n crèche begin het en nou ’n baken van 
hoop vir die Joe Slovo-gemeenskap is. 
Die Shoprite Groep het belê in ’n 
vraghouerkombuisgerief en die uitbreiding 
van die organisasie se voedsel- en 
blomtuin. Die gevolg sal ’n volhoubare 
tuin wees wat gereeld aansienlike oeste 
en blomme lewer en die organisasie in 
staat stel om hul weeklikse maaltyddiens 
van drie dae tot vyf dae te verhoog en ’n 
inkomste genererende onderneming te 
vestig wat oesprodukte en blomme 
verkoop. 

–  Die Yenzanathi-gemeenskapopheffings-
projek bedien en hef die kwesbare mense 
in die gemeenskap van Botha’s Hill in 
KwaZulu-Natal op. Dit het alles begin toe 
Mev. Hlophe, ’n huiswerker op daardie 

Die skool het ook vanaf Mei 2016 ’n 
sogenaamde middageteklub gevestig as 
voorsiening aan leerders wat nie gedek word 
deur die staatsgesubsidieerde skoolvoedsel-
skema nie asook vir opvoeders en ouers. 
“The Green Deli” het een tuinkok in diens wat 
van die opbrengs uit die tuin gebruik om 
bekostigbare, voedingryke en smaaklike 
geregte te maak wat teen afslagpryse 
verkoop word. Die inkomste word weer in 
tuinonderhoud teruggeploeg. 

Die tuin dien as ’n opleidingswerktuig vir 
die skool en dit was die leerders se eerste 
kennismaking met verskeie van die gewasse.

Die ondervinding en insig wat ons deur die 
Greenlands Primêr-inisiatief opgedoen het, 
word nou gebruik vir die ontwerp en uitrol van 
verdere projekte. Voorbeelde van nuwe 
projekte vir die jaar is:

Die 600m2 volhoubare gemeenskapskostuin wat in Julie 2015 by Greenlands Primêr buite Kaapstad gevestiig is, het sy eerste oes drie maande later gelewer.

Die Wathint’ Abafazi volhoubare gemeenskapskostuin in Bethelsdorp, Oos-Kaap, is in 2013 begin en 
verskaf nou kos aan meer as 200 mense.
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stadium, wou uitreik na behoeftige mense 
om haar en honger mense te voed. Die 
Groep se ondersteuning behels die 
opgradering van die kombuis, voedsel-
tuinontwikkeling en tuinopleiding vir 
vrywilligers, wat Yenzanathi uiteindelik in 
staat stel om sy voeding van twee dae tot 
vyf dae per week uit te brei. Huidige 
inkomstebronne sluit ’n internetkafee en 
’n hoenderhok in. Die Groep se hulp sal 
hul bedrywighede steun deur die verkoop 
van oorskot oesprodukte. 

ONS BEMAGTIG VROUE
Vroue speel ’n wesenlike rol in ons sake – 
hulle is ons klante, werknemers en verskaf fers. 
Ons werk met vroue saam om geleenthede 
vir diegene te identifiseer wat die potensiaal 
het om vooraad aan die Shoprite Groep te 
verskaf, en help hulle om toepaslike vaar dig-
hede te ontwikkel sowel as om die onder   ne-
mings as suksesvolle bedrywighede uit te 
bou. Ons werk ook in vennootskap met 
besonderse vroue, wat hulle beywer om honger 
in hul gemeenskappe te verlig, en help hulle 
deur hul pogings te steun en te verbeter deur 
ons omvattende hongerverligtingsprogram. 

ONS ONTWIKKEL VAARDIGHEDE
As een van die grootste werkgewers in Afrika, 
glo ons dat die ontwikkeling van mense se 
vaardighede nie net vir ons ’n dryfkrag is nie, 
maar ook vir die ekonomie. Ons beywer ons 
om die jeug se vaardighede te ontwikkel deur 
opvoedkundige en werksgeleenthede te skep 
wat regstreeks aan ons sake gekoppel word 
en daardeur ’n voortgesette vloei van 
uitstaande talent kan skep. 

Projekte vir die ontwikkeling van vaardighede 
in gemeenskappe sluit in:
–  Leap-skole: Leap het tans ses skole en 

ons ondersteun een leerder per skool en 
sal verdere ondersteuning gee deur ’n 
beursaanbod aan oud-leerlinge wat 
voldoen aan die vereistes van die Shoprite 
Groep se beursskema.

Vrywilligers begin met werk om die Yenzanathi-gemeenskapsopheffingsprojek in Botha’s Hill,  
KwaZulu-Natal te vestig.

–  SA Tienerentrepreneurstigting: 
Die Groep ondersteun die entrepreneur 
gemeen skaps kursus by die Ikamvalethu 
Sekon dêre Skool in Langa waar studente 
deur ’n program van 10 modules werk 
waarvan die hoogtepunt ’n innoverende 
sake-idee of -model is. 

ONS REIK UIT NA PLAASLIKE 
GEMEENSKAPPE
Die Shoprite Groep beywer hom vir 
gemeenskapsontwikkeling. Deur ons 
uitgebreide winkelnetwerk vat ons die hande 
van die gemeenskappe waarin ons sake doen 
en werk saam met plaaslike vennote om 
vinnig en doeltreffend op te tree. Ons optrede 
in gemeenskappe in opvolging van ons 
#ActForChange-benadering help hulle om te 

groei, te ontwikkel en hul volle potensiaal te 
bereik. Ons doen dit omdat gemeenskappe 
deel van die kern van ons sake is.

Gedurende die verslagtydperk het die Groep 
ontelbare kere nie-winsgewende organi sa-
sies, gemeenskapsprojekte, skole en ander 
waardige sake gesteun, insluitend die 
volgende:
–  Vroeg in 2016 het die Shoprite Groep 

vinnig opgetree om gemeenskappe te 
help wat deur droogte geteister is en met 
watertekorte gesukkel het deur 605 641 
liter water te skenk en/of te vervoer aan 
dorpe in die Vrystaat, Noordwestelike 
Provinsie en KwaZulu-Natal. 

–  Verder het die Groep verskeie 
gemeenskapsorganisasies ondersteun 
met hul fondsinsamelings soos Cuppa for 
Cansa, Kersgeskenk-toedraaidienste en 
Loslitdag-insamelings vir mense met 
ongeskikthede en ’n totale bedrag van 
R4 459 378 is vir behoeftiges ingesamel.

–  In Januarie 2016 is ons #ActforChange-
fonds gevestig ná versoeke deur 
verbruikers wat ’n verskil wou maak in 
gemeenskappe wat deur natuurrampe 
getref is of wat ernstige uitdagings het. 
Klante kan nou ’n verskil maak deur slegs 
R5 of meer by hul aankoop te voeg by die 
betaalpunte van enige Shoprite- of 
Checkers-supermark in Suid-Afrika. Die 
fonds gee verligting aan mense in Suid-
Afrika in vennootskap met organisasies 
soos die Voedselbank SA, Agri SA, Gift 
of the Givers, SA Rooikruisvereniging, 
Working on Fire en ander plaaslike 
nie-winsgewende organisasies. 

GEVALLESTUDIE

Mickey Winifred Linda is ’n vrou van Khayelitsha in die Wes-Kaap wat die Yiza 
Ekhaya-sopkombuis gestig het. Yiza Ekhaya is ’n gemeenskapsgegronde 
projek wat ’n crèche, voedseltuin en naaldwerkprojek omvat. Die projek voed 
sowat 250 kinders asook bejaardes wie se afhanklikheid van medikasie dit 
vereis dat hulle gereeld eet. 

Sy is in die gemeenskap bekend as “Nompilo”, wat losweg as “Versorger” 
vertaal kan word, en Mickey probeer nie net om aan die onmiddellike behoeftes 
om haar te voldoen nie, maar ook om meer volhoubare oplossings in werking 
te stel wat die uitdagings rondom voedselsekerheid in die  gemeenskap kan 
aanspreek. 

Toe die Shoprite Groep van die projek hoor, het ons betrokke geraak en 
onmiddellik ondersteuning gegee deur die skenking van voedsel, 
kombuistoerusting en stoele vir die klomp bejaardes wat deur die sopkombuis 
 ondersteun word. 

Nou, meer as ’n jaar later, brei die Groep sy ondersteuning vir Yiza Ekhaya 
uit en werk met ander plaaslike vennote saam om die bestaande voedseltuin 
uit te bou en om te help om tien bykomende tuisvoedseltuine te vestig vir 
vrywilligers van die projek. ’n Deel van die oesopbrengs van elk van dié tuine 
sal tot die bestaande voedingskema by Yiza Ekhaya bygedra word, terwyl die 
res van die oes gebruik sal word om bykomende sopkombuise of voeding-
skema’s te vestig sowel as om ’n inkomstebron vir die vrywilligers te wees.
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KORPORATIEWE BESTUURSVERSLAG

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 korpora tiewe 
beheer, integriteit en etiek, wat sal bydra tot voortgesette volhoubaarheid 
en waardeskepping vir al die Groep se belanghebbers, aan.

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 die 
verwagting dat ’n stygende finansiële opbrengs gelewer word.

Die Direksie is uiteindelik daarvoor verantwoordelik dat die beheer-
standaarde gehandhaaf word en word hierin bygestaan deur senior 
bestuur. Om sy oogmerk te behaal, hou die Groep daarmee vol om al sy 
beheerstrukture, -beleide en -prosesse in ooreenstemming met mekaar 
te bring om sy bedryfsomgewing en -strategie te ondersteun. 

