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1Missie Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk

Om gedrukte media, mobiele 

media en die internet te gebruik 

om ‘n persoonlike verwysings-

wêreld van voortre� ike inligting, 

vermaak en opvoedkundige 

waarde te skep wat 24 uur 

per dag op enige 

plek toeganklik is



Groepomset het 
met 8,5% tot 
R6,6 miljard 

gegroei



3Media24 Beherend (Eiendoms) BeperkVoorsittersoorsig

tydperk van 12 maande strek, onder die 
vaandel van die Your SA, Our Home, Our 

E� orts-veldtog bekend te 
stel. Die veldtog fokus op 

gemeenskapswaardes en 
omgewingsaspekte. 

‘n Opwindende nuwe konsep, 
die gratis gemeenskapstydskrif, 
My Week, is verder uitgebrei. 

Teen die jaareinde het 
28 streekuitgawes die lig 

gesien, met ’n totale oplaag 
van 661 000. 

Media24 se fokus het verskuif van 
nuwe vrystellings na die uitbou 
van die titels wat in die vorige 

twee jaar bekend gestel is, en die 
staking van titels wat skynbaar nie 
op medium termyn genoeg 
aantrekkingskrag sal behou nie. 
Titels wat geloods is, sluit in 
Sarie Kos, Huisgenoot Pols/You Pulse, 
Best Life en die verkryging van ’n 
50%-belang in Destiny, Real en 

SA Jagter/Hunter.

Nadat sekere van ons tydskriftitels 
deur die ABC opgeskort is weens 
sirkulasie-insidente, is al ons 
sirkulasiesyfers geoudit en is alle 
tydskrifte vanaf 1 Januarie 2008 deur 
die ABC heringestel. Media24 maak 
goeie vordering met ’n projek om 
sirkulasiestelsels vir alle publikasies 
te verbeter. Dit behoort voor die 
einde van hierdie kalenderjaar in 
werking te wees.

Dit is vir my aangenaam om oor die prestasie 
van die Media24-groep vir die 
boekjaar geëindig 31 Maart 2008 
verslag te doen. 

 Resultate

Ekonomiese toestande het 
verlang saam, wat die � nansiële 
prestasie beïnvloed het. Dit word 
weerspieël in die groepomset, 
wat met 8,5% tot R6,6 miljard 
gegroei het. Die netto bedryfs-
wins voor amortisasie en 
ander winste en verliese was 
e� ens laer as verlede jaar, 
as gevolg van versnelde 
besigheids ontwikkelingskoste 
van R211 miljoen (2007: 
R162 miljoen) wat aangegaan 
is – merendeels vir die bekend-
stelling van nuwe titels en die 
ontwikkeling van nuwe markte.

  Koerante, tydskrifte en 
digitale uitgewery

In die koerantbedryf het die Daily Sun 
se sirkulasie tot meer as 513 000 per 
dag gestyg, wat beteken dat dit nou 
die grootste dagblad in Afrika is. 
Die weeklikse sokkersensasieblad, 
Soccer Laduuuuuma!, het volgens 
die jongste syfers van die Audit 
Bureau of Circulation (ABC) ’n 
rekordsirkulasiesyfer van ver bo 
321 000 behaal. City Press het vanjaar 
ook sy 25ste herdenking gevier deur 
verskeie inisiatiewe wat oor ’n 
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 Dividend

Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk 
sal ’n dividend (onderworpe 
aan goedkeuring deur 
aandeelhouers by die 
algemene jaarvergadering 
op 18 September 2008) van 
R165 miljoen  (2007: 
R150 miljoen) verklaar. 
Welkom Yizani Beleggings 

Beperk sal ’n dividend van 
R24,75 miljoen (2007: 
R22,5 miljoen) ontvang. 
Welkom Yizani sal 
kragtens die 
voorkeuraandeel-
ooreenkoms ’n voorkeur-
dividend van R19,8 miljoen 
(2007: R18 miljoen) verklaar. 
Die res van die dividend 

wat deur Welkom Yizani ontvang word, min 
uitgawes, sal as ’n gewone dividend aan 
aandeelhouers van Welkom Yizani verklaar 
word. Gevolglik sal ’n dividend van R4,95 miljoen 
(2007: R4,5 miljoen) (onderworpe aan 
goedkeuring deur aandeelhouers by die 
algemene jaarvergadering op 18 September 
2008) gelykstaande aan 33,9 sent per aandeel 
(2007: 31 sent per aandeel) deur Welkom Yizani 
verklaar word.

 Direksie 

Die statute van Media24 Beherend het nie die 
vereiste dat direkteure op ’n jaarlikse basis uittree 
en herkies moet word nie. Die direksie is van 
mening dit is goeie praktyk en daarom word die 

 24.com

24.com is die grootste internetuitgewer in 
Suid-Afrika. ’n Verskeidenheid 
van sy subhandelsmerke 
(insluitend News24, Health24, 
Property24, Fin24 en Wheels24) 
is kategorieleiers op hul 
gebiede.

24.com is ook aktief in die 
aanlynbedryf vir geklassi� seerde 
advertensies, deur Netads24. 
Careers24 het ’n groeiende 
basis van werksoekers en 
bied aan personeelwerwers 
’n aantreklike geleentheid 
om aanlyn te adverteer. 
Kalahari.net het sy status as 
die voorste aanlynklein-
handel-bestemming in 
Suid-Afrika bevestig. 24.com ontwikkel 
nuwegenerasie-funksionaliteit vir verbruikers.

 Paarl Media

Paarl Media het ’n sterk jaar beleef. Die nuwe 
drukkery, Paarl Web Gauteng, het die oorspronklike 
verwagtinge oortref. ’n Bykomende drukpers is in 
bedryf gestel.

 Boekuitgewery

Hierdie eenheid is nou kleiner, nadat die klein-
handel bates Van Schaik Boekhandel en Afribooks 
van die hand gesit is, maar het goed presteer.

 Private onderwys

Die privateonderwys-onderneming, Educor, is 
gedurende die jaar van die hand gesit.



G J Gerwel  Voorsitter

nodige toevoeging tot die statute as ’n spesiale 
besluit aan aandeelhouers aanbeveel. 
Ton Vosloo, Ruda Landman, Russel Botman en 
Wilmot James stel hulself egter op ’n vrywillige 
basis beskikbaar vir uittrede, maar hulle is as 
direkteure herkiesbaar.

Na ’n besluit tydens die direksievergadering in 
April 2008 sal Hein Brand met ingang 1 Julie 
2008 sy loopbaan by MIH, ’n sustermaatskappy 
in die Naspers-groep, voortsit. Hy het op 
30 Junie 2008 as ’n direkteur van Media24 
bedank. Francois Groepe is met ingang 1 Julie 
2008 as Media24 se besturende direkteur en 
uitvoerende hoof aangestel. Rachel Jafta is 
in April 2008 as voorsitter van die oudit- en 
risikobestuurskomitee aangestel.

 Mense

Ek bedank graag al ons mense vir hul 
energie, innovering en toewyding. Teenoor 
my mededireksielede spreek ek graag my 
waardering uit vir hul ondersteuning en 
bydraes gedurende die afgelope jaar.

’n Dividend van 
R165 miljoen sal 

verklaar word



 Inleiding

Die Media24-groep bestaan uit tydskrif-, 
koerant-, digitale en boekuitgewerye, 
asook drukkery- en verspreidings-

ondernemings.

 Koerante

Ekonomiese toestande in 

Suid-Afrika het stram geword, 

hoewel stewige � nansiële 

prestasie oor ’n breë front 

behaal is.

Van die jonger titels 

het sirkulasiegroei 

getoon, terwyl die 

meeste volwasse 

produkte se sirkulasie 

bestendig was. Die 

Daily Sun se sirkulasie 

het tot meer as 513 000 per 

dag gegroei en sy leserstal het 

tot 4,75 miljoen gestyg. Dit is 

die dagblad wat die wydste 

Daily Sun 
se lesertal styg 

tot 4,75 miljoen 
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gelees word in Suid-Afrika. In die Wes-Kaap het 

die sirkulasie van die poniedagblad, Son, tot 

97 000 toegeneem.

Die weekblad, Soccer Laduuuuuma!, het 

onlangs ’n rekordsirkulasiesyfer van 321 000 

behaal. Sunday Sun en City Press, albei 

Sondagkoerante, het bestendige groei getoon. 

City Press het vanjaar ook sy 25ste herdenking 

gevier deur verskeie inisiatiewe onder die 

vaandel van die Your SA, Our Home, Our 

E� orts-veldtog bekend te stel. Die veldtog 

fokus op gemeenskapswaardes en 

omgewingsaspekte. 

Die gemeenskapstydskrif, My Week, is met 

28 streekuitgawes uitgebrei.

Weens die verlangsaming in die mark is ’n aantal 

kleiner titels gestaak.

Media24 se koerantjoernaliste het weer presteer 

deur verskeie toekennings in te palm.

 Tydskrifte

Dit was nie ’n goeie jaar vir tydskrifte nie, soos 

blyk uit ’n afname in tydskrifadvertensie-steun.

Advertensiebegrotings is tans meer konser-

watief. Verbruikers verkeer onder druk, en 

gevolglik is sirkulasievlakke gedemp – selfs in 

die geval van die gevestigde kategorieleiers.

Indrukwekkende sirkulasiegroei is egter 

aangeteken deur Drum (tot meer as 100 000), 

Move! (tot bykans 131 000), Cosmopolitan 

(tot 123 600), Real (56 000) en National 

Geographic Kids (39 000).
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adverteer. Kalahari.net het sy 

status as die voorste aanlyn-

kleinhandelsbestemming in 

Suid-Afrika bevestig.

24.com ontwikkel steeds 

nuwegenerasie-

internetfunksionaliteit vir 

verbruikers, en dit sluit 

hulpmiddels in wat interaksie 

tussen gebruikers moontlik 

maak en gebruikergegenereerde

inhoud in verskeie formate 

aanmoedig. 

 Paarl Media

Paarl Media het ’n sterk jaar beleef. 

Die twee groot drukkerye, Paarl Gravure en Paarl 

Web, het gesonde groei getoon. Die nuwe 

drukkery, Paarl Web Gauteng, het verwagtinge 

oortref en volumes verhoog, met die gevolg dat 

’n bykomende drukpers in bedryf gestel is. 

Kapasiteit is ook by Paarl Web en Paarl Print 

verhoog. Paarl Print het kontrakte van ander 

Afrika-lande verkry, en Paarl Labels het goed 

presteer. Die bestuurspan by Paarl Media is 

versterk om die bestendige groei van die laaste 

jare te hanteer.