Die Direksie onderskryf die beginsels wat vervat word in die King-
verslag oor Korporatiewe Beheer vir Suid-Afrika 2009 (“King III”) wat 
goeie beheer en die beginsels van beste praktyk van toerekenbaarheid, 
integriteit, regverdigheid en deursigtigheid voorskryf. Die Direksie 
bevestig dat Shoprite Holdings die beginsels toegepas het soos in die 
jongste King-kode uiteengesit word met verduidelikings waar dit 
prakties moontlik en toepaslik is. 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 
op die Maatskappy se webwerf, www.shopriteholdings.co.za, beskikbaar. 
Die Maatskappy het voorts in die verslagtydperk aan al die korporatiewe 
beheervereistes van die JSE se Noteringsvereistes voldoen.

DIE DIREKSIE 
Die Direksie bestaan tans uit sewe (7) 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 as 
Direksie die nodige oordeel te hê 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 nakom.

Die Direksie is gesamentlik verantwoordelik aan die aandeelhouers 
van Shoprite Holdings vir die Groep se prestasie op die lang termyn 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. Dié rol vereis ’n sterk 
presterende Direksie en dat alle direkteure tot die gesamentlike 
besluitnemingsproses bydra.

BEHEERRAAMWERK 
Die Direksie is die bewaarder van korporatiewe beheer en is saamgestel 
om dié 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 gaan ook die doeltreffendheid 
van interne finansiële beheermaatreëls, sowel as die eksterne en 
interne ouditfunksies, na. Daarbenewens maak dit seker dat die 
Groep ’n doeltreffende risikobestuursproses in plek het wat die 
bestuur van die Groep se sleutelrisiko’s identifiseer en monitor. 

2.  Die Maatskaplike-en-Etiesekomitee verrig die maatskaplike en etiese 
funksies soos bepaal deur die Maatskappywet van 2008, soos gewysig.

3.  Die Nominasiekomitee help met die aanstelling van direkteure en 
verseker, onder leiding van die maatskappysekretaris, dat die 
samestelling van die Direksie en die komitee ’n deursigtige proses 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 lang termyn aanspoor.

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

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

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

DIE DIREKSIE SE VERANTWOORDELIKHEDE
Die besonderhede van die Direksie se verantwoordelikhede is vervat in 
’n amptelike direksiehandves wat die grondslag vorm van hul verant-
woordelikhede en pligte. Die handves sit die magte van die Direksie 
uiteen en verskaf ’n duidelike verdeling van verantwoordelik hede en die 
toerekenbaarheid 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. 

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 uiteen-
gesit in die direksiehandves, in die finansiële verslagjaar nagekom het.

DIREKSIEVERGADERINGS
Die Direksie vergader ten minste vier (4) keer per jaar of meer indien 
omstandighede dit vereis. Die bywoning van direkteure by die 
direksievergaderings in die verslagtydperk word hieronder aangedui.

BYWONING VAN DIREKSIEVERGADERINGS
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NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
CH WIESE P P P P
JF BASSON P P P P
JJ FOUCHÉ P P P P
EC KIESWETTER P P P P
JA LOUW P P P P
ATM MOKGOKONG P P P P
JG RADEMEYER* P
JA ROCK P P p P
UITVOERENDE DIREKTEURE
JW BASSON P P P P
M BOSMAN P P P P
CG GOOSEN P P p P
B HARISUNKER P P P P
AE KARP p p p P
EL NEL P P P P
BR WEYERS P P P P

*  Uittrede deur rotasie vanaf 19 Oktober 2015 van krag en het nie homself 

beskikbaar gestel vir herverkiesing as direkteur nie. 

http://www.shopriteholdings.co.za
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VOORSITTER EN HOOF-UITVOERENDE BEAMPTE
Die rolle en pligte van die nie-uitvoerende voorsitter en die  hoof-
uitvoerende beampte is geskei en duidelik omskryf. 

Dr. CH Wiese is die nie-uitvoerende voorsitter wat leiding en leierskap 
aan die Direksie gee en ook toesien dat die Direksie doeltreffend, 
gefokus en as ’n eenheid funksioneer.

Die Voorsitter se rol sluit in:
–  om die Direksie te lei en seker te maak dat dit die hoogste 

standaarde van beheer handhaaf;
–  om ’n kultuur van openheid en debat aan te moedig sodat die 

Direksie as ’n hoogs presterende span doeltreffend saamwerk;
–  om agenda’s vir die direksievergaderings op te trek, in samewerking 

met die Hoof-Uitvoerende Beampte en die maatskappysekretaris, wat 
fokus op die strategiese direksie en prestasie van die Groep se sake;

–  om toe te sien dat voldoende tyd afgestaan word aan die bespreking 
vir aangeleenthede op die agenda; 

–  om leiding te gee met die Direksie en individuele direkteure se 
prestasie-evaluerings; en

–  om die verhouding tussen die Direksie en die Hoof-Uitvoerende 
Beampte te fasiliteer.

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
Aangesien die Voorsitter ’n wesenlike aandeelhouer in Shoprite Holdings 
is, word hy nie as onafhanklik beskou nie. Mnr. EC Kieswetter is die 
leidende onafhanklike direkteur (LOD) en het mnr. JG Rademeyer in dié 
posisie opgevolg op 19 Oktober 2015. Die rol van die LOD is om leier-
skap 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 Voor-
sitter of dit te ondermyn. Die kundigheid en wye internasionale ervaring 
van Mnr. Kieswetter bou die vaardighede en ondervinding van die Direksie 
se profiel uit en hy gaan voort om ’n wesenlike bydrae as die LOD te lewer.

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Die Direksie bestaan uit sewe (7) nie-uitvoerende direkteure, waarvan 
ses (6) onafhanklik is, soos in die King III Kode omskryf word. 
Dr. CH Wiese is nie onafhanklik nie vanweë sy wesenlike aandeel-
houding in Shoprite Holdings.

Die Direksie is van mening dat ’n verskeidenheid van vaardighede, 
agtergronde, kennis, ondervinding en geslag nodig is om die 
maatskappy doeltreffend te beheer. Nie-uitvoerende direkteure moet ’n 
duidelike kennis van die Groep se algehele strategie hê, tesame met 
kennis van die Groep en die bedrywe waarin dit sake doen. Bykomend 
daartoe, moet nie-uitvoerende direkteure voldoende bekend wees met 
die Groep se kernsake om doeltreffende bydraes te lewer wat die 
ontwikkeling van strategie betref en om prestasie te monitor. 

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 gesa ment-
like vaardighede en ervaring beskik om sy verantwoor delikhede vir die 
bereiking van die Groep se doelwitte na te kom en om op die lang 
termyn 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. Ooreen-
koms tig die Memorandum van Inkorporasie (“MVI”) van Shoprite 
Holdings, tree alle nie-uitvoerende direkteure volgens ’n rotasie-
grondslag ten minste elke drie (3) jaar uit, maar kan hulself vir 
herverkiesing beskikbaar stel. Indien geskik, beskikbaar en voorgestel 
vir herverkiesing 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 deur aandeelhouers by die eerste Algemene 
Jaarvergadering ná hul aanstelling.

INLYWING VAN DIREKTEURE EN VOORTGESETTE HERSIENING
’n Omvattende inlywingsprogram vir nuwe direkteure is ontwikkel om te 
verseker dat hulle ingelig word en die nodige begrip het van hul 
fidusiêre en statutêre pligte asook die Groep-struktuur, -bedrywighede 
en -beleide om hulle in staat te stel om hul pligte en verantwoorde lik-
hede as direkteure na te kom. Die maatskappysekretaris is verant-
woordelik vir die administrasie van die Groep se inlywingsprogram.

Besonderhede van toepaslike wetgewing en regulasies, Shoprite 
Holdings se MVI en relevante mandate word aan nuwe direkteure 
verskaf, sowel as dokumente wat hulle pligte en verantwoordelikhede 
as direkteure verduidelik. Direkteure word na voorligtingsessies genooi, 
of geskrewe opsommings word aan hulle gegee om hulle op hoogte 
van hangende nuwe wetgewing, regulasies of beste praktyk te hou, wat 
’n uitwerking op sake kan hê. 

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 hulle persoonlike 
finansiële belange en dié van verwante persone in kontrakte met die 
Groep verklaar. ’n Lys in dié verband word jaarliks ter tafel gelê en die 
register waarin sodanige belange opgeteken is, word by elke Algemene 
Jaarvergadering van Shoprite Holdings vir inspeksie beskikbaar gestel.

DIREKSIE SE DOELTREFFENDHEID EN EVALUERING
Die jaarlikse evaluering van die Direksie het in Julie 2016 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 volgende onderwerpe omvat:
–  die grootte en samestelling van die Direksie en komitees met die 

fokus op die samestelling van vaardighede, ondervinding, 
onafhanklikheid en kennis van die Groep en sy diversiteit; 

–  direkteure se inlywing en ontwikkeling; 
–  die doeltreffendheid van Direksie- en komiteevergaderings; 
–  gehalte en tydigheid van vergaderingsagenda’s, Direksie- en 

komitee-verslae asook sekretariële ondersteuning; en 
–  die verhouding tussen die Direksie en bestuur, die 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 2015/16-evaluering 
is dat: 
–  die samestelling van die Direksie kerngesond is met ’n goeie 

mengsel van vaardighede en ondervinding;
–  die agenda’s 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; 
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–  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 
maatskappysekretaris 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 sy 
armslengte 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 
korpo ra tiewe beheer. Onafhanklike raadgewende dienste word deur die 
maatskappysekretaris ingewin op versoek van die Direksie of direk-
siekomitees. 

Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die advies en dienste van 
die maatskappysekretaris, ondersteun deur die regsdepartement. 
Die maatskappysekretaris is verantwoordelik vir al die pligte soos 
uiteengesit word deur Artikel 88 van die Maatskappywet en om seker te 
maak dat die JSE se Noteringsvereistes nagekom word. Die maat-
skappy sekretaris 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 maatskappy-
sekretaris ook as sekretaris vir die Direksie se verskeie subkomitees en 
woon al die vergaderings van die Direksie en die komitees by. Die 
maatskappysekretaris is ook die nakomingsbeampte en sien toe dat 
die Groep voldoen aan al die vereiste wetgewing en regulasies wat op 
sy verskeie sakebedrywighede van toepassing is.

Ooreenkomstig die JSE se Noteringsvereistes, is ’n gedetailleerde 
ontleding deur die Direksie gedoen ten einde homself te vergewis van 
die bevoegdheid, kwalifikasies en ervaring van die maatskappy sekre-
taris. Verwys na beginsel 2.21 van die Groep se King III-nakomings-
register 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 JSE se Noteringsvereistes, wat 
verhandeling deur direkteure betref.

Transaksies in Shoprite Holdings-aandele deur direkteure en 
alternatiewe direkteure van Shoprite Holdings en sy hoof-handelsfiliaal 
word bekend gemaak soos vereis deur die JSE se Noteringsvereistes. 
Die Direksie het ook ’n formele goedkeuringsraamwerk ingestel wat die 
goedkeuring beheer wat deur hierdie direkteure vereis word voordat 
hulle Shoprite Holdings-aandele verhandel. 

In die verslagtydperk het die Groep voldoen aan al die JSE 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 50 van die Engelse 
weergawe 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 
19 Oktober 2015 gehou is, is die aanstelling van Pricewaterhouse-
Coopers Geïnk. as die eksterne ouditeure van die Groep tot die 
Algemene Jaarvergadering in 2016 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. Gedu-
rende die 2016 finansiële jaar is ’n totaal van 105 voorvalle van 
vermeende onetiese gedrag in die Groep aangemeld, waarvan 23 gelei 
het tot dissiplinêre stappe, afdankings, bedankings en/of kriminele 
aanklagtes teen sodanige werknemers.

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

Geen wesenlike skending van die Groep se gedragskode is 
gedurende die 2015/16 finansiële jaar aangemeld nie.

NAKOMING VAN WETGEWING EN REGULASIES
Die Groep omvat bedrywighede in 15 lande, waarvan 14 buite Suid-
Afrika 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 onder-
neming. Eksterne kundiges is betrek om die Groep in dié verband raad 
te gee en by te staan.
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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 ooreen-
komstig ’n risiko-gegronde benadering daargestel, waarna voortgesette 
nakoming op verskeie maniere gemonitor en getoets word. Nakomings-
verslae word aan die Oudit-en-Risikokomitee voorgelê.

REGULATORIESE RAAMWERKE 
Die raamwerke word op ’n gereelde grondslag bygewerk, terwyl beheer-
maatreëls voortdurend gemonitor word deur ’n risiko-gegronde  bena-
dering toe te pas. Enige nie-nakoming word deur die beheerprosesse 
aangemeld.

ALGEMENE LEIDING EN ONDERSTEUNING AAN DIE BESIGHEID
Bestuurs- en sakebedrywighede word ondersteun deur die inwerkings-
telling van toepaslike beheermaatreëls om te voldoen aan relevante 
regulatoriese verpligtinge. Voorvalle van nie-nakoming word ook 
bestuur.

NAKOMINGSMONITERING 
Nakomingsrisiko’s is deur reguleerders, bestuur, interne oudit en die 
afdeling vir Groep-nakoming gemonitor en opgevolg. Die bestuur monitor 
nakoming as deel van die dag-tot-dag bedrywighede. Die afdeling vir 
Groep-nakoming gebruik ’n risiko-gegronde metodiek vir monitering.

Regsnakomingsverslae word op ’n gereelde grondslag aan die 
Oudit-en-Risiko- en die Maatskaplike-en-Etiese-komitee voorgelê. 

Die Groep se belastingbestuursraamwerk, wat deur die Direksie 
goedgekeur is, stem ooreen met die Groep se sakestrategie en risiko-
bestuursdoelwitte. Dit poog om belastingdoeltreffendheid regdeur die 
Groep te bereik in nakoming van die toepaslike wette in al die 
jurisdiksies waarin dit sake doen.

Hangende wetgewing of wetgewing wat onlangs bekragtig is en wat 
potensieel ’n aansienlike uitwerking op die Groep kan hê, sluit in: 
– die 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 Corporate and Investment Banking (CIB), soos 
bepaal word deur die JSE se Note rings vereistes. 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 Junie 2016 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 belang-
hebbers. 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 aange-
wese 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 Jaarver-
gadering 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 versoek gedurende die 
verslagtydperk kragtens die Wet op Bevordering van Toegang tot 
Inligting deur enige belanghebber 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 bedryfs-
vlak 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 geskenk nie.
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VERSLAG VAN DIE NOMINASIEKOMITEE

Die Nominasiekomitee bestaan uit vier (4) nie-uitvoerende direkteure 
van wie drie (3) onafhanklik is. 

Die volgende direkteure het in die finansiële jaar tot Junie 2016 op die 
Nominasiekomitee gedien: 
Dr. CH Wiese: Nie-uitvoerende Voorsitter; 
Mnr. JA Louw: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur; 
Mnr. EC Kieswetter: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur; en
Dr. ATM Mokgokong: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur.

Die Nominasiekomitee het twee (2) vergaderings in die verslagtydperk 
gehad. Die besonderhede van teenwoordigheid by die vergaderings 
word hieronder uiteengesit: 

DIREKTEUR 22.08.2015 29.06.2016
CH WIESE P P
JA LOUW P P
EC KIESWETTER P P
ATM MOKGOKONG* P P

*Aanstelling van krag op 18 Augustus 2015

Die Nominasiekomitee is verantwoordelik vir: 
–  aanbevelings aan die Direksie vir die aanstelling van nie-uitvoerende 

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

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

–  die toesighouding van 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. 

Gedurende die verslagtydperk het die Nominasiekomitee: 
–  die samestelling van die Direksie en direksie-komitees hersien; 
–  die aanstelling van Dr. ATM Mokgokong as lid van die 

Nominasiekomitee voorgestel; 
–  die uittrede op ’n rotasiegrondslag van nie-uitvoerende direkteure 

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

Soos vereis in Shoprite Holdings se Memorandum van Inkorporasie 
(“MVI”) sal ten minste een derde van die nie-uitvoerende direkteure 
volgens rotasie by die volgende Algemene Jaarvergadering uittree. 
Dr. ATM Mokgokong, Mnre. JF Basson, JJ Fouché en JA Rock sal in 
terme van hierdie bepaling uittree, maar het hul beskikbaar gestel vir 
herverkiesing. 

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

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

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

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

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

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

Na oorweging van die bogenoemde nie-uitvoerende direkteure 
se omstandighede is die Nominasiekomitee van mening dat 
Dr. Mokgokong, Mnre. Basson, Fouché en Rock as onafhanklik beskou 
kan word.

CH WIESE
Voorsitter
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VERSLAG VAN DIE MAATSKAPLIKE-EN-ETIESEKOMITEE 

As ’n statutêre komitee van die Direksie van Shoprite Holdings vervul 
die  Maatskaplike-en-Etiesekomitee (“die Komitee”) sy pligte in terme 
van Artikel 72(4) van die Maatskappywet (saamgelees met regulasie 
43 van die Maatskappy-regulasies, 2011). Die Komitee vervul 
bykomend daartoe die rol van ’n groep-komitee en daarom het geen 
ander van Shoprite Holdings se filiale ’n Maatskaplike-en-Etiese-
komitee geskep nie. 

’n Formele handves is aanvaar en lei die Komitee in sy toesig-
houdende rol om te verseker dat die Groep as ’n verantwoordelike 
korporatiewe burger sy sake op ’n volhoubare wyse, met ’n etiese 
korporatiewe kultuur as kern, doen. Die Komitee bly toegewyd om 
beleide, bestuurstrukture en praktyke, wat die Groep lei in sy 
benadering tot ontluikende maatskaplike en etiese uitdagings, te 
ontwikkel en te hersien in ooreenstemming met sy verwysingsterme. 
Dié handves is gedurende die verslagtydperk hersien.

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

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

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

Jaarvergadering.

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

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

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

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

nakoming van 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 2015/16-finansiële jaar op die 
Komitee gedien: 
Mnr. JA Louw: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur en voorsitter; 
Mnr. BR Weyers: Uitvoerende direkteur; 
Mnr. M Bosman: Uitvoerende finansiële direkteur; en
Mnr. C Burger: Hoof-bestuurder van Menslike Hulpbronne.

Die Komitee vergader minstens twee (2) 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 05.08.2015 18.02.2016
JA LOUW P P
BR WEYERS P P
M BOSMAN P P
C BURGER P P

Die vergoeding van die nie-uitvoerende lede gedurende 2015/16 is in 
die kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering bekend gemaak. 

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 -beleide;
–  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 enige sodanige nie-nakoming plaasgevind het 
nie. 

JA LOUW
Voorsitter
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VERGOEDINGSVERSLAG

DEEL 1 – BRIEF VAN DIE VOORSITTER VAN DIE 
VERGOEDINGS KOMITEE AAN AANDEELHOUERS 
Die direksie (“Direksie”) van Shoprite Holdings Beperk (“Shoprite 
Holdings” of “die Groep”) en die vergoedingskomitee (“die Vergoe dings-
komitee”) lê hiermee die vergoedingsverslag vir die 2016 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 veranderlike en onveranderlike elemente van die vergoedings-
pakket, sowel as fooie wat betaal is aan nie-uitvoerende direkteure. 
Soos in vorige jare word elke element van die vergoedings beleid en die 
Groep se strategiese doelwitte met mekaar verbind.