Nuwe titels wat geloods is, sluit in 

Sarie Kos, Huisgenoot Pols/You Pulse 

en Best Life.

Media24 se fokus het verskuif van 

nuwe vrystellings na die uitbou van 

tydskrifte wat in die vorige twee jaar 

bekend gestel is. Titels met te min 

aantrekkingskrag is gestaak. 

Media24 se tydskrifte het verskeie 

kategorieë by die glansryke 2007 

Pica-toekenningsgeleentheid 

ingepalm. Onder die wenners was 

Weg, Visi en (www.� n24.co.za)

(die tydskrifwebwerf ). Sumien Brink 

van Visi was Redakteur van die Jaar.  

 Internet

24.com is die grootste internetuitgewer in 

Suid-Afrika. ’n Verskeidenheid van die 

subhandelsmerke (insluitend Media24, Health24, 

Property24, Fin24 en Wheels24) is kategorieleiers 

op hul nisgebiede.

24.com het die aanlynbedryf vir geklassi� seerde 

advertensies betree met die bekendstelling van 

Netads24. Careers24 brei steeds sy basis van 

geregistreerde werksoekers uit en bied aan 

personeelwerwers ’n aantreklike 

geleentheid om aanlyn te 



24.com 
die grootste 

internetuitgewer 
in Suid-Afrika

Die stygende prys van papier en ink sal egter 

vorentoe druk op marges plaas. Handels-

drukvolumes kan onder druk kom indien klante 

soos kleinhandelaars ’n inkrimping van volumes 

ondervind.

 Boekuitgewery 

Hierdie eenheid is nou kleiner, nadat die 

kleinhandelbates Van Schaik Boekhandel 

en Afribooks van die hand gesit is, maar 

het goed presteer.

Uitgewers en agente het voortgebou op 

verlede jaar se verbeterings. Die skool-

boekuitgewers, Nasou Via Afrika (NVA) en 

Jonathan Ball Publishers, het sterk presteer.

Die algemene uitgewer, NB-Uitgewers 

(insluitend Tafelberg en Human & 

Rousseau), het ook ’n goeie jaar agter die 

rug. Talle bekroonde boeke is uitgegee, 

waaronder die eerste volkleur-

geïllustreerde Suid-Afrikaanse 

geskiedenisboek in bykans twee dekades.



Media24 is ten 
volle verbind tot 

transformasie 
en bemagtiging

 Verbintenis tot bemagtiging 

Media24 het sy eerste amptelike telkaart in 

ooreenstemming met die departement van 

handel en nywerheid se afgekondigde Goeie 

Praktykkodes gelewer deur ’n onafhanklike 

veri� ëringsagentskap te gebruik. Ons is trots 

daarop dat ons volpunte behaal het vir beide 

die ondernemingsontwikkelings- 

en sosio-ekonomiese ontwikkelings-

komponente. Dit bewys Media24 se 

verbintenis tot transformasie en 

bemagtiging binne die organisasie asook 

in die eksterne omgewing waarin hy sake 

doen. Die maatskappy sal onverpoos 

voortgaan om sy puntetelling in die jaar 

vorentoe te verbeter.

Media24 se breedgebaseerde 

bemagtigingsinisiatief, Welkom Yizani, 

het in September verlede jaar sy eerste 

algemene jaarvergadering gehou. ’n 

Dividend van R22,5 miljoen is aan Welkom 

Yizani betaal.
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 Volhoubare ontwikkeling

Media24 het vir die eerste keer ’n 

volhoubaarheidsverslag volgens die Global 

Reporting Initiative (GRI) – toepassingsvlak

C – opgestel. Die dokument is beskikbaar by 

die webwerf (www.media24.com).

Media24 is ’n uiteenlopende groep met 

werksaamhede regoor Suid-Afrika, 

waarvan sommige binne die 

bestuursbeheer van die groep val, 

soos in die afdeling Oorsig van 

Werksaamhede in hierdie jaarverslag 

beskryf word. Alle ondernemings 

onder die operasionele beheer van 

Media24 of sy � liale is by die GRI-verslag 

ingesluit.

Media24 beskou die 

beperking van die 

impak op die 

omgewing en die 

doeltre� ende bestuur 

van beroeps-

gesondheids- en 

veiligheidsrisiko’s as 

belangrike doelwitte, 

en dit is vir al ons 

ondernemings belangrik om van nut te wees in 

die gemeenskappe waarin ons werksaam is.

 Diversiteit en diensbillikheid 

Vyftig persent van Media24 se topbestuur 

bestaan nou uit swart persone. 

Ná die jaareinde het die direksie die aanstelling 

van Francois Groepe as die eerste swart 

Media24 is ’n uiteenlopende groep met 

Media24 of sy � liale is by die GRI-verslag 

uitvoerende hoof van Media24 vanaf 1 Julie 2008 

aangekondig.

In die bestuurskategorieë (graad C tot E) is ’n 

diensbillikheidstotaal van 31% swart werknemers 

bereik. Besteding aan vaardigheidsontwikkeling 

en opleiding het R13,6 miljoen bedra, waarvan 

R7,7 miljoen (59%) toeskryfbaar is aan 

die vaardigheidsontwikkeling van 

swart werknemers. Uit altesaam 

106 studente het 83 swart studente 

hul internskap in verskeie afdelings 

van die onderneming met welslae 

voltooi.  

 Welstand

Die maatskappy het vanjaar ’n 

welstandsentrum 

by sy kantoor in 

Kaapstad geopen. 

Hier kry werk-

nemers verskeie 

gesondheids-

dienste soos 

bloeddruk- en 

diabete stoetse, 

gratis MIV/vigs-

berading en -toetsing en ’n aantal 

risikobeheer programme. Deurlopende 

welstand ondersteuning word ook by klinieke 

regdeur die maatskappy verleen. Die 

maatskappy het ook ’n veldtog begin 

om gesonde eetgewoontes by personeel 

aan te moedig, deur gesonde ete-opsies 

by die verskillende personeel eetplekke aan 

te bied.
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Media24 ’n projek 
genaamd Lapdesk 
Challenge van stapel 
gestuur om ander 
maatskappye aan te 
moedig om aan die 
program deel te neem. 
Die projek behels dat 
ander maatskappye 

uitgedaag word om Lapdesk-pakkette te 
koop in ruil vir redaksionele ruimte in een van 
Media24 se publikasies. Die projek was tot 
dusver geslaag, en groot organisasies soos 
die Old Mutual-groep, Huletts en BASF het 
al meer as 150 000 Lapdesks gekoop en 
versprei. Die totale waarde van die pakkette, 
redaksionele ruimte ingesluit, bedra meer 
as R20 miljoen.

Volunteers24 en 
CSI24.co.za

Media24 het ’n innove-
rende nuwe webwerf, 
www.csi24.co.za, 
geloods, wat aan werknemervrywilligers toegang 
gee tot ’n aantal gemeenskapsgebaseerde 
projekte waaraan hulle hul tyd en pogings 
kan wy. Tot dusver het die webwerf meer as 
150 werknemers gelok wat by 19 projekte regoor 

die land betrokke is. Die 
webwerf is ook vir die 
publiek beskikbaar en het 
sedert sy bekendstelling 
meer as 90 000 besoeke 
gehad, waarvan 27 200 
unieke besoekers was. 

Die beroepsgesondheids- 
en veiligheidsbeleid is 
gedurende die jaar hersien, 
en jaarlikse gesondheids-, 
veiligheids- en omgewings-
voldoeningsoudits is 
gedurende die laaste 
kwartaal van die boekjaar 
gedoen. Daar was geen 
beduidende bevindings nie, maar wel 
aanbevelings vir verbeterings. Infrarooi-
skanderings van ons geboue is ook as deel van die 
jaarlikse oudits uitgevoer, en sake kontinuïteits-
planne is hersien. Veiligheids verteen woordigers 
het by verskillende geleenthede gedurende die 
jaar opleiding ontvang. Veral die Print24-
onderneming het sy prosedures verbeter. 

Media24 monitor beserings aan diens en verlore 
tyd as gevolg van die besering van werknemers, 
en streef ’n nulrekord ten opsigte van ernstige 
beserings en sterftes aan diens na. Een ernstige 
besering by die koerantdrukkery in Kaapstad is 
aangemeld. Die syfers is beskikbaar in die 
GRI-verslag.

  Diens aan ons gemeenskappe

Lapdesk Challenge

Na die suksesvolle inwerkingstelling van die 
Lapdesk-projek, wat 
skootlessenaars onder 
leerders in voorheen 
benadeelde gemeenskappe 
versprei om hulle in staat te 
stel om doeltre� ender te 
werk, lees en skryf, het 



150 000 
lapdesks 
versprei

Verskeie bedryfseenhede binne die 
Media24-groep is ook by ’n aantal 
gemeenskapsontwikkelingsprojekte betrokke, 
wat wissel van misdaad-, dwelm- en 
geweldbestrydingsinisiatiewe tot steun vir 
MIV/vigs-moeders en -babas, armoede-
verligtingsprogramme, hulp vir liggaamlik 
gestremde sportpersone en kleinsake-
voorligtingsprogramme. Feitlik al die 
publikasies in die Media24-stal bied gratis 
redaksionele en advertensieruimte ter 
ondersteuning van verskeie liefdadigheids-
organisasies binne hul lesersgemeen-
skappe. Die waarde van hierdie vorm van 
ondersteuning is meer as R20 miljoen.

Rachel’s Angels 
Empowerment Trust

Die Rachel’s Angels Empowerment 
Trust, wat in Januarie 2007 bekend 
gestel is, het ’n suksesvolle eerste 
jaar agter die rug. Gedurende 
hierdie tyd het swart hoërskool-
leerders uit 16 skole in die 
Wes-Kaap 105 senior swart 
studente aan die Universiteit 



112 leerders sal 
deur middel van 

studente by die 
Universiteit 

Stellenbosch 
gementor word

Stellenbosch as mentors gehad. Die skole en 
studente wat die jaarprogram suksesvol voltooi 
het, het onlangs serti� kate ontvang wat die 
reg op bemagtigingsaandele van altesaam 
R725 000 vir die deelnemende skole en 
R1 050 000 vir die studentementors 
toestaan. ’n Nuwe inname van 16 skole, 
112 deelnemende leerders en ’n nuwe 
groep studente mentors het reeds vir 
vanjaar se program ingeskryf.