Dit was weereens ’n suksesvolle jaar vir die Groep wat finansiële 
prestasie, groei en korporatiewe verantwoordelikheid betref. Ons sluit al 
die faktore in omdat ons glo dat elkeen ’n rol speel om ons benadering 
tot vergoeding te vorm. Die Groep se totale omset het met 14.4% 
(gemeet oor 53 weke) gestyg teen die agtergrond van ’n onsekere, met 
tye wisselvallige, ekonomiese klimaat. Wins voor belasting het met 
14.4% gestyg en die wesensverdienste per aandeel het met 17% 
toegeneem. Shoprite is die grootste werkgewer in Suid-Afrika se privaat 
sektor en sit sy fokus op werkskepping voort met 137 775 werknemers 
(21 445 buite Suid-Afrika) regoor die Groep in die 2016 finansiële jaar.

Wat groei betref, het ons 57 nuwe supermarkte in Suid-Afrika en 22 
buite die land se grense oopgemaak en ons gaan voort met belegging 

in winkels ten spyte van dikwels uitdagende handelsomstandighede 
(stadiger groei en minder verbuikersinkomste). Gegrond op onlangse 
marknavorsing is bevind dat 76% van die volwasse Suid-Afrikaanse 
bevolking by ons inkopies doen, wat ’n duidelike aanduiding van ons 
markdekking is. 

Die Groep se bydrae tot die fiskus in inkomstebelasting het sowat 
R5.5 miljoen per dag bedra.

Teen dié agtergrond teiken die vergoedingsbeleid om uitvoerende 
bestuur aan te moedig om voort te bou en voort te gaan om finansiële 
sukses (soos wat in die 2016 finansiële jaar behaal is) op die kort 
termyn (12 maande) te behaal, sowel as op die lang termyn strategiese 
doelwitte van groei en uitbreiding in nuwe markte (en volgehoue finan-
siële sukses in die toekoms). 

Soos in die 2015 finansiële jaar het die Groep nie die kernelemente 
van sy korttermynaansporingsbeleid (“KAB”/“bonus”) aangepas nie en 
geen aandeelgebaseerde aansporings is toegeken as deel van die 
Uitvoe ren de Aandeleplan (“UAP”) nie. Die rede is dat die huidige vlakke 
van onge vestigde langtermynaansporings (“LTA’s”) aan uitvoerende 
bestuurders en sleutel werknemers as voldoende beskou word om hul 
belange in ooreenstemming met dié van aandeelhouers te bring.

 

TERUGVOER VAN AANDEELHOUERS OOR 
DIE 2015/2016 VERGOEDINGSBELEID ANTWOORD VAN DIE VERGOEDINGSKOMITEE
Die onafhanklikheid, samestelling 
en bywoning van die Vergoedings-
komitee is nie optimaal nie.

Die meerderheid van die Vergoedingskomitee se direkteure is onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Die 
Vergoedingskomitee het twee geskeduleerde vergaderings per jaar, maar oorweeg ook kwessies wat met 
vergoeding verband hou regdeur die jaar. Alle lede van die Vergoedingskomitee het vergaderings in die 2016 
finansiële jaar bygewoon. 

Die vergoedingsmengsel behoort 
teen veranderlike betaling (KAB en 
LTA) geweeg te word.

Die gemiddelde betaalmengsel vir uitvoerende bestuur is oorweeg en is deur die Vergoedingskomitee as 
gepas gevind in die konteks van die Groep se besigheid.

Die maatskappy en individuele 
 verwateringsperke vir LTA’s moet 
binne aanvaarbare perke wees.

Hoewel daar oor perke vir die maatskappy en individue ooreengekom is in die UAP-reëls met aandeel-
houers (laer as maatstawwe vir beste prakyk in Suid-Afrika), byvoorbeeld 3% (algehele perk) en 0.5% 
 (individuele perk), is die werklike verwatering (algeheel) in praktyk vir LTA-toekennings slegs 0.4%. In die 
2016 finansiële jaar is geen LTA-toekennings gemaak nie en dié punt is dus hipoteties. 

Daar moet ’n beperkte retensie-
komponent in die LTA-plan wees.  

Retensietoekennings onder die UAP word nie gereeld gemaak nie. Geen toekennings is in die 2016 
 finansiële jaar gemaak nie.

Daar behoort toepaslike prestasie-
hekkies vir die LTA-plan te wees.

Vir die aanvanklike LTA-toekennings in 2014 in terme van die UAP-reëls, het die meerderheid van toeken-
nings ’n gesamentlike beleggingselement vereis. Daarom moes uitvoerende bestuur in die Groep belê om 
LTA-toekennings te ontvang en op dié grondslag was verwagte prestasievereistes nie as toepaslik deur die 
Vergoedingskomitee beskou nie.

Geen LTA-toekennings is in die 2016 finansiële jaar gemaak nie.  In terme van toekomstige LTA-toekennings 
sal die Vergoedingskomitee daaroor debateer en vereistes vir finansiële prestasie oorweeg aangesien die 
UAP-reëls die buigbaarheid bied om dit toe te pas.  

Daar moet openbaarmaking wees 
van die gedeeltelike bereiking van 
die trapsgewyse prestasieteikens.

Die KAB-prestasie-uitkomste word in deel 3 van dié verslag openbaar gemaak. Daar was geen LTA’s wat in 
die 2016 finansiële jaar oorgedra is nie. 

Die waarde van totale vergoeding 
toegeken aan, en gerealiseer deur, 
uitvoerende direkteure tydens die 
finansiële jaar moet openbaar word. 

Die vergoedingsverslag sluit ’n enkelsyfertabel in wat die waarde van elke komponent van die totale 
gewaarborgde betaling (“TGP”), die KAB’s wat betaal is, asook ’n aanduiding van die waarde van LTA’s wat 
vestig vir elke uitvoerende bestuurslid (wat in die 2016 finansiële jaar nul was). 

Die Hoof-Uitvoerende Beampte 
(“HUB”) se TGP is hoër as 
 markvlakke in Suid-Afrika.

Shoprite is ’n multinasionale kleinhandelaar en die vergoeding van die HUB is daarom saamgestel om inter-
nasionaal mededingend te wees. Sy aandeelhouding in die Maatskappy bring voorts sy belange in ooreen-
stemming met dié van aandeelhouers oor ’n langtermynhorison.  

Daar is ’n wesenlike kontant betaling 
gemaak aan een van die 
 uitvoerende direkteure in the 2015 
 finansiële jaar.

Dit was ’n eenmalige handelsbeperking-betaling, wat nie in die 2016 finansiële jaar herhaal is nie.

Die KAB-plan het slegs handels-
wins as ’n prestasievereiste. 

Suid-Afrikaanse maatskappye (in ooreenstemming met beste praktyk) het winsgegronde prestasievereistes 
wat van toepassing is op hul KAB-planne; en dié metriek is baie relevant vir Shoprite se besigheid. Daarom 
het ons dit as ’n prestasievereiste vir die toevalling van die KAB-poel gehou. ’n Volle beskrywing van die 
KAB-plan en die prestasiekriteria wat van toepassing is, word in deel 2 onder Veranderlike Vergoeding ingesluit.  
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Hierdie verslag bestaan uit drie dele: 
–  Deel 1, wat hierdie brief is, gee ’n oorsig van die vergoedingsbeleid 

in konteks van Shoprite se algehele finansiële prestasie, groei en 
korporatiewe burgerskap; 

–  Deel 2 sit die toekomstige vergoedingsbeleid vanaf die 2017 
finansiële jaar (grotendeels onveranderd) uiteen; en 

–  Deel 3 sit die inwerkingstelling van die vergoedingsbeleid in die 
2016 finansiële jaar uiteen, wat die prestasie-uitkomste vir die 
korttermynaansporings (“KAB”) insluit en dat geen LTA-toekenings 
oorgedra is in die 2016 finansiële jaar nie. 

Soos wat verlede jaar die geval was, het die Vergoedingskomitee 
eksterne vergoedingskonsultante aangestel om openbaarmaking in 
hierdie verslag na te gaan ooreenkomstig beste praktyk-bestuur-
standaarde. Ons gaan voort om beste praktyk na te volg wat 
standaarde vir korporatiewe beheer betref, met spesifieke fokus op 
die King III-verslag oor korporatiewe beheer. 

In ooreenstemming met die beginsels wat in die voorlopige King 
IV-verslag uiteengesit word, het ons pro-aktief met ons aandeelhouers 
oor die 2015/2016-vergoedingsbeleid geskakel. Ons het die kommen-
taar oor ons vergoedingsbeleid getabuleer, sowel as ons antwoorde 
daarop. Ons verwelkom verdere voorstelle van ons aandeelhouers oor 
hoe ons die vergoedingsbeleid verder kan verbeter. 

Die Groep verbeter ook sy uitwerking regoor die maatskaplike, 
ekonomiese en omgewingskonteks deur sy korporatiewe maatskaplike 
beleggingsinisiatiewe, wat opleiding vir sy junior personeel insluit. Meer 
inligting word gegee in die Nie-Finansiële Verslag op bladsy 20 van die 
Geïntegreerde Verslag. In ooreenstemming met veranderinge aan die 
Wet op Gelyke Indiensneming, neem die Groep ook stappe om sy 
vergoedingspraktyk in ooreenstemming te bring met die beginsel van 
Gelyke Betaling vir werk van Gelyke Waarde. Om sy strategiese 
doelwitte op die lang termyn te verwesenlik, mik die Groep steeds om 
sy markaandeel te verhoog wat uiteindelik sal lei tot werkskepping in 
Suid-Afrika en die groter Afrika-vasteland. Ons is positief dat die Groep 
se vergoedingsbeleid sy besigheidstrategie ondersteun. 