 Omgewing

Ter erkenning van ons impak op die 

omgewing, veral deur die regstreekse 

uitlating van kweekhuisgasse, het die 

groep ’n hoëvlak-risiko-impakstudie 

gedoen soos in die tabel uiteengesit 

word. Die impak van die verskillende 

fasette word met betrekking tot die 

Media24-ondernemings beoordeel. 

 Media24 het gedurende 2007 ’n 

elektrisiteitdoeltre� endheidsoudit by sy 
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Kweekhuisgas-
risiko en impak
per platform 
onder 
bestuurs-
beheer Korporatief

Logistiek 
(pakhuise en 
verspreiding) Drukkerye

Inhoud-
skepping
(tydskrifte, 
koerante en 
boeke) Internet

Elektrisiteits-
gebruik

Medium (groot 
kantoorgeboue 
en IT-netwerke)

Laag Hoog Laag Laag

Watergebruik Laag Laag Medium Laag Laag

Gebruik van 
afvoerwater

Laag Laag Medium Laag Laag

Vervoer Laag 
(lugvervoer)

Hoog Laag (motors) Laag Laag

Afval Laag (kantoor-
papier en 
rekenaar-
toerusting)

Laag (kantoor-
papier en 
rekenaar- 
toerusting)

Medium 
(papier)

Laag (kantoor-
papier en 
rekenaar- 
toerusting

Laag (kantoor-
papier en 
rekenaar-
toerusting)

Direkte 
uitlatings

Laag Laag Hoog 
(drukkerye)

Laag Laag

hoofkantoor in Kaapstad gedoen 

om moontlike verbeterings te 

identi� seer wat gedurende die 

volgende jaar verder ondersoek 

sal word. Media24 het ook by 

die Kaapstad-vennootskap 

aangesluit in hul poging om die 

energiedoeltre� endheid van 

geboue in die stad ten volle te benut.

Die groep het onlangs die potensiële impak van 

die huidige elektrisiteitskrisis op ons 

werksaamhede ondersoek. Die groep het sowat 

R50 miljoen in kragopwekkers en ononderbroke

kragtoevoer belê.

Die drukkerye poog om uitlatings 

van gasse te beperk, en het 

onlangs ’n beduidende belegging 

aangegaan in hipermoderne 

masjinerie wat hoofsaaklik uit 

Europa ingevoer word. Dit sluit 

toerusting in om uitlatings te 

beperk. Ons het ook in ons 

drukkerye belê om geraasbesoedeling te 

verminder.

Media24 het die afgelope boekjaar sowat 

250 000 ton papier gebruik en herwin amper 

100% van sy afvalpapier deur sy papierverska� ers. 

Koerante word gedruk op papier wat herwin is.
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In die komende boekjaar sal Media24 Beherend 
voortgaan om gebiede te evalueer waar 
korporatiewe bestuur versterk kan word. Die 
implikasies van die nuwe voorgestelde 
Maatskappywetsontwerp in Suid-Afrika, asook 
die King III-kode oor korporatiewe bestuur (tans 
hersien), sal ook ontleed word en gepaste 
stappe sal gedoen word.

 Die direksie

Samestelling

Die besonderhede van die direkteure op 
31 Maart 2008 word op bladsye 24 tot 26 van 
hierdie jaarverslag uiteengesit.

Media24 Beherend het ’n unitêre direksie-
struktuur wat ’n toesighoudende asook ’n 
beherende funksie vervul. Die direksie het 
’n reglement wat ’n duidelike verdeling van 
verantwoordelikhede aandui. Die meeste 
direksielede is nie-uitvoerende direkteure wat 
onafhanklik van bestuur is, om te verseker dat 
niemand onbeperkte besluitnemingsmag en 
-gesag het nie. Dit verseker dat aandeelhouers-
belange beskerm word. Hierbenewens is die 
rolle van die voorsitter en uitvoerende hoof 
geskei om ’n duidelik omskrewe verdeling van 
verantwoordelikhede te verseker. 

Die voorsitter

Die voorsitter is ’n onafhanklike, nie-uitvoerende 
direkteur. Hy gee leiding aan die direksie in die 
geheel en verseker dat die direksie doeltre� end 
en gefokus is en as ’n eenheid werk. Hy tree as 
fasiliteerder by direksievergaderings op om ’n 
vloei van menings te verseker en poog om, in 
belang van goeie bestuur, besprekings tot 
optimale resultate te lei. Hy verteenwoordig die 
direksie in eksterne kommunikasie, in oorleg met 
die uitvoerende hoof en die � nansiële hoof.

 Inleiding

Aangesien korporatiewe bestuur noodsaaklik is 
vir die belanghebbendes van die Media24 
Beherend-groep, is dit die direksie se strewe om 
die sake van die groep met integriteit te bedryf. 
Die direksie is verbind tot toepaslike 
korporatiewe bestuursbeleid en -praktyke in elke 
maatskappy in die groep.

Media24 Beherend is ’n � liaal van Naspers Beperk 
(’n maatskappy wat op die JSE Beperk en die 
Londense aandelebeurs genoteer is), en poog 
dus om, waar moontlik, te voldoen aan onder 
meer die riglyne wat vervat is in die King-verslag 
oor korporatiewe bestuur vir Suid-Afrika van 
2002 (King II). 

Media24 Beherend het ’n onafhanklike direksie, 
met sy eie gevestigde bestuurspraktyke en 
subkomitees wat in die geheel aan toepaslike 
bestuurs- en regulatoriese vereistes voldoen.

Die direksie se oudit- en risikobestuurskomitee 
en mensehulpbronnekomitee speel ’n sleutelrol 
om goeie korporatiewe bestuur te verseker. 

  Verbeterings gedurende die afgelope jaar 
en planne vir die komende jaar

Die beplanning van en verslagdoening oor 
die groep se volhoubaarheid op alle tersaaklike 
gebiede, maar met ’n besondere fokus op 
korporatiewe maatskaplike beleggings, is 
hersien. 

Hoewel die direksie van mening is dat die 
maatskappy se nakoming van die toepaslike 
bestuursvereistes voldoende is, besef hy dat 
praktyke en prosedures altyd verbeter kan 
word en derhalwe evalueer hy die vordering 
op ’n jaarlikse grondslag.

Bestuur
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Oriëntering en ontwikkeling

Daar is ’n induksieprogram vir nuwe lede van die 
direksie en van sleutelkomitees, wat spesi� ek 
aangepas word by die behoeftes van elke 
individu. Die program behels bedryfs- en 
maatskappy-spesi� eke oriëntering, insluitend 
maatskappybesoeke en vergaderings met senior 
bestuur soos toepaslik, om ’n begrip van 
bedrywighede te verseker. Die maatskappy-
sekretaris help die voorsitter met die induksie en 
oriëntering van direkteure, en reël ook spesi� eke 
opleiding, indien nodig.

Die maatskappy is verbind tot die voortgesette 
ontwikkeling van direkteure om hulle te help om 
hul kundigheid uit te brei en ’n begrip te kry van 
die ondernemings en die markte waarin die 
maatskappy werksaam is.

Botsings van belange

Media24 Beherend het formele prosedures 
aanvaar wat handel oor die bestuur van 
potensiële botsings van belange om te verseker 
dat kandidaatdirekteure, asook bestaande 
direkteure, geen botsings van belange tussen hul 
verpligtinge teenoor die maatskappy en hul 
private belange het nie. Enige belang in kontrakte 
met die maatskappy moet amptelik openbaar 
gemaak en gedokumenteer word. Direkteure 
moet ook by ’n formele beleid hou ten opsigte 
van die verhandeling van sekuriteite van Media24 
Beherend se beheermaatskappy, Naspers.

Onafhanklike advies

Individuele direkteure mag, na oorleg met die 
voorsitter of die uitvoerende hoof, op die 
maatskappy se koste onafhanklike professionele 
advies inwin oor enige saak wat verband hou met 
die uitvoering van hul pligte as direkteure.

Die uitvoerende hoof

Die uitvoerende hoof rapporteer aan die direksie 
en is verantwoordelik vir die daaglikse sake van 
die groep en die uitvoer van beleid en strategieë 
wat deur die direksie goedgekeur is. Uitvoerende 
hoofde van die onderskeie ondernemings help 
hom met hierdie taak. Gesag wat deur die 
direksie aan die bestuur toegesê is, word deur 
die uitvoerende hoof in ooreenstemming met 
goedgekeurde gesagsvlakke gedelegeer.

Aanstellings in die direksie

Die direksie het ’n beleid aanvaar oor prosedures 
vir die aanstelling en oriëntering van direkteure. 
Die nominasiekomitee beoordeel van tyd tot tyd 
die vaardighede van die nie-uitvoerende 
direkteure in die direksie en besluit of daardie 
vaardighede aan die maatskappy se behoeftes 
voldoen. Jaarlikse selfbeoordelings deur die 
direksie en sy subkomitees help ook hiermee. 
Direkteure word uitgenooi om te help met die 
identi� sering en nominasie van potensiële 
kandidate. Die lede van die nominasiekomitee, 
wat almal onafhanklik is, stel geskikte kandidate 
vir oorweging deur die direksie voor. ’n “Geskikte 
en gepaste” evaluering van elke geïdenti� seerde 
kandidaat word gedoen.

Uittrede en herkiesing van direkteure

Geen direkteur is tans aan uittrede en herkiesing 
deur aandeelhouers by ’n algemene 
jaarvergadering onderworpe nie. Ton Vosloo, 
Ruda Landman, Russel Botman en Wilmot James 
stel hulself egter op ’n vrywillige basis beskikbaar 
vir uittrede, maar hulle is as direkteure 
herkiesbaar.
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  direksie-subkomitees met duidelike opdragte 
en verantwoordelikhede stig, soos nodig

  vlakke van wesenlikheid bepaal en spesi� eke 
sake met die nodige skriftelike gesag aan 
direksie-subkomitees en bestuur delegeer

  nie-� nansiële aspekte rakende die 
maatskappy se sake monitor

  die verklaring van dividende aan 
aandeelhouers oorweeg en, indien toepaslik, 
goedkeur, en

  sy eie prestasie (in die geheel), die prestasie 
van individuele direkteure, bestuur en 
direksie-subkomitees evalueer.

Direksievergaderings en bywoning

Die direksie vergader gereeld, minstens vier keer 
per jaar, asook wanneer omstandighede dit vereis. 
Die direksie het die afgelope boekjaar vier keer 
vergader. 

Die maatskappysekretaris tree as sekretaris vir die 
direksie en sy subkomitees op en woon alle 
vergaderings by. Besonderhede van bywoning 
van die vergaderings is ingesluit in die tabel op 
bladsy 27 van hierdie jaarverslag.

 Direksiekomitees

Hoewel die direksie verantwoordbaar en 
aanspreeklik bly vir die prestasie en sake van 
die maatskappy, delegeer hy sekere funksies aan 
die direksie se subkomitees en bestuur ten einde 
die direksie te help om sy pligte behoorlik na te 
kom. Daar bestaan toepaslike strukture vir hierdie 
delegering, asook gepaardgaande monitering- 
en rapporteringstelsels.

Elke subkomitee tree binne ooreengekome 
skriftelike opdragte op. Die voorsitter van elke 
subkomitee doen by elke geskeduleerde 
vergadering van die direksie verslag en notules 

Rol en funksie van die direksie

Die direksie het ’n reglement aanvaar waarin sy 
verantwoordelikhede uiteengesit word. Buiten 
ander verpligtinge moet die direksie:

  strategiese leiding aan die maatskappy 
verskaf en verantwoordelikheid dra vir die 
aanvaarding van strategiese planne (soos 
strategieë en planne wat in die eerste 
instansie deur bestuur opgestel moet word)

  die jaarlikse sakeplan en die begroting wat 
deur bestuur opgestel is, vir uitvoering deur 
bestuur goedkeur

  volle en e� ektiewe beheer oor die 
maatskappy behou, en bestuur monitor 
met betrekking tot die uitvoering van die 
goedgekeurde jaarlikse begroting en 
strategieë

  die uitvoerende hoof aanstel, wat aan die 
direksie rapporteer

  die maatskappy se � nansiële state 
goedkeur en verantwoordelikheid dra vir 
die integriteit en redelike aanbieding 
daarvan

  die maatskappy en die groep se 
lewensvatbaarheid op ’n lopendesaak-
grondslag evalueer

  die maatskappy se eksterne 
kommunikasiebeleid bepaal

  die keuring (met inagneming van enige 
aandeelhouersooreenkomste), oriëntering 
en evaluering van direkteure bepaal

  toesien dat die maatskappy toepaslike 
prosedures vir risikobestuur, interne beheer 
en regulatoriese nakoming het, en openlik 
en onverwyld met aandeelhouers en ander 
belanghebbendes kommunikeer, met ’n 
groter fokus op inhoud as op formaat
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14 Desember 2007 gepromulgeer is) deur 
’n ouditkomitee hanteer moet word

  die maatskappy se � nansiële jaarstate na te 
gaan en by die direksie aan te beveel vir 
goedkeuring

  die eksterne ouditeur se planne, verslae en 
bevindings te ontvang en te evalueer

  die interne oudit- en risikobestuursfunksies, 
insluitend hul reglement, aktiwiteite, 
omvang, toereikendheid, doeltre� endheid 
en koste te evalueer, en die jaarlikse planne 
en enige wesenlike veranderings daaraan 
goed te keur

  prosedures en stelsels (insluitend, sonder 
beperking, interne beheermaatreëls, 
openbaarmakingsbeheer en -prosedures, 
en inligtingstelsels) wat deur bestuur 
ingestel is, te evalueer

  beweerde oortredings van interne 
beheermaatreëls en/of die etiese kode wat 
via die anonieme verklikkerfasiliteit 
aangemeld is, na te gaan

  die beginsels vir die gebruik van die 
eksterne ouditeur vir nie-ouditdienste te 
bepaal en nie-ouditdienste volgens hierdie 
beginsels goed te keur, en

  die doeltre� endheid van die komitee te 
evalueer.

Mensehulpbronnekomitee 

Hierdie komitee, onder voorsitterskap van 
Ton Vosloo, bestaan slegs uit nie-uitvoerende 
direkteure. Uitvoerende direkteure en ander lede 
van bestuur woon vergaderings op uitnodiging 
by. Hierdie komitee het die afgelope boekjaar 
vier keer vergader. Besonderhede van bywoning 
deur die lede van hierdie subkomitee verskyn in 
die tabel op bladsy 27 van hierdie jaarverslag.

van subkomiteevergaderings word aan die 
direksie verskaf.

Die voorsitter van elke subkomitee is ’n 
nie-uitvoerende direkteur en is verplig om 
algemene jaarvergaderings by te woon om vrae 
te beantwoord wat deur aandeelhouers gestel 
word. Die bestaande direksie-subkomitees word 
hieronder bespreek.

Oudit- en risikobestuurskomitee

Die lede van hierdie komitee is almal 
onafhanklik. Francine-Ann du Plessis was die 
afgelope boekjaar die voorsitter van die komitee 
en beskik oor � nansiële leiersvaardighede. Alle 
lede is � nansieel geletterd en beskik oor 
beduidende sake- en � nansiële kundigheid. Na 
die jaareinde is prof Rachel Jafta as voorsitter 
aangestel.

Die komitee het die afgelope boekjaar drie 
vergaderings gehou. Besonderhede van 
bywoning deur die lede van hierdie subkomitee 
verskyn in die tabel op bladsy 27 van hierdie 
jaarverslag.

Sowel die interne as die eksterne ouditeure het 
via die voorsitter onbeperkte toegang tot die 
komitee. Die interne en eksterne ouditeure mag 
ook hul bevindings aan die komitee rapporteer 
terwyl lede van die uitvoerende bestuur nie 
teenwoordig is nie.

Die uitvoerende hoof en � nansiële hoof woon 
die vergaderings van die oudit- en 
risikobestuurskomitee op uitnodiging by. Die 
omvang van dié komitee sluit risikobestuur in. 
Die hoofverantwoordelikhede van die oudit- en 
risikobestuurskomitee is onder meer om:

  aandag te gee aan alle sake wat kragtens 
die Suid-Afrikaanse Wysigingswet op 
Korporatiewe Wette, 2006 (wat op 
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Uitvoerende direkteure en ander lede van 
bestuur woon vergaderings op uitnodiging by. 
Hierdie komitee het die afgelope boekjaar vier 
keer vergader. Besonderhede van bywoning 
deur die lede van hierdie subkomitee verskyn in 
die tabel op bladsy 27 van hierdie jaarverslag. 
Die hoofverantwoordelikhede van die 
nominasiekomitee is om:

  jaarliks die doeltre� endheid van die 
korporatiewe bestuursriglyne en die 
reglement van die direksie te hersien

  aanbevelings aan die direksie voor te lê oor 
die struktuur, grootte en samestelling van 
die direksie

  die prestasie van die direksie, subkomitees 
van die direksie, direkteure en die voorsitter 
te evalueer, en

  aanbevelings aan die direksie voor te lê ten 
opsigte van die aanstelling van nuwe 
direkteure.

Uitvoerende komitee

Die voorsitter van hierdie komitee is ’n 
onafhanklike, nie-uitvoerende direkteur, 
Jakes Gerwel, en alle lede is onafhanklike, 
nie-uitvoerende direksielede. Uitvoerende 
bestuurslede woon vergaderings op uitnodiging 
by, soos gepas.

Die dagbestuur tree namens die direksie op 
wanneer die direksie nie sit nie, binne die 
bevoegdheid wat deur die statute aan die 
direkteure verleen is, onderhewig aan statutêre 
beperkings. Besonderhede van bywoning deur 
die lede van hierdie subkomitee verskyn in die 
tabel op bladsy 27 van hierdie jaarverslag.

Nakoming van verantwoordelikhede

Die direksie is van mening dat al die 
subkomitees hul verantwoordelikhede vir die 

Die hoofverantwoordelikhede van die 
mensehulpbronnekomitee is onder meer om:

  die maatskappy se algemene beleid oor 
vergoeding en spesi� eke � loso� e met 
betrekking tot die vergoeding van 
uitvoerende leiers, insluitend aandeel-
gebaseerde aansporingskemas, te bepaal

  jaarliks die prestasie van die uitvoerende 
hoof te beoordeel en vergoedingspakkette 
vir uitvoerende leiers, insluitend bonusaan-
sporingskemas, te hersien en goed te keur

  gereeld die maatskappy se kode vir 
sake-etiek te hersien 

  jaarliks die algemene vlak van vergoeding 
vir direkteure asook direksiekomitees te 
hersien 

  aanstellings en bevorderings van senior 
uitvoerende bestuurslede goed te keur en 
ook voorstelle aan die direksie voor te lê 
met betrekking tot die aanstelling van 
redakteurs en om opvolgplanne vir hierdie 
senior poste te hersien

  gevalle van onetiese sakegedrag, as daar is, 
deur senior bestuurders en uitvoerende 
hoofde van die maatskappy te evalueer

  planne ten opsigte van diensbillikheid en 
vaardigheidsontwikkeling te hersien, en

  gedelegeerde pligte met betrekking tot 
die Media24-aandeleskema na te kom, 
insluitend die aanstelling van trustees 
en die nakomingsbeampte asook die 
goedkeuring van wysigings aan die 
aandeelaansporingskema van die groep.

Nominasiekomitee 

Hierdie komitee is nou ’n onafhanklike komitee, 
ook onder voorsitterskap van Ton Vosloo, en 
bestaan slegs uit nie-uitvoerende direkteure. 
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wêreldekonomie en plaaslike ekonomie kan 
beïnvloed.

Mededinging en tegniese innovasies 

Die groep werk in ’n mededingende en immer 
veranderende mark. Tegnologie en innovering is ’n 
geïntegreerde deel van sy bedrywighede. Verskeie 
drukprodukte kan weens internetmededinging 
krimp. Die groep wy beduidende hulpbronne aan 
die ontleding van ontluikende tendense in 
tegnologie en gebruikersbehoeftes, en belê ruim 
in die ontwikkeling van nuwe produkte en dienste 
wat volgens sy oordeel sy aandeelhouers sal baat. 
Sommige van hierdie projekte sal miskien nie die 
verwagte resultate lewer nie, weens onvoorsiene 
veranderings in die bedryf, ekonomie of politieke 
omgewing. 

Valutaskommelings 

Die groep maak sy resultate bekend in Suid-
Afrikaanse rand, waarvan die wisselkoers met 
betrekking tot ander geldeenhede kan verander. 
Die bewegings van hierdie buitelandse valuta 
kan ’n negatiewe of positiewe uitwerking op ons 
bedryfsuitgawes en kontantvloei hê, aangesien 
beduidende hoeveelhede papier en tegniese 
toerusting ingevoer word. Die groep pas ’n 
verskansingsbeleid toe wat van tyd tot tyd 
hersien word. 