Soos in die vorige jaar gaan ons die vergoedingsbeleid ter tafel lê 
soos uiteengesit in deel 2 van dié verslag vir ’n nie-bindende 
aandeelhouer stemming by die Algemene Jaarvergadering, wat op 
31 Oktober 2016 gehou sal word. Ons sien uit na u betrokkenheid en 
om u onder steuning vir die vergoedingsbeleid op die Algemene 
Jaarvergadering te kry. 

JA LOUW
Voorsitter van die Vergoedingskomitee

DEEL 2 – VERGOEDINGSBELEID

BEHEERRAAMWERK EN VERGOEDINGSKOMITEE 

MANDAAT
In ooreenstemming met beste praktyk, soos wat in King III en die voor-
lopige King IV-verslag uiteengesit word, word die Groep se Vergoe dings-
komitee deur die Direksie aangestel en dit het die aangewese gesag 
volgens sy verwysingsraamwerk om besluite te neem en in werking te 
stel wat die Groep se vergoedingsbeleid betref. In die verslagtydperk is 
die verwysingsraamwerk hersien om die beste praktyk vir beheer-
standaarde en wetgewing na te kom. Geen veranderinge is aan die 
mandaat aangebring nie en dit is deur die Direksie goedgekeur.

SAMESTELLING, MANDAAT EN BYWONING 
Die lede van die Vergoedingskomitee in die verslagtydperk was:
– Mnr. JA Louw (Voorsitter); 
– Dr. CH Wiese; en
– Mnr. EC Kieswetter.

Al die lede van die Vergoedingskomitee 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 twee (2) keer in die verslagtydperk vergader. Die same stel ling 
van die Komitee en bywoning van vergaderings is hieronder uiteengesit. 

SAMESTELLING VAN VERGOEDINGSKOMITEE EN BYWONING VAN VERGADERINGS

DIREKTEUR STATUS 22.02.2016 29.06.2016
JA Louw Onafhanklike 

nie-uitvoerende 
direkteur P P

EC Kieswetter Onafhanklike 
nie-uitvoerende 
direkteur P P

CH Wiese Nie-uitvoerende 
direkteur P P

Die hoof van menslike hulpbronne van die Groep lewer kwartaalliks 
verslag aan die Direksie, wat die vordering van aftreefondsvoordele/
administrasie, talentbestuur, opleiding en die ontwikkeling van 
werknemerswelstand insluit. 

Die Vergoedingskomitee se insette en besluite oor voorstelle vir 
uitvoerende vergoeding word regdeur die jaar versoek. Die Hoof-
uitvoerende Beampte, adjunk-besturende direkteur, uitvoerende 
bedryfshoof 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 Vergoedingskomitee 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. 

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

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

–  Om te verseker dat die kombinasie van vasgestelde en veranderlike 
vergoeding aan die Groep se behoeftes en strategiese doelwitte 
voldoen;

–  Om die kort- en die langtermynaansporingsplanne te hersien 
ten einde te verseker dat hulle ’n voortgesette bydrae tot 
aandeelhouerwaarde 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 meet en wat ’n deurslaggewende rol 
speel om 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 fooie vir onafhanklike 
nie-uitvoerende direkteure) ten opsigte van die vergoeding van die 
voorsitter en nie-uitvoerende direkteure, wie se vergoeding 
onderhewig is aan die goedkeuring van aandeelhouers, te oorweeg;

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

–  Om die vergoedingsbeleid, soos vervat in die vergoedingsverslag, 
wat deel vorm van die Groep se Geïntegreerde Verslag, na te gaan 
en goed te keur;



KORPORATIEW
E 

 BEHEER

38

BEDRYFSOORSIG

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

VERGOEDINGSVERSLAG (VERVOLG)

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

WERKSAAMHEDE VAN DIE VERGOEDINGSKOMITEE VIR DIE 2016 
FINANSIËLE JAAR
Gedurende die 2016 finansiële jaar het die Vergoedingskomitee die 
komponente van die Groep se vergoedingsbeleid en hoe dit by die 
Groep se strategiese doelwitte aansluit, hersien. Die sleutel 
bedrywighede vir die afgelope jaar is soos volg: 
–  Goedkeuring van die salarisverhogings (TGP-verhogings) van die 

Groep se bestuur en senior bestuur op die volgende terme:  
Bestuur (algemene mandaat van 7.5%) en Senior Bestuur 
(algemene mandaat van 7.0%);

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

–  Die hersiening en aantekening van die voorgestelde verhogings van 
nie-uitvoerende direkteure. 

VERGOEDINGSFILOSOFIE
Die vergoedingsbeleid stem ooreen met die Groep se benadering om 
direkteure en senior bestuurslede op ’n regverdige en mededingende 
wyse te vergoed en elkeen se beloningspakket word gestruktureer na 
gelang van elk se vermoëns, vaardighede, verantwoordelikhede en 
prestasievlak. Dit word op die volgende onderliggende beginsels 
gegrond: 
–  Billike en regverdige vergoeding; 
–  Die behoud van die dienste van sleutel talent en die kritiese 

vaardighede wat nodig is om die Groep se strategiese doelwitte op 
die lang termyn te verwesenlik; 

–  Om die sleutel talent en vaardighede wat die Groep benodig te lok; 
–  Om te verseker dat vergoedingstrukture in ooreenstemming is met 

die Groep se langtermyn-waardeskepping vir aandeelhouers;
–  Vergoeding wat op die lang termyn volhoubaar is en wat nie sleutel 

besluitnemers aanmoedig om buitensporige risiko’s te neem nie; 

–  Sleutel prestasie-areas vir uitvoerende bestuurslede wat ’n 
geïntegreerde benadering ten opsigte van finansiële riglyne, 
volhoubaarheid, risikobestuur, beheer en ander strategiese 
doelwitte ondersteun; en 

–  Om buitengewone prestasie te erken en aan te moedig, beide op 
individuele- en Groepsvlak.

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 besigheidsomgewing 
uit te voer. 

Die Groep se vergoedingsbeleid moedig volhoubare prestasie en 
aansporings om werknemers te motiveer en te behou, aan. Die 
uitvoerende vergoedingsbeleid word gebou op die beginsel om ’n sterk 
skakel tussen vergoeding en prestasie te skep en vol te hou, wat 
beteken dat ’n beduidende deel van die vergoeding ‘met risiko’ geplaas 
word wanneer prestasie op Groeps- en bedryfs-/besigheidseenheid 
vlak gemeet word. Die ‘met risiko’ of veranderlike betaling sluit in KAB’s 
en LTA’s, wat die belange van die uitvoerende bestuur in ooreen-
stemming bring met dié van aandeelhouers. Dit is belangrik om kennis 
te neem dat hoewel die LTA’s ’n sleutel komponent van die Groep se 
vergoedingsbeleid is, is dit nie ons beleid om toekennings op ’n 
jaarlikse grondslag in terme van die UAP te maak nie. 

DIE BEPALING VAN STANDAARDE EN POSISIE IN DIE MARK
Om te verseker dat die Groep mededingend bly in die markte waarin dit 
besigheid doen, word vergoedingspakkette jaarliks gemeet teen die 
kleinhandelbedryf en die algemene Suid-Afrikaanse mark. Uitvoerende 
bestuursposte word ook gereeld geëvalueer. 

Die Groep se algemene benadering ten opsigte van TGP 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 van die betrokke 
werknemers betaal word, wat beteken dat hul TGP-vlakke in sommige 
omstandighede die markmediaan oorskry.

Gegewe die grootte van die Groep, sy verskeie handelsname en 
uitgebreide voetspoor op die Afrika-vasteland, word uitvoerende 
bestuurslede se TGP sowel as KAB vir die bereiking van teikens aan die 
boonste kwartielwaarde van die Suid-Afrikaanse vergoedingsmark (oor 
alle industrieë en nie net spesifiek kleinhandel nie) gemeet. Die Groep 
glo dat sy vergoedingsbeleid ’n noodsaaklike rol daarin speel om sy 
besigheidstrategie te verwesenlik; en dat dit daarom hoogs mede-
dingend moet wees binne die uitdagende markte waarin die Groep 
besigheid doen.

Die maatstaf vir die vergelykende groep is volgens werksgrootte en 
bedryf gekies. 
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VERGOEDINGSKOMPONENTE
Die verskillende vergoedingskomponente, hul doelwitte en hul skakel met die besigheidstrategie sowel as voorgestelde veranderinge aan die 
vergoedingsbeleid word hieronder opgesom.

OPSOMMING VAN VERGOEDINGSKOMPONENTE

KOMPONENT AARD DOELWIT
SKAKEL MET DIE 
 BESIGHEIDSTRATEGIE BELEID

VERAND E RINGE 
TYDENS 2016 

TGP (Totale 
Gewaar-
borgde 
Pakket)

Vas-
gestel

Die TGP moet die omvang en 
aard van die rol, werksinhoud, 
prestasie en ondervinding 
weerspieël en basiese 
werknemersvoordele insluit.

Die TGP moet mede-
dingendheid verseker 
en individue op ’n 
billike wyse, gegrond 
op ’n soort gelyke pos 
in die mark, vergoed. 
Voordele gee erkenning 
aan werk nemers se 
behoefte vir ’n holistiese 
TGP-pakket wat aftree-
voordele en versekerde 
voordele insluit.

Die TGP word as ’n reël by die mediaan 
geposisioneer, maar uitsonderings word 
gemaak wanneer daar ’n behoefte is om 
sleutel- en kritiese vaardighede te behou. 
Die Groep dra tussen 7.5% – 15% tot 
aftreevoordele by. 
Die TGP sluit risiko- en versekerde voordele in.