Tegnologiese onderbrekings

Elektrisiteitsvoorsiening: Die produksie en 
verspreiding van die groep se produkte hang 
af van konstante en hoëgehalte-elektrisiteits-
voorsiening. Suid-Afrika se ekonomiese groei 
op kort termyn plaas druk op die beperkte 
elektrisiteitsbronne. Die groep het maatreëls 
getref om die impak van kragonderbrekings te 
verminder (byvoorbeeld deur opwekkers en 

oorsigjaar in ooreenstemming met hul opdragte 
nagekom het.

 Die maatskappysekretaris

Die maatskappysekretaris moet aan die direksie 
leiding gee oor die nakoming van die direksie se 
verantwoordelikhede kragtens wetgewing en 
regulatoriese vereistes wat deur die relevante 
jurisdiksies gestel word.

Die direkteure het onbeperkte toegang tot die 
advies en dienste van die maatskappysekretaris. 
Die maatskappysekretaris speel ’n aktiewe rol in 
die maatskappy se korporatiewe en sake-
etiekbestuursproses en verseker dat die 
verrigtinge en sake van die direktoraat, die 
maatskappy self en, waar toepaslik, 
aandeelhouers behoorlik in ooreenstemming 
met die toepaslike wette geadministreer word. 
Die maatskappysekretaris monitor direkteure 
se verhandelings in sekuriteite en verseker 
nakoming van geslote tydperke vir aandele-
verhandeling van die maatskappy se 
beheermaatskappy, Naspers.

 Risikobestuur 

Die identi� sering van risiko’s en die bestuur 
daarvan is deel van elke sake-eenheid se 
sakeplan. Dit word jaarliks deur die direksie 
geëvalueer.

Uit ’n verskeidenheid verwante blootstellings is 
die volgende groot risiko’s tans van toepassing:

Politieke en markverwikkelinge

Die Media24 Beherend-groep doen sake in die 
media- en vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika. 
Gevolglik is die groep sensitief vir internasionale 
en plaaslike politieke en ander gebeure wat die 



Media24  Beherend (Eiendoms) Beperk22 Bestuur vervolg

bates teen ongemagtigde aankope, gebruik of 
verkope. Gedurende die oorsigtydperk het die 
interne beheerstelsel geen tekortkominge 
getoon wat tot ’n wesenlike verlies gelei het wat 
in die eksterne ouditeure se verslag weerspieël 
moet word nie. 

Die tydskrifafdeling het ’n insident gehad waar 
onreëlmatighede ten opsigte van die 
gerapporteerde ABC-sirkulasiesyfers vir sekere 
tydskriftitels ontdek is. Hierdie insident het gelei 
tot ’n omvattende ontleding van die betrokke 
interne beheermaatreëls en prosesse, wat 
versterk is, waar van toepassing. 

 Interne oudit

’n Interne ouditfunksie bestaan in die hele groep 
en is ’n onafhanklike evaluerings meganisme wat 
die groep se prosedures en stelsels (insluitend 
interne beheermaatreëls, openbaarmakings-
prosedures en inligtingstelsels) ondersoek en 
evalueer en verseker dat hulle doeltre� end 
funksioneer. Die interne ouditveldwerk word op 
’n drie-jaarkontrakgrondslag na een van die vier 
groot ouditeurs� rmas uitgekontrakteer.

  Verhoudinge met aandeelhouers

Die maatskappy se webwerf (www.media24.co.za) 
verskaf die jongste en historiese � nansiële en 
ander inligting, insluitend die � nansiële verslae. 
Die direksie moedig aandeelhouers aan om sy 
algemene jaarvergadering, waarvan die 
kennisgewing in hierdie jaarverslag vervat is, by 
te woon. By die vergadering kry aandeelhouers 
geleentheid om vrae aan die direksie en die 
voorsitters van die onderskeie direksie-
subkomitees te stel. 

ononderbroke kragtoevoer geriewe te installeer), 
maar uitgerekte kragonderbrekings sal ’n 
negatiewe uitwerking op inkomste en koste hê.

 Interne beheerstelsels

Die maatskappy het ’n interne beheerstelsel, 
gegrond op die groep se beleid en riglyne, in alle 
wesenlike � liale, verwante maatskappye en 
gesamentlike ondernemings onder sy beheer. 
’n Risikobestuurder en die interne ouditeure 
monitor die werking van die interne 
beheerstelsels en doen aanbevelings by bestuur 
en die oudit- en risikobestuurskomitee. Eksterne 
ouditeure oorweeg elemente van die interne 
beheerstelsels as deel van hul oudit en meld 
geïdenti� seerde tekortkominge aan.

Alle interne beheerstelsels het egter 
tekortkominge, insluitend die moontlikheid van 
menslike foute en die ontduiking of 
verontagsaming van beheermaatreëls. Selfs die 
beste interne beheerstelsels kan slegs 
gedeeltelike gerusstelling bied. Die groep se 
interne beheerstelsels is ontwerp om redelike 
– nie absolute nie – gerusstelling oor die 
integriteit en betroubaarheid van die � nansiële 
state te gee; om rekenpligtigheid van sy bates te 
beveilig, te veri� eer en te handhaaf; en om 
bedrog, potensiële aanspreeklikheid, verlies en 
wesenlike wanvoorstelling op te spoor, terwyl die 
toepaslike wette en regulasies nagekom word. 
Die werk wat gedurende die jaar geëindig 
31 Maart 2007 ter voldoening aan Sarbanes-
Oxley-artikel 404 gedoen is, het die interne 
beheeromgewing verder versterk.

Die groep het sy interne beheerstelsels op 
31 Maart 2008 geëvalueer met betrekking tot 
� nansiële verslagdoening en beveiliging van 
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vir die doeltre� ende bestuur van die 
maatskappy. Hierdie vergoeding word aangevul 
deur vergoeding vir dienste in die subkomitees 
van die direksie. Die voorsitter van die direksie, 
asook die voorsitters van die subkomitees, 
ontvang ’n premie.

Die betrokke vergoeding word jaarliks hersien, 
met verwysing na maatskappye van min of meer 
dieselfde grootte as Media24. Onafhanklike 
advies word ingewin om direkteure se 
vergoeding te hersien. Geen vergoeding word 
deur Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk 
betaal nie.

Wat die vergoeding van uitvoerende hoofde 
betref, poog die groep om bevoegde en 
toegewyde leiers te lok, te motiveer en te behou 
in sy strewe om volhoubare aandeelhouers-
waarde te skep. Ons poog om topprestasie te 
erken en die geleentheid te benut om 
entrepreneurs te lok om die waarde van die 
groep verder uit te bou. Die vergoedings� loso� e 
vir uitvoerende hoofde probeer hierdie 
doelstelling bereik. Die beleid fokus dus nie 
primêr op die gewaarborgde jaarlikse 
vergoedingspakket nie, maar op individuele 
aansporingsplanne wat aan die skepping van 
aandeelhouerswaarde gekoppel is.

Vergoedingspakkette word gemonitor en met 
gerapporteerde jaarlikse syfers vir vergelykbare 
poste vergelyk om te verseker dat dit billik en 
versoenbaar is. Uitvoerende hoofde het ’n 
jaarlikse bonusskema, mits strategiese en 
bedryfsdoelwitte behaal of oortref word.

As ’n langtermynaansporing neem uitvoerende 
hoofde tipies deel aan aandeelgebaseerde 
aansporingskemas. Hierdie toekennings vestig 
gewoonlik oor ’n tydperk van vyf jaar.

 Sake-etiek

Ter ondersteuning van die vereistes van King II 
het die maatskappy sy sake-etiekbestuursproses 
binne die groep geformaliseer.

Hierdie kode geld vir alle direkteure en 
werknemers in die groep. Om toe te sien dat 
maatskappye in die groep toepaslike prosesse 
aanvaar en ’n ondersteunende beleid en 
prosedures instel, is ’n volgehoue proses. 
’n Belangrike fokus is spesi� eke beleid en 
prosedures wat groot etiese risiko’s dek – soos 
die bestuur van belangebotsings en die 
aanvaarding van onvanpaste geskenke. 

Die mensehulpbronnekomitee is die algehele 
voog van die sake-etiekbestuursproses en 
monitor voldoening aan die groep se kode vir 
sake-etiek. Dissiplinêre kodes en prosedures 
word gebruik om voldoening te verseker aan die 
beleid en praktyke wat die oorkoepelende kode 
vir sake-etiek ondersteun. Onetiese gedrag deur 
senior personeellede, asook die wyse waarop die 
maatskappy se dissiplinêre kode ten opsigte 
hiervan toegepas is, word by die 
mensehulpbronnekomitee aangemeld. 

Media24 Beherend is daartoe verbind om sy sake 
met integriteit te bedryf. Die groep verwag van 
alle direkteure en werknemers om sy verbintenis 
tot sake-etiek en regsnorme te deel.

 Vergoedings� loso� e

Die vergoedingsbeleid en die uitvoering 
daarvan is die verantwoordelikheid van die 
mensehulpbronnekomitee.

Nie-uitvoerende direkteure van Media24 Beperk 
kry jaarlikse vergoeding in plaas van gelde per 
vergadering. Dit is ter erkenning van die 
deurlopende verantwoordelikheid van direkteure 
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 Koos Bekker het die span gelei wat M-Net in 
1985 gestig het en was daarna tot 1997 
uitvoerende hoof van die MIH-groep. Hy was ook 
’n stigtersdirekteur van MTN. Hy is ’n direkteur van 
Media24, MIH B.V., MIH Mauritius, MIH Beherend, 
MultiChoice Suid-Afrika Beherend en ander 
maatskappye binne die breër groep. Hy dien ook 
in die plaaslike reëlingskomitee vir die 2010 Fifa 
Wêreldbeker-sokkertoernooi, en die Raad van die 
Universiteit Stellenbosch. Hy is sedert 1997 
uitvoerende hoof van Naspers.

 Jakes Gerwel het in 1999 as ’n direkteur by 
die Naspers-groep aangesluit. Hy was voorheen 
direkteur-generaal in die kantoor van oud-
president Nelson Mandela, sekretaris van die 
kabinet en rektor van die Universiteit van 
Wes-Kaapland. Prof Gerwel is die kanselier van 
Rhodes-universiteit en voorsitter van ’n aantal 
organisasies, waaronder Media24, Brimstone 
Investment Corporation, die Suid-Afrikaanse 
lugdiens, die Instituut vir Geregtigheid en 
Versoening, die Nelson Mandela-stigting, die 
Mandela Rhodes-stigting en Welkom Yizani. 
Hy is ’n direkteur van Distell en Old Mutual, en 
dien in die dagbestuur en mensehulpbronne- 
en nominasiekomitees van Media24 en 
Naspers. Sy kwali� kasies sluit in BA, BAHons, 
DLitt et Phil, LicGermPhil en DHumSc (hc). Die 
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit 
het in 2008 ’n eredoktorsgraad in die lettere aan 
hom toegeken. Hy is in 2007 as ’n erelid van die 
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns aangewys.

 Hein Brand het ’n BRekHons, BComHons 
en LLB verwerf en is ’n geoktrooieerde 
rekenmeester. Hy het in 1998 as � nansiële hoof 
by Naspers aangesluit. Hy is ’n voormalige 
� nansiële direkteur van Bonnita (Eiendoms) 
Beperk. Vanaf 2000 was hy die � nansiële 

direkteur van Media24. Hy is in 2002 as 
uitvoerende hoof van Via Afrika aangestel en 
in 2005 as besturende direkteur van Media24. 
Sy direkteurskappe sluit onder meer in MIH 
Drukmedia Beherend, Paarl Media Beherend, 
Via Afrika en Abril S.A.. Hein het op 30 Junie 
2008 as ’n direkteur van Media24 bedank en 
sal sy loopbaan voortsit by MIH, ’n 
sustermaatskappy in die Naspers-groep.

 Russel Botman het die grade BA en DTh 
verwerf. Hy is sedert 2004 president van die 
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en het in die 
ministeriële taakgroep gedien wat die minister 
van onderwys van raad bedien het oor sake 
aangaande godsdiens en onderwys. Hy is ’n 
direkteur van Media24, ’n voormalige direkteur 
van Nasionale Boekuitgewers en voorsitter van 
die Absa Klein Karoo Nasionale Kunstefees. 
Voor hy hom in 2000 by die Universiteit 
Stellenbosch aangesluit het as professor in 
missiologie en praktiese teologie, was hy 
dekaan van die fakulteit godsdiens en teologie 
aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy is in 
2007 as rektor en visekanselier van die 
Universiteit Stellenbosch aangestel.

 Salie de Swardt het die kwali� kasies 
BAHons en BEcon aan die Universiteit 
Stellenbosch verwerf en die Nieman 
Fellowship aan Harvard-universiteit. Gedurende 
sy loopbaan by die Naspers-groep was hy 
onder meer � nansiële verslaggewer by Die 
Burger, � nansiële redakteur en redakteur van 
Beeld, stigter en redakteur van Finansies & 
Tegniek (nou Finweek), uitvoerende hoof van 
Media24 Tydskrifte en besturende direkteur 
van Media24 vanaf 2000 tot sy uittrede in 2005. 
Hy is ’n direkteur van Media24, Paarl Media 
Beherend, Aardklop-kunstefees en die ATKV.
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 Francois Groepe het die grade BComHons, 
MBA, LLB en ’n nagraadse regsdiploma in 
belasting verwerf en is ’n geoktrooieerde 
bestuursrekenmeester. Hy is ’n direkteur van 
Media24 en uitvoerende hoof van die groep se 
koerantuitgewery. Hy was voorheen ’n � nansiële 
direkteur van Media24. Hy is ’n direkteur van die 
Suid-Afrikaanse Reserwebank, Absa Klein Karoo 
Nasionale Kunstefees, ’n direkteur van Paarl Media 
Beherend, ’n direkteur van Media24 Afrika, 
Media24 Nigeria en ander � liaalmaatskappye in 
die groep. Francois is met ingang 1 Julie 2008 
aangestel as uitvoerende hoof en besturende 
direkteur van Media24.

 Wilmot James het ’n PhD in sosiologie en 
Afrika-geskiedenis. Hy is in 2004 as ’n direkteur 
van Media24 aangestel. Hy was voorheen ’n 
direkteur van die Raad vir Geesteswetenskap-
like Navorsing (RGN), dekaan van geestes-
wetenskappe aan die Universiteit van 
Kaapstad, direkteur van die Instituut vir 
Demokrasie in Suid-Afrika (Idasa) en professor 
in sosiologie aan die Universiteit van Kaapstad. 
Hy is tans uitvoerende hoof van die Africa 
Genome Education Institute en ereprofessor 
in menslike genetika aan die Universiteit van 
Kaapstad. Hy is ook ’n direkteur van Fynbos 
(Eiendoms) Beperk, The Grape Company, 
Sanlam en Sanlam Lewensversekering. Hy is 
voorsitter van die Kaapse Filharmoniese Orkes 
en die Fynbos-stigting.

 Rachel Jafta, wat die grade BEcon, 
BEconHons, MEcon en PhD verwerf het, 
is ’n medeprofessor in ekonomie aan die 
Universiteit Stellenbosch. Sy het in 2003 as 
’n direkteur by die Naspers-groep aangesluit 
en is in 2007 as ’n direkteur van Media24 

aangestel. Sy is lid van die Suid-Afrikaanse 
Ekonomievereniging, en ’n stigterslid en 
direkteur van Econex. Sy is voorsitter van 
die Helen Suzman-stigting en ’n direksielid 
van die Suid-Afrikaanse Instituut vir 
Rasseverhoudinge. Sy het die konsep van 
die Rachel’s Angels-bemagtigingsprojek 
ontwikkel – ’n Media24-inisiatief wat in die 
Wes-Kaap in samewerking met die 
Universiteit Stellenbosch bedryf word. Die 
bemagtigingsprojek stel leerders in staat 
om hul akademiese vermoëns te verbeter 
en hul lewensvaardighede uit te brei. Sy is 
’n lid van Naspers en Media24 se oudit- en 
risikobestuurskomitee. Sy is in April 2008 as 
die voorsitter van Media24 se oudit- en 
risikobestuurskomitee aangestel.

 Steve Pacak is die � nansiële hoof van die 
Naspers-groep. Hy het die graad BRek aan die 
Universiteit van die Witwatersrand verwerf en 
daarna as geoktrooieerde rekenmeester 
gekwali� seer. Hy het sy loopbaan by die 
Naspers-groep in 1988 as groep- � nansiële 
bestuurder by M-Net begin en verskeie 
uitvoerende posisies in die MIH-groep beklee. 
Steve was die � nansiële hoof van MIH 
Beherend (MIHH) van November 1993 tot 
Januarie 1998. Hy is ’n direkteur van Media24, 
MIH B.V., MIH Mauritius Limited, MIH 
Beherend, MultiChoice Suid-Afrika Beherend, 
MWEB, SuperSport Internasionaal Beherend 
Beperk (SuperSport), Elektroniese 
Medianetwerk Beperk (M-Net) en ander 
maatskappye in die breër Naspers-groep. 
Steve is in 1998 as ’n uitvoerende direkteur 
van Naspers aangestel.
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 Lambert Retief het die grade BCom 
en BComHons aan die Universiteit 
Stellenbosch verwerf. Daarna het hy as 
geoktrooieerde rekenmeester gekwali� seer 
en die Owner President Management 
(OPM)-program aan die Harvard-sakeskool 
voltooi. Hy is ’n direkteur van Media24, 
voorsitter en voormalige uitvoerende hoof 
van Paarl Media Beherend en ’n direkteur 
van ander � liaalmaatskappye in die groep. 
Hy is ook ’n nie-uitvoerende direkteur van 
die genoteerde landboubeleggingsgroep 
Zeder Beleggings Beperk. Hy het etlike 
uitvoerende posisies in die drukkerybedryf 
beklee, ook as voorsitter van die Provinsiale 
Persunie.

 Boetie van Zyl se kwali� kasies sluit in 
PrIng en BSc (Meganies). Hy het in 1988 as 
’n direkteur by die Naspers-groep 
aangesluit. Hy is ’n lid van die direksies van 
MIH Beherend, MIH Mauritius, MIH B.V., 
Media24,  Murray & Roberts, en ’n trustee 
van die Vredesparke in Suid-Afrika. Hy is 
voorsitter van Naspers se oudit- en 
risikobestuurs komitee, lid van die oudit- en 
risiko bestuurskomitee van Media24 en MIH, 
en lid van die mensehulpbronne- en 
nominasiekomitee van Media24 en Naspers.

 Ruda Landman het die grade BAHons 
en HOD aan die Universiteit Stellenbosch 
verwerf. Daarna het sy vir Media24 as 
joernalis by Die Burger gewerk, en later by 
Sarie se personeel aangesluit. Sy was ’n 
stigterstrustee van Project Literacy in 1985 

en het ook by SAUK-radio en -TV gewerk. 
Sy het van 1988 tot Junie 2007 die 
M-Net-program, Carte Blanche, aangebied 
en werk tans as vryskutjoernalis in die 
TV-bedryf. Sy is in 2005 as ’n direkteur van 
Media24 aangestel.

 Fred Phaswana het die grade BAHons, 
MA en BComHons verwerf. Hy het in 2003 
as ’n direkteur by die Naspers-groep 
aangesluit en is in 2007 as ’n direkteur van 
Media24 aangestel. Hy is voorsitter van 
Transnet, Ethos en Anglo American 
Suid-Afrika, en ’n direkteur van Anglo 
American plc. Hy is ook voorsitter van die 
adviesraad van die Universiteit van 
Kaapstad se nagraadse bedryfskool en 
voorsitter van die SA Instituut vir 
Internasionale Aangeleenthede.

 Ton Vosloo is in 1984 as besturende 
direkteur van Naspers Beperk aangestel en was 
van 1992 tot 1997 uitvoerende voorsitter. Hy 
was van 1956 tot 1983 as joernalis werksaam 
en van 1977 tot 1983 redakteur van Beeld. Hy is 
’n direkteur van Media24, MultiChoice 
Suid-Afrika Beherend en voorsitter van MIH B.V., 
MIH Mauritius en MIH Beherend, en 
onafhanklike nie-uitvoerende voorsitter van die 
direksie van Naspers, ’n pos wat hy sedert 1997 
beklee. Hy is ’n voormalige voorsitter van 
Sanlam, M-Net en die WWF (SA). Hy is ook ’n 
direkteur van die Kaapse Filharmoniese Orkes. 
In 1970 het Harvard-universiteit die Nieman 
Fellowship aan Ton toegeken. Hy het onlangs 
die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging 
(ATKV) se Prestige-toekenning ontvang.
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Direkteure

Eerste datum 
aangestel in 
huidige posisie

Vier 
vergaderings is 
gedurende die 

jaar gehou. 
Bywoning: 

Ses
dagbestuur- 

vergaderings. 
Bywoning: Kategorie

G J Gerwel 14 September 2006 4 5 Onafhanklik, nie-uitvoerend
T Vosloo 14 September 2006 4 6 Onafhanklik, nie-uitvoerend
J J M van Zyl 14 September 2006 4 6 Onafhanklik, nie-uitvoerend
S J Z Pacak 14 September 2006 4 3 Nie-uitvoerend
F H J Brand 14 September 2006 4 Uitvoerend, het op 30 Junie 2008 

bedank
F E Groepe 14 September 2006 4 Uitvoerend
R C C Jafta 9 Februarie 2007 4 Onafhanklik, nie-uitvoerend
H R Botman 14 September 2006 3 Onafhanklik, nie-uitvoerend
W G James 14 September 2006 4 Onafhanklik, nie-uitvoerend
G M Landman 14 September 2006 4 Onafhanklik, nie-uitvoerend
T M F Phaswana 9 Februarie 2007 4 Onafhanklik, nie-uitvoerend
L P Retief 14 September 2006 4 Nie-uitvoerend
S S de Swardt 14 September 2006 4 Nie-uitvoerend

Aantekening: J P Bekker is op 1 April 2008 weer as ’n direkteur aangestel na ’n sabbatsjaar.