Geen 
 veranderinge

Veranderlike 
betaling
KAB, LTA 
Virtuele 
Opsieplan 
(“VOP”), 
Uitgestelde 
Bonusplan 
(“UBP”) en 
UAP.

Veran-
derlik

KAB: Beloon en motiveer die 
bereiking van die Groep se 
bedryfsprestasie oor ’n tydperk 
van 12 maande. 
VOP: Aansporings- en 
retensieplan vir werknemers wat 
nie deel van die UAP is nie en 
voordele wat gereali seer 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 aandeel-
houers in ooreen stemming 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 
werknemers gemaak word) of 
prestasie-gegronde aandele (wat 
onderhewig is aan die Groep se 
prestasie) of retensie-gegronde 
aandele, wat voortgesette 
indiens neming vir vestiging vereis.

KAB: Beloon werk ne-
mers vir bydrae tot die 
groei in volhoubare 
handelswins op die kort 
termyn. 
VOP: Ontsluit aandeel-
houerswaarde en 
verhoog handelswins.
UBP: Retensie  mega-
nisme.
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 opge-
hoopte bonuspoel word tot 150% beperk. 
Indien werk like wins tot onder 70% van die 
Groep se bedryfs teiken val, kan ’n matige 
bonus uitbetaal word.
VOP: Deelnemers ontvang ’n voorgestelde 
kapitaalbedrag gegrond op die groei van die 
Groep se handelswins; gedeeltelike vestiging 
in gelyke bedrae in jare 3, 4 en 5*.
UBP: Dieselfde vereistes as die KAB, met die 
uitstel van bonusse en gedeeltelike vestiging in 
jare 3, 4 en 5. Voortgesette indiensnemning is 
’n vereiste vir die vestiging van aandele.*
UAP: Gebruik retensie-, prestasie- en gesa ment-
like beleggingsaandele (met die voorwaarde dat 
die onderliggende belegging behou word vir 
die tydperk wat vestiging voorafgaan), met 
vestiging in alle gevalle onderhewig aan 
voortgesette indiensneming deur die Groep. 
Vestigingsvereis tes word in die deelnemer se 
individuele toekenningsbrief uiteengesit. 

*  Vir die UBP en die VOP kan werknemers kies 
om hul oordragaandele in beperkte aandele in 
Shoprite Holdings Bpk te ontvang. Die doel is om 
groter ooreenstemming tussen werknemers en 
aandeelhouers te skep. Aandele word in die mark 
gekoop (buite die UAP-reëls) met die gevolg dat geen 
verwatering vir aandeelhouers plaasvind nie. 

Geen 
 verandering 

TOTALE GEWAARBORGDE PAKKET 
Die Groep bied sy werknemers ’n totale gewaarborgde pakketstruktuur 
wat al die vasgestelde vergoedingskomponente wat hierbo opgesom is, 
insluit, naamlik:
– Gewaarborgde salaris; en
– Voordele, wat insluit:

• Groep-lewensdekking;
• Mediese fonds; en
• Bydraes vir aftrede.

Die Vergoedingskomitee doen jaarliks ’n oorsig van die Groep se 
gewaar borgde pakkette om seker te maak dat hulle in ooreenstemming 
met die mark bly. 

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 verkopegroei; en 
–  die werklike en vooruitgeskatte verbruikersprysindeks-syfers.

Die voorgestelde verhogings van werknemers se gewaarborgde pakkette 
word deur die Hoof-uitvoerende Beampte van die Groep hersien en sy 
aanbevelings word formeel aan die Vergoedingskomitee voorgelê vir 
goedkeuring. Die gemiddelde jaarlikse verhoging in die gewaarborgde 
pakketvlakke van uitvoerende bestuurslede word deur die Vergoe dings-
komitee hersien en goedgekeur, ooreenkomstig sy mandaat.

Gesamentlike bedingingsooreenkomste sluit tipies prestasie-
gegronde verhogings uit en uniforme verhogings word meestal 
toegeken, gegrond op die spesifieke ooreenkomste wat tussen die 
Groep en die bedingingseenhede vir vasgestelde tydperke bereik is.

HUB-OOREENKOMS
Wêreldwyd is die kleinhandelomgewing uitdagend en beweeg dit teen 
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VERGOEDINGSVERSLAG (VERVOLG)

’n snelle pas. In Suid-Afrika het dit onlangs die neiging geword om 
HUB’s van multinasionale kleinhandelaars buite Suid-Afrika te lok. 
Gevolglik is dit duidelik dat die mededinging vir talent in dié ruimte nie 
net tot die Afrika-vasteland beperk is nie. 

Dit is algemene markkennis dat die Groep plaaslik en internasionaal 
sy eweknie maatskappye oor die afgelope tien jaar uitpresteer het wat 
groei en opbrengs vir aandeelhouers betref. Die goeie 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.

Gedurende Desember 2003 het die Vergoedingskomitee en die Direksie 
gevolglik ’n ooreenkoms met die Groep se HUB aangegaan wat die 
grondslag van sy TGP vorm. Jaarlikse verhogings aan die TGP 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 geskrewe kennis gegee word. 

Die Vergoedingskomitee en die Direksie het ’n eenmalige diskresionêre 
kontantbonus van R50 miljoen aan die HUB toegeken. Faktore wat in 
dié verband oorweeg is, is onder meer:
–  Geen verhogings gedurende die jare 2014, 2015 en 2016 nie: Die 

HUB het nie enige verhogings gedurende die jare 2014, 2015 en 
2016 geëis nie;

–  Geen veranderlike vergoedingskomponent die afgelope jare 
nie: Die HUB het die afgelope vyf (5) finansiële jare nie 
KAB-betalings of voordele uit enige LTA-plan ontvang nie. Waar 
vergelykende HUB’s sekere komponente met sterk boukrag in hul 
totale pakkette kan hê (veral aandeelplanne vir bo-verwagte 
prestasie wat groot waarde met vestiging inhou), het die Groep se 
HUB die afgelope vyf (5) finansiële jare nie die voordeel van sulke 
planne geniet nie;

–  Lengte van diens by die Shoprite Groep: Die HUB het nagenoeg 
45 jaar van diens; en 

–  Die uitstekende resultate wat die Groep behaal het: Tydens die 
2015/16 finansiële jaar het die Groep groei in verwaterde wesens-
verdienste per aandeel van 16.98% tot 899.66 sent (12.73% tot 
867.01 sent oor 52 weke) behaal, gedurende baie uitdagende 
ekono miese omstandighede, teenoor die markkonsensus van 854.8 
sent.

VERANDERLIKE VERGOEDING 

KORTTERMYNAANSPORINGSBONUSPLAN
Die jaarlikse KAB-plan is ontwerp om erkenning te gee aan die bereiking 
van ’n kombinasie van Groeps- en bedryfs-/besigheids eenheid doelwitte. 

Uitvoerende en ander bestuur neem deel aan die KAB-plan, wat oor 
’n tydperk van 12 maande (die finansiële jaar) loop. Dit is ’n selfbe fonds de 
skema, aangesien die bonuspoel op grond van ’n handels winsteiken 
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 Groepsvlak bepaal, maar 
word op grond van die finansiële prestasie van elke bedryfs-/besig heids-
eenheid binne die Groep aangepas. Daarom, indien tussen 70% en 
100% van die handelswinsteiken behaal word op Groepsvlak en die 
bedryfs-/besigheidseenheid behaal dieselfde of ’n groter persentasie 
van sy handelswinsbegroting, sal die bedryfs-/besigheidseenhede se 
bonuspoel gegrond word op die werklike persentasie van die 
handelswinsbegroting wat behaal is.

Sou die bedryfs-/besigheidseenheid se prestasie egter nie dié van die 
Groep ewenaar of oortref nie, mag deelnemers ’n bonus verdien op 
grond van die spesifieke prestasiemaatstawwe wat op elke bedryfs- /
besigheidseenheid van toepassing is en aan die begin van elke finan-
siële jaar voorafbepaal word. Dit verseker dat elke deelnemer in terme 
van sy spesifieke verantwoordelikhede beoordeel word. Verskeie gewigte 
word ook by die kriteria ingesluit om deelnemers aan te moedig om hul 
rol en funksionaliteit ten volle uit te bou, en sulke kriteria mag insluit:
–  groei in markaandeel;
–  verkope;
–  beheerbare uitgawes;
–  debiteure bestuur;
– voorraadverliese;
–  strategiese transformasieteikens (B-SEB);
–  kostebesparings; en
–  voorraaddae, ens.

Vanweë die gediversifiseerde aard van die Groep bestaan daar 
  negen tien (19) bedryfs/besigheidseenhede. Werknemers van al hierdie 
bedryfs/ besigheidseenhede neem aan die KAB-plan deel. Werknemers 
wat deel van takbestuur is, het ’n keuse om hul bonusse op ’n  kwartaal-
likse grondslag te ontvang en in so ’n geval word die bepalende 
prestasie maatstawwe op kwartaalresultate gegrond. Sou die 
werknemer se keuse wees om die bonus aan die einde van die vierde 
kwartaal te ontvang, word die prestasie van al vier kwartale in ag 
geneem. In geval dat die jaarlikse bonus die totaal van die vier 
kwartaallikse bonusse oorskry sal die jaarlikse bonus aan die 
werknemer betaal word, en omgekeerd. 

Geen bonus sal betaal word indien geen van die prestasiemaat-
stawwe behaal is nie. 

Die plan maak ook voorsiening vir verlengde teikens bó die   
vasge stelde handelswinsteikens. Waar meer as 70% van die teiken 
behaal word op Groepsvlak en dié prestasie word geëwenaar of selfs 
oortref op die bedryfs-/besigheidseenheid vlak, 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 oorprestering. 

Uitvoerende direkteure wat betrokke is by bedryfs-/besigheids-
eenhede, het blootstelling aan beide die Groep-prestasie en bedryfs-/
besigheidseenheid prestasie vir bepaling van hul bonusse. Uitvoerende 
direkteure wat betrokke is by Groep-prestasie (soos die Finansiële 
Direkteur, Operasionele Hoofbeampte, Bemarkingsdirekteur en die 
Adjunk-besturende Direkteur) het blootstelling aan Groep-prestasie vir 
bonusbepaling. 

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

KAB-VERDIENSTEPOTENSIAAL AS ’N % VAN GEWAARBORGDE VERGOEDING 

 
POSISIE

TEIKEN AS % VAN 
GEWAARBORGDE 

 VERGOEDING IN 2016

VERLENGDE TEIKEN AS % 
VAN GEWAARBORGDE 
 VERGOEDING IN 2016

Finansiële Direkteur 67% 100%
Uitvoerende Direkteure
(gemiddeld) 60% 90%
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RETENSIE 
Die Groep besef dat sleutel strategiese talent, wat nodig is om die 
Groep se besigheidstrategie tot uitvoer te bring, behou moet word. 

Die Vergoedingskomitee beskik daarom oor die diskresie om 
retensie-betalings te doen en/of betalings vir handelsbeperkings aan 
sleutel talent wat die komitee nodig ag om te behou vir die Groep om sy 
besigheidstrategie 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. 

Geen kontant retensiebetalings is aan uitvoerende direkteure in die 
verslagtydperk gemaak nie. 

Bykomend daartoe is uitvoerende bestuur wat ongevestigde 
gesamentlike beleggings- en retensie-aandele in terme van die UAP 
hou, onderhewig aan ’n handelsbeperking van twee (2) jaar ná die 
vestigingsdatum. Dit is kontraktuele beperkings van handelsooreen-
komste en nie betaalde beperkings nie. 

Al hierdie aandele is verbeurbaar vóór vestiging sou deelnemers hul 
diens by die Groep beëindig. Bykomend, sal enige prestasie-aandele 
verbeur word as die Groep nie die aan die voorafbepaalde prestasie-
vereistes voldoen nie.

Desnieteenstaande, in ooreenstemming met King III vir gevalle soos 
dood, aftrede of ongeskiktheid, mag ’n mate van pro rata vestiging 
toegelaat word by vroeë beëindiging van diens. 

Geen UAP-toekennings is aan uitvoerende direkteure in die 
verslagtydperk gegee nie. 

VIRTUELE OPSIEPLAN 
Die VOP is daarop gemik om werknemers wat nie aan ander uitvoerende 
aandeelplanne deelneem nie, byvoorbeeld middel bestuur en ander 
sleutel werknemers asook werknemers met skaars vaardighede, ’n 
aansporing te gee wat die belange van die Groep oor die lang termyn 
bevorder. 

Die strategiese doel van die plan sluit die behoud van sleutel werk-
nemers in, aangesien dit aan werknemers die geleentheid bied om 
veranderlike vergoeding te verdien wat op prestasie gegrond is en hul 
belange in lyn bring met dié van aandeelhouers. 

Ooreenkomstig hierdie plan word ’n aansporingsbedrag aan deelne-
mers toegewys. Onderhewig aan sekere voorwaardes, word ’n bonus 
elke jaar bepaal deur die aansporingsbedrag met die werklike persen-
tasie 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) en te 
deel deur ’n geskatte groeikoers van 15%. As die betrokke werknemer 
se aansporingsbedrag byvoorbeeld R100 000 is en die groei op die 
voormalige jaar se handelswins is 10%, sal die VOP-voordeel só werk – 
R100 000 x 10%/15% = R66 667. Die VOP wat ingevolge die plan 
bepaal word, word in gelyke dele oor ’n tydperk van drie- (3), vier- (4) en 
vyf- (5) jaar oorgedra of volgens ’n betaaldatum (soos uiteengesit in 

LANGTERMYNAANSPORINGSPLAN
LTA word tans deur deelname aan die UAP, VOP en UBP gebied. 

Die hoofpunte van die huidige LTA 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 instrumente wat toegeken kan word in terme van die UAP word hieronder uiteengesit. 

GESAMENTLIKE BELEGGINGSAANDELE RETENSIE-AANDELE PRESTASIE-AANDELE
Aard van instrument 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. 

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

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

Word net toegepas wanneer die 
Vergoedingskomitee ’n behoefte 
 identifiseer om sleutel werknemers, 
wat nodig is om die Groep se 
 besigheidstrategie tot uitvoer te bring, 
te behou. 

Verbeurbare aandele uitgereik 
 onderhewig aan beperkings en 
 voorafbepaalde prestasiedoelwitte.

Prestasie- en 
 oordragsvoorwaardes

Die aandele word oorgedra na afloop 
van ’n voorafbepaalde tydperk en is 
onderhewig aan voortgesette diens. 
Bykomend daartoe behoort die 
onderliggende belegging in Shoprite 
Holdings-aandele of omskepbare 
skuldbriewe vir die hele oordrag - 
tyd perk gehou te word vir die 
 gesamentlike beleggingsaandele 
om oorgedra te word.

Die aandele word gevestig na afloop 
van ’n voorafbepaalde tydperk en is 
onderhewig aan voortgesette diens 
vir die vestigingstydperk.

Die finansiële prestasiedoelwitte word 
vasgestel op grond van die Groep se 
besigheidstrategie en die prestasie of 
waardeskepping wat dit beoog om te 
skep. Die prestasietydperk kan drie (3) 
jaar wees, maar word bepaal inge-
volge die uitreikingsbrief. Prestasie-
aandele is ook onderhewig aan voort-
gesette diens vir die vestigingstydperk. 
Die persentasie van prestasie-aandele 
wat oorgedra word, word gegrond op 
die mate waartoe die prestasie doel-
witte bereik is.
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VERGOEDINGSVERSLAG (VERVOLG)

terme van die beleidsdokument van die VOP) waarna die werknemer 
sonder enige voorwaardes geregtig is op die voordeel. 

Die individuele verdienstepotensiaal is in die 2015 finansiële jaar van 
75% van doelbereikte KAB tot 100% van doelbereikte KAB verhoog. 
Die Vergoedingskomitee het beste praktyke vir LTA vir middel 
bestuursvlakke oorweeg en daarvolgens sy besluit geneem. Geen 
ontwerpveranderinge is in die 2016 finansiële jaar aangebring nie. 

UITGESTELDE BONUSPLAN 
Ingevolge die UBP word deelnemers gemeet teen dieselfde maat-
stawwe wat geld vir die KAB-plan. Die voorbelaste bonus wat op dié 
manier bepaal word, word egter uitgestel voor toevalling en word in 
gelyke bedrae uitbetaal na jaar drie (3), vier (4) en vyf (5) of volgens ’n 
betaal datum (soos uiteengesit in terme van die beleidsdokument van die 
UBP) aan die werknemer. 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. 
Die individuele verdienstepotensiaal is verhoog van 50% van die 

doelbereikte KAB tot 75% van die doelbereikte KAB. Vir beide die VOP 
en die UBP het die verhoging ’n infasseringsbenadering van drie (3) jaar 
gevolg en is in die 2015 finansiële jaar voltooi. Geen ontwerpveran-
deringe is in die 2016 finansiële jaar aangebring nie.

SKIKKINGSMEGANISME
Werknemers kan hul VOP- en UBP-voordele, wat nog nie gevestig het 
nie, skik in die vorm van beperkte aandele waar dit prakties is en 
toegelaat word in terme van plaaslike wetgewing in die land waar die 
werknemer indiens is. Sulke aandele word buite die mark gekoop (buite 
UAP-reëls) en lei daarom tot geen verwatering vir aandeelhouers nie. 

Skikking van die VOP- en UBP-voordele in beperkte aandele gee 
werknemers die geleentheid om aandele in Shoprite Holdings Beperk 
te besit en dit skep ’n kultuur van eienaarskap en ooreenstemming met 
aandeel houers. Dit gee verder die werknemer dividend- en stemreg oor 
die beperk te aandele vir die duur van die vestigingstydperk. Die 
beperkte aandele sal verbeur word sou die werknemer bedank voor die 
vestigingsdatum.

In die geval dat werknemers kies om nie hul VOP- en UBP-aandele 
in beperkte aandele te skik nie, sal die voordele in kontant op die 
vestigingsdatum uitbetaal word of op die betaaldatum soos uiteengesit 
in die beleidsdokumente van die aansporingsplanne.

VERWATERING EN AANDEELPLANPERKE 
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.

Shoprite is versigtig om nie aandeelhouerswaarde te vernietig deur 
onnodig aandele uit te reik om LTA’s te skik nie. Daar was geen vars 
uitreiking van aandele nie, en geen LTA’s is toegeken in die 2015 
en 2016 finansiële jare nie. 

Die VOP en die UBP word 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 (buite UAP-reëls) gekoop. Die markaankoop 
van die aandele het nie tot verwatering gelei nie en daarom het dit 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 word om die termyn te verleng. 
Uitvoerende direkteure en uitvoerende bestuurders het ook nie buiten-
gewone voordele wat verband hou met die beëindiging van hul diens 
nie.

Sekere uitvoerende bestuurslede het handelsbeperkings vir twee (2) 
jaar ná die UAP-vestigingsdatum (d.w.s. 2 jaar ná 15 Junie 2017) omdat 
hulle as instrumenteel beskou word om die Groep se besigheidstrategie 
uit te voer. Die beperking van handelsooreenkomste is egter nie 
betaalde beperkings nie, maar kontraktuele beperkings.