Komitees

Oudit- en risiko-
bestuurskomitee

Mensehulp-
bronnekomitee Nominasiekomitee

Drie vergaderings 
is gedurende die 

jaar gehou.
Bywoning:

Vier vergaderings 
is gedurende die 

jaar gehou. 
Bywoning:

Vier vergaderings
is gedurende die

jaar gehou.
Bywoning:

T Vosloo √ 3 √ 4 √ 4

G J Gerwel √ 4 √ 4

J J M van Zyl √ 3 √ 4 √ 4

F-A du Plessis √ 3

R C C Jafta √ 3
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Groep Maatskappy

2008 2007 2008 2007
R’000 R’000 R’000 R’000

BATES
Nie-bedryfsbates  2 749 950  2 529 901  4 866 667  4 866 667 
Bedryfsbates  2 230 788  2 389 144 — — 

Totale bates  4 980 738  4 919 045  4 866 667  4 866 667 

EKWITEIT
Kapitaal en reserwes toeskryfbaar aan die 
aandeelhouers van die groep

 805 430  842 849  4 866 666  4 866 667 

Minderheidsbelang  79 340  89 882 — — 

Totale ekwiteit  884 770  932 731  4 866 666  4 866 667 

VERPLIGTINGE
Nie-bedryfslaste  971 719  1 279 137 — — 
Bedryfslaste  3 124 249  2 707 177  1 — 

Totale ekwiteit en verpligtinge  4 980 738  4 919 045  4 866 667  4 866 667 

Groep Maatskappy

2008 2007 2008 2007
R’000 R’000 R’000 R’000

Omset 6 597 701 6 079 420 — — 
Uitgawes (6 009 838) (5 404 654) (1) — 
Dividende ontvang — —  150 000  — 

Bedryfswins  587 863   674 766   149 999  — 
Netto � nansieringskoste (133 630) (113 462) — — 
Belang in ekwiteitsresultate (2 748)  1 401  — — 
Wins met verkoop van beleggings  11 966   15 566  — — 

Wins voor belasting  463 451   578 271   149 999  — 
Belasting (117 342) (222 821) — — 

Wins toeskryfbaar aan aandeelhouers 
van die groep  346 109   355 450   149 999  — 
Verlies uit beëindigende bedrywighede (241 003) (61 989) — —
Minderheidsbelang (36 085) (54 403) — — 

Netto wins vir die jaar  69 021   239 058   149 999  — 

Verkorte inkomstestate
vir die jare geëindig 31 Maart 2008 en 2007
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kontantvloeistate
vir die jare geëindig 31 Maart 2008 en 2007

Groep Maatskappy

2008 2007 2008 2007
R’000 R’000 R’000 R’000

Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 235 961 524 340 149 999 —
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite (559 808) (648 702) — — 
Kontantvloei uit � nansieringsaktiwiteite (179 966) (73 183) (150 000) — 

Netto afname in kontant en 
kontantekwivalente (503 813) (197 545) (1) — 
Valuta-omrekeningse� ek op kontant en 
kontantekwivalente  337   1 101  — — 
Kontant en kontantekwivalente aan begin 
van die jaar  87 368   283 812  — — 

Kontant en kontantekwivalente aan 
einde van die jaar (416 108)  87 368  (1) — 
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� nansiële jaarstate

vir die jaar geëindig 31 Maart 2008 

VERNAAMSTE REKENINGKUNDIGE BELEID 

Die � nansiële jaarstate word aangebied in 

ooreenstemming met, en voldoen aan die 

Internasionale Finansiële Rapporteringstandaarde 

(“IFRS”) en die Internasionale Finansiële 

Rapporterings- en Interpretasiekomitee (“IFRIC”) 

se interpretasies wat uitgereik is en van krag was 

ten tye van die voorbereiding van die � nansiële 

jaarstate. Die � nansiële jaarstate word volgens 

die historiesekoste-grondslag opgestel, aangepas 

vir herwaardasie van beleggings beskikbaar-vir-

verkoop en � nansiële bates en laste (insluitende 

afgeleide � nansiële instrumente), herwaardeer 

teen billike waarde met veranderings in die 

inkomstestaat.

Die voorbereiding van die � nansiële jaarstate 

vereis die gebruik van ramings, aannames en 

oordeel. Hierdie ramings en aannames het ’n 

invloed op die gerapporteerde bedrae van bates, 

laste en voorwaardelike aanspreeklikhede op die 

balansstaatdatum asook op die gerapporteerde 

inkomste en uitgawes vir die jaar. Hoewel 

ramings op bestuur se beste kennis en oordeel 

van heersende feite op die balansstaatdatum 

berus, kan die werklike uitkoms van hierdie 

ramings verskil – moontlik beduidend. 

Let wel

Die volledige � nansiële jaarstate vir die jaar geëindig 31 Maart 2008 is op 
ons webwerf by www.media24.com beskikbaar of as u ’n gedrukte
 eksemplaar van hierdie � nansiële state wil bekom, is dit by die 
maatskappysekretaris by ons geregistreerde kantoor verkrygbaar.



Welkom Yizani Beleggings Beperk32 Groep- � nansiële state
vir die jaar geëindig 31 Maart 2008

MAATSKAPPY-BESONDERHEDE

Registrasienommer 2006/021434/06

Geregistreerde adres Heerengracht 40

 Kaapstad

 8001

Posadres Posbus 2271

 Kaapstad

 8000

Ouditeur PricewaterhouseCoopers Ing.

INHOUD BLADSY

Verklaring van verantwoordelikheid deur die direksie 33

Verklaring deur die maatskappysekretaris 33

Verslag van die onafhanklike ouditeur 34

Direkteursverslag 35

Groep- balansstaat 36

Groep- inkomstestaat 36

Groepstaat van veranderings in ekwiteit 37

Groep- kontantvloeistaat 37

Aantekeninge by die groep- � nansiële jaarstate 38

Verklaring van verantwoordelikheid 
deur die direksie

vir die jaar geëindig 31 Maart 2008

Verklaring deur die
maatskappysekretaris



33Welkom Yizani Beleggings Beperk

Die direkteure is verantwoordelik vir die 
voorbereiding, integriteit en die billike aanbieding 
van die � nansiële jaarstate van Welkom Yizani 
Beleggings Beperk. Die groep se � nansiële jaarstate 
uiteengesit op bladsye 35 tot 45 is voorberei 
ooreenkomstig Internasionale Finansiële 
Rapporteringstandaarde (IFRS) en die Suid-
Afrikaanse Maatskappywet. As sodanig sluit die 
groep se � nansiële state bedrae in wat op 
beoordelings berus, asook ramings wat deur 
bestuur gemaak is.

Die direkteure is van mening dat, met die opstel 
van die groep se � nansiële state, die mees geskikte 
rekeningkundige beleid, gerugsteun deur redelike 
beoordelings en ramings, konsekwent toegepas 
is, en dat alle toepaslike IFRS nagevolg is. Die 
� nansiële jaarstate is ‘n billike aanbieding van die 
resultate van bedrywighede en die � nansiële 
posisie van die groep aan die einde van die jaar 
volgens IFRS.

Die direkteure het ‘n verantwoordelikheid om 
toe te sien dat rekeningkundige rekords 
bygehou word.  Die rekeningkundige rekords 
moet, met redelike akkuraatheid, die � nansiële 
prestasie en stand van die maatskappy weergee 
ten einde die direkteure in staat te stel om te 
verseker dat die � nansiële state voldoen aan 
betrokke wetgewing.

Die maatskappy word bedryf in ‘n gevestigde 
beheeromgewing wat gedokumenteer is en 
gereeld hersien word.  Dit sluit risikobestuur en 
interne kontroleprosedures in wat ontwerp is om 
redelike, maar nie absolute nie, gerusstelling te 
gee dat bates beskerm en die risikos waaraan die 

onderneming blootgestel is, beheer word. Niks het 
onder die direkteure se aandag gekom wat aandui 
dat daar ‘n wesenlike gebrek in die funksionering 
van hierdie kontroles, prosedures en stelsels 
gedurende die jaar onder oorsig was nie. 

Die lopendesaak-beginsel is toegepas in die 
voorbereiding van die � nansiële jaarstate. Op grond 
van ramings en beskikbare kontantbronne het die 
direkteure geen rede om te glo dat die groep nie 
binne die afsienbare toekoms ’n lopende saak sal 
wees nie. Die lewensvatbaarheid van die groep 
word deur die � nansiële jaarstate ondersteun. 

Die � nansiële jaarstate is deur die onafhanklike 
ouditeurs� rma, PricewaterhouseCoopers Ing., 
geouditeer, aan wie onbeperkte toegang tot alle 
� nansiële rekords en verwante data, insluitende 
notules van alle vergaderings van aandeelhouers, 
die direksie en komitees van die direksie, verleen is. 
Die direkteure is van mening dat alle bestuursver-
klarings wat tydens die oudit aan die onafhanklike 
ouditeur gerig is, geldig en toepaslik was. 

PricewaterhouseCoopers Ing. se ouditverslag 
verskyn op bladsy 34. 

Die groep se � nansiële state is deur die direksie 
goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

G J Gerwel  Voorsitter

N Jansen  Direkteur

22 Julie 2008

Verklaring van verantwoordelikheid 
deur die direksie

vir die jaar geëindig 31 Maart 2008

Verklaring deur die
maatskappysekretaris

Ek, George Meiring Coetzee, maatskappysekretaris van Welkom Yizani Beleggings Beperk, serti� seer dat 
die maatskappy vir die jaar onder bespreking alle opgawes wat van ’n publieke maatskappy vereis word, 
by die Registrateur van Maatskappye ingedien het en dat sodanige verslae, na die beste van my kennis en 
wete, waar, korrek en bygewerk is.