Mnr. E Nel se vastetermynkontrak is op 1 Julie 2015 hernu vir nog ’n 
jaar, terwyl Mnr. B Harisunker, wat op 1 Januarie 2015 normale aftree-
ouderdom bereik het, se kontrak hernu is op 1 Januarie 2016 vir nog ’n 
jaar. Die ooreenkomste kan binne 30 dae met geskrewe kennisgewing 
beëindig word 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 nie-uitvoe-
rende 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 direk teur 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 
vergoe ding vir nie-uitvoerende direkteure vir maatskappye van 
soortgelyke grootte en in vergelykbare industrieë word in oorweging 
geneem tydens die samestelling van die voorgestelde nie-uitvoerende 
direkteursvergoeding.

Die vergoedingstrukture is onderhewig aan die goedkeuring van 
aandeelhouers by die Algemene Jaarvergadering van Shoprite Holdings 
vóór sodanige fooie betaal word. Daarom word alle nie-uitvoerende 
direkteursvergoeding eers na afloop van die Algemene Jaarvergadering 
vir die voorafgaande 12 (twaalf) maande betaal. Reis- en verblyfuit-
gawes wat direkteure aangaan om die vergaderings by te woon, word 
deur die Groep betaal.

Die voorgestelde fooistruktuur vir die 2016 finansiële jaar (en die 
persentasie verhogingsvlakke) word hier langsaan uiteengesit. 

Die voorgestelde vergoeding sal ter tafel gelê word vir goedkeuring 
deur aandeelhouers in ooreenstemming met die Maatskappywet 71 van 
2008 (“die Maatskappywet”) en die King III-verslag by die Groep se 
Algemene Jaarvergadering op 31 Oktober 2016. 

NIE-ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Shoprite Holdings het een (1) nie-onafhanklike nie-uitvoerende 
direkteur, Dr. CH Wiese. Die fooie wat die Groep aan Dr. Wiese betaal, 
word aan Chaircorp (Edms) Bpk, ’n bestuursmaatskappy waarvan 
Dr. Wiese ’n werknemer is, betaal.



BE
DR

YF
SO

OR
SI

G
KO

RP
OR

AT
IE

W
E 

 
BE

HE
ER

43

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

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Die onderstaande tabel sit die voorgestelde fooie betaalbaar aan nie-uitvoerende direkteure in die 2016 finansiële jaar uiteen. Dit sal voor aandeel-
houers ter tafel gelê word vir goedkeuring deur ’n spesiale besluit op 2016 se Algemene Jaarvergadering op 31 Oktober 2016 in ooreenstemming met 
die Maatskappywet van 2008.

VOORGESTELDE DIREKSIE- EN KOMITEEFOOIE IN 2016

 2016 2015 VERHOGING %
DIREKSIE
Voorsitter van die Direksie R367 500 R340 000 8%
Leidende Onafhanklike 
Direkteur R227 000 R210 000 8%
Nie-uitvoerende Direkteur R216 000 R200 000 8%

OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE
Voorsitter R258 000 R239 500 8%
Lid R130 000 R120 000 8%

 2016 2015 VERHOGING %
VERGOEDINGSKOMITEE
Voorsitter R67 000 R62 000 8%
Lid R40 500 R37 500 8%

NOMINASIEKOMITEE
Voorsitter R67 000 R62 000 8%
Lid R40 500 R37 500 8%

MAATSKAPLIKE-EN- 
ETIESEKOMITEE
Voorsitter R87 500 R81 000 8%

DEEL 3 – INWERKINGSTELLING VAN VERGOEDINGSBELEID IN 2016

VERGOEDING BETAAL AAN UITVOERENDE EN ALTERNATIEWE DIREKTEURE 
Die Groep beskou sy uitvoerende en alternatiewe direkteure as voorgeskrewe beamptes soos gedefinieer ingevolge die Maatskappywet.

TOTALE VERGOEDING VIR DIE FINANSIËLE JAAR GEËINDIG JUNIE 2016
Die enkelsyfervergoeding vir die verslagtydperk vir uitvoerende direkteure en alternatiewe direkteure word hieronder in tabelformaat weergegee:

Junie 2016 Junie 2015

R’000
Vergoe-

ding  KAB

Aftree- en 
mediese 
voordele

Ander 
voordele Totaal

Vergoe-
ding  KAB

Aftree- en 
mediese 
voordele

Kontant 
retensie-
betaling

Ander 
voordele Totaal

UITVOERENDE EN  
ALTERNATIEWE DIREKTEURE
JW Basson  49 656  50 000  58  386  100 100  49 656  —  54  —  382  50 092 
JAL Basson  1 878  1 394  321  200  3 793  1 715  1 525  293  —  215  3 748 
M Bosman  2 354  2 063  539  195  5 151  2 177  1 774  498  —  174  4 623 
PC Engelbrecht  4 096  2 997  755  274  8 122  3 746  2 402  690  —  241  7 079 
CG Goosen  1 142  602  213  28  1 985  2 977  2 205  760  —  111  6 053 
B Harisunker  3 199  1 617  —  363  5 179  3 146  1 321  421  —  253  5 141 
AE Karp  4 101  1 444  857  227  6 629  3 840  1 593  800  10 000  228  16 461 
EL Nel  3 249  2 134  —  299  5 682  3 008  1 983  —  —  198  5 189 
BR Weyers  656  383  —  —  1 039  2 321  1 471  585  —  160  4 537 

 70 331  62 634  2 743  1 972  137 680  72 586  14 274  4 101  10 000  1 962 102 923 

Geen LTA’s is tydens die 2016 finansiële jaar toegeken nie en geen LTA-toekennings het gevestig in deelnemende werknemers nie. Die eerste 
vestiging van LTA’s (toegeken in terme van die UAP-reëls) sal in die 2017 finansiële jaar plaasvind. 

KAB-PRESTASIE-UITKOMSTE 
Die volgende deel sit die KAB-prestasie-uitkomste vir die Groep se handelswins in die 2016 finansiële jaar uiteen.

Die KAB vir die finansiële direkteur en uitvoerende bestuur (gemiddeld) vir die 2016 finansiële jaar, uitgedruk as ’n % van TGP teenoor doelbereikte en 
(verlengde) KAB (uitgedruk as ’n % van TGP) sowel as die mate waartoe die Groep sy handelswinsteikens behaal of oorskry het, word hieronder 
uiteengesit:

ROL VJ 2016 KAB BEDRAG 

WERKLIKE 2016 KAB  
(AS % VAN JAARLIKSE 

TGP)

BELEID: DOELBEREIKTE 
EN (VERLENGDE) 

 KAB-VERDIENSTE - 
POTENSIAAL  

(AS % VAN TGP)

MARGE WAARMEE DIE GROEP SE 
 PRESTASIE DIE GETEIKENDE  HANDELSWINS 

OORSKRY HET 
Finansiële Direkteur R2 063 042 69% 67% (100%) 15% werklike groei in handelswins 

teenoor die wins groeiteiken van 11% Uitvoerende Direkteure (gemiddeld) R1 571 800 62% 60% (90%)

Bostaande tabel weerspieël dat die werklike KAB die doelbereikte verdienstepotensiaal wat betaal is, effens oorskry, terwyl die Groep sy 
handelswinsteiken vir die 2016 finansiële jaar oorskry het. 
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LTA’S NOG NIE GEVESTIG TEEN JUNIE 2016
Die volgende deel sit die aangeduide waarde (nie die geouditeerde waarde) uiteen van aandeelgebaseerde toekennings, wat nog nie gevestig het nie, 
onder die Groep se UAP as ’n aanduiding van die potensiële toekomstige LTA’s wat gevestig kan word in Uitvoerende Direkteure (en Alternatiewe 
Uitvoerende Direkteure).

NAAM TITEL
RETENSIE-
AANDELE*

GESAMENTLIKE 
BELEGGINGS-

AANDELE*

GEVESTIG/  
VERBEUR  

IN DIE JAAR
SLUITING  
(TOTAAL)

AANGEDUIDE 
WAARDE VAN 

AANDEEL-
GEBASEERDE 

INSTRUMENTE,  
WAT NOG NIE 
OORGEDRA IS  

NIE – RETENSIE-
AANDELE**

AANGEDUIDE 
WAARDE VAN 

AANDEEL-
GEBASEERDE 

INSTRUMENTE, 
WAT NOG NIE 

OORGEDRA  
IS NIE –  

GESA MENTLIKE 
BELEGGINGS-

AANDELE**
PC Engelbrecht Alternatiewe 

Uitvoerende Direkteur 27 365 52 635 — 80 000 R4 551 347 R8 754 253
AE Karp Uitvoerende Direkteur 20 376 39 624 — 60 000 R3 388 936 R6 590 264
M Bosman Uitvoerende Direkteur 16 882 33 118 — 50 000 R2 807 814 R5 508 186
JAL Basson Alternatiewe

Uitvoerende Direkteur 13 978 26 022 — 40 000 R2 324 821 R4 327 979

 *  Toekenningsprys van R156.96 en Toekenningsdatum van 15 Junie 2014
 **  Hierdie aangeduide beraming is gegrond op die aantal Retensie- en Gesamentlike Beleggingsaandele wat toegeken is op 15 Junie 2014 vermenigvuldig met die 

gemiddelde sluitingsprys van die aandeel op 30 Junie 2016 [R166.32]

VERGOEDINGSVERSLAG (VERVOLG)

FOOIE BETAAL AAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Die nie-uitvoerende direkteure se fooie (goedgekeur op 19 Oktober 
2015 met die Algemene Jaarvergadering) en betaal na afloop van die 
Algemene Jaarvergadering is soos volg: 

FOOIE BETAAL AAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE IN 2015

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