G M Coetzee  Maatskappysekretaris

22 Julie 2008

N Jansen 
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openbaarmaking in die � nansiële state. Die 
prosedures wat geselekteer word hang af van die 
ouditeur se oordeel, insluitend die beoordeling van 
die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling van die 
� nansiële state, hetsy weens bedrog of foute. 
Tydens daardie risikobeoordeling oorweeg die 
ouditeur interne beheer relevant tot die entiteit se 
opstel en redelike voorstelling van die � nansiële 
state, ten einde ouditprosedures te ontwerp wat in 
die omstandighede toepaslik is, maar nie met die 
doel om ‘n mening uit te spreek oor die e� ektiwiteit 
van die entiteit se interne beheer nie. ’n Oudit 
sluit ook ’n evaluering in van die toepaslikheid van 
rekeningkundige beleid wat gebruik is en die 
redelikheid van rekeningkundige ramings wat deur 
die direkteure gemaak is, asook ’n evaluering van 
die algehele aanbieding van die � nansiële state. 

Ons glo dat die ouditbewyse wat ons verkry het, 
toereikend en toepaslik is om ’n grondslag vir ons 
ouditmening te bied.

MENING

Na ons mening is die � nansiële state, in alle 
wesenlike opsigte, ’n redelike voorstelling van 
die � nansiële stand van die groep soos op 31 Maart 
2008, en van die � nansiële prestasie en kontantvloei 
vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, 
ooreenkomstig Internasionale Finansiële 
Rapporteringstandaarde en op die wyse wat deur 
die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word.

PricewaterhouseCoopers Ing.

Direkteur: R Jacobs

Geregistreerde ouditeur

Paarl

22 Julie 2008

AAN DIE LEDE VAN WELKOM YIZANI 
BELEGGINGS BEPERK 

Ons het die groep- � nansiële jaarstate van 
Welkom Yizani Beleggings Beperk geoudit. Hierdie 
� nansiële state bestaan uit die direkteursverslag, 
die balans staat soos op 31 Maart 2008, die 
inkomstestaat, die staat van veranderings in ekwiteit 
en die kontantvloeistaat vir die jaar wat op daardie 
datum geëindig het, en ‘n opsomming van 
beduidende rekeningkundige beleid en ander 
verduidelikende aantekeninge, soos uiteengesit 
op bladsye 35 tot 45.

DIREKTEURE SE VERANTWOORDELIKHEID VIR 
DIE FINANSIËLE STATE

Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik 
vir die opstel en redelike voorstelling van hierdie 
� nansiële state ooreenkomstig Internasionale 
Finansiële Rapporteringstandaarde, en op die wyse 
wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis 
word. Hierdie verant woordelikheid sluit in: die 
ontwerp, implementering en instandhouding van 
interne beheer relevant tot die opstel en redelike 
voorstelling van � nansiële state wat vry is van 
wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog 
of foute; die selektering en toepassing van 
toepaslike rekeningkundige beleid; en die maak 
van rekeningkundige ramings wat in die 
omstandighede redelik is. 

OUDITEUR SE VERANTWOORDELIKHEID

Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van 
ons oudit ’n mening oor hierdie � nansiële state uit 
te spreek. Ons het ons oudit ooreenkomstig 
‘International Standards on Auditing’ uitgevoer.  
Daardie standaarde vereis dat ons voldoen aan 
etiese vereistes en die oudit beplan en uitvoer om 
redelike gerusstelling te verkry of die � nansiële state 
vry is van wesenlike wanvoorstelling.  

‘n Oudit behels die uitvoer van prosedures om 
ouditbewyse te verkry oor die bedrae en 
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DIREKTEURE, MAATSKAPPYSEKRETARIS 
EN OUDITEUR

Die direkteure van die maatskappy word 

hieronder getoon. George Meiring Coetzee is die 

maatskappysekretaris. Die geregistreerde en 

posadres van die maatskappysekretaris is 

dieselfde as dié  van die  maatskappy soos 

aangedui op bladsy 32.

Naam Datum aangestel

G J Gerwel 4 Augustus 2006

N Jansen 23 Maart 2007 

P O Goldhawk 22 Junie 2007

M M A Shezi  4 Augustus 2006 

 (bedank 22 Junie 2007)

PricewaterhouseCoopers Ing. is ingevolge artikel 

270(2) van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet 

van 1973 aangestel as ouditeur.

GEBEURTENISSE NÁ DIE 
BALANSSTAATDATUM

Geen gebeurtenisse wat ná 31 Maart 2008 

plaasgevind het, het die groep genoodsaak om 

bykomende openbaarmaking te verskaf of die 

syfers soos aangebied in hierdie � nansiële state 

aan te pas nie.

AARD VAN SAKEBEDRYWIGHEDE

Welkom Yizani Beleggings Beperk is op 10 Julie 

2006 ingevolge die wette van die Republiek van 

Suid-Afrika geïnkorporeer.  Die hoofbedrywig-

hede van Welkom Yizani Beleggings Beperk is:

a)  die beheer van Media24 Beherend (Eiendoms) 

Beperk- gewone aandele, kontant en ander 

bates wat ontvang of verkry word uitsluitlik as 

gevolg van, of met betrekking tot die hou van 

Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk- 

gewone aandele; en

b)  die ontvang en verklaring van dividende en 

ander verdelings kragtens sy aandeelhouding 

in Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk.

BEDRYFS- EN FINANSIËLE OORSIG

Die � nansiële resultate van die groep is 

uiteengesit op bladsye 35 tot 45.

Die aparte � nansiële jaarstate van die 

maatskappy is beskikbaar op ons webwerf 

(www.media24.com). Indien u ‘n afskrif 

van die  � nansiële jaarstate verlang, is dit 

beskikbaar van die maatskappysekretaris by 

ons geregistreerde kantoor.

AANDELEKAPITAAL

Verwys na aantekening 6 vir besonderhede van 

die gemagtigde en uitgereikte aandelekapitaal.

DIVIDENDE

Die direksie beveel aan dat ‘n dividend van 

33,9 sent per gewone aandeel en 33,9 sent per 

voorkeuraandeel verklaar word (2007: 31,0 sent 

per gewone en 31,0 sent per voorkeuraandeel).

Direkteursverslag
vir die jaar geëindig 31 Maart 2008
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Groep- inkomstestaat
vir die jaar geëindig 31 Maart 2008

Aantekeninge
2008

R’000
 2007
R’000 

BATES
Nie-bedryfsbates  707 927  730 000 

Belegging in geassosieerde maatskappy 707 927 —
Beskikbaar-vir-verkoop-belegging 3 —  730 000 

Bedryfsbates 4 424  31 008 

Ander debiteure 5 4 040  4 853 
Kontant en kontantekwivalente  384  26 155 

 712 351  761 008 

EKWITEIT EN VERPLIGTINGE
Kapitaal en reserwes  67 182  132 348 

Aandelekapitaal en -premie 6  146 000  146 000 
Ander reserwe  6 534   —  
Opgelope verlies  (85 352)  (13 652)

Nie-bedryfslaste  584 000  584 000 

Langtermynverpligtinge 7  584 000  584 000 

Bedryfslaste  61 169  44 660 

Korttermyngedeelte van langtermynverpligtinge 7  58 642  15 600 
Bedrae betaalbaar 8  2 069  28 264 
Dividende betaalbaar 442 —
Belasting betaalbaar  16  796 

Totale ekwiteit en verpligtinge  712 351  761 008

Aantekeninge
2008

R’000
 2007
R’000 

Aandeel van netto verlies van geassosieerde maatskappy (6 107)   —  
Administratiewe kostes 9  (112)  (185)
Netto � nansieringskoste 10  (60 923)  (12 671)

Verlies voor belasting  (67 142)  (12 856)
Belasting 11  (32)  (796)

Netto verlies vir die jaar  (67 174)  (13 652)
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Groep- kontantvloeistaat
vir die jaar geëindig 31 Maart 2008

 Aandele-
kapitaal

 en -premie
 R’000

 Ander
 reserwes

 R’000 

 Opgelope 
verlies
 R’000 

 Totaal
R’000 

Saldo met inkorporasie  —   —   —   — 
Aandele uitgereik gedurende die tydperk  146 000   —   —  146 000 
Netto verlies vir die jaar   —   —  (13 652)  (13 652)

Saldo op 31 Maart 2007  146 000   —  (13 652)  132 348 

Saldo op 1 April 2008  146 000   —  (13 652)  132 348 
Aandeel in geassosieerde maatskappy se 
ander reserwes   —  6 534   —  6 534
Netto verlies vir die jaar   —   —  (67 174)  (67 174)
Dividende betaal   —   —  (4 526)  (4 526)

Saldo op 31 Maart 2008  146 000  6 534  (85 352)  67 182 

Aantekening
2008

R’000
 2007
R’000 

Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite  22 413  4 813 

Kontant gegenereer deur/(aangewend in) 
bedryfsaktiwiteite 13  502  (25)
Rente betaal  (494)   — 
Rente ontvang  717  4 838 
Dividende ontvang  22 500   — 
Belasting betaal  (812)   — 

Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite   —  (730 000)

Verkryging van beskikbaar-vir-verkoop belegging   —  (730 000)

Kontantvloei uit � nansieringsaktiwiteite  (48 184)  751 342 

Opbrengs met uitreik van gewone aandele   —  426 092 
Dividende betaal  (4 084)   — 
Voorkeuraandeel-dividende betaal  (18 104)   — 
Terugbetaling van onsuksesvolle aandeelaansoekers  (10 934)  (272 505)
Opbrengs met uitreiking van voorkeuraandele   —  584 000 
Netto beweging in bedrag verskuldig aan Naspers Beperk  (15 062)  13 755 

Netto toename in kontant en kontantekwivalente vir die jaar  (25 771)  26 155 
Kontant en kontantekwivalente aan begin van die jaar  26 155   — 

Kontant en kontantekwivalente aan einde van die jaar  384  26 155 
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1. OPSOMMING VAN VERNAAMSTE 
REKENINGKUNDIGE BELEID

Die � nansiële state word aangebied in 

ooreenstemming met Internasionale 

Finansiële Rapporteringstandaarde (“IFRS”) 

en die Internasionale Finansiële 

Rapporterings- en Interpretasieskomitee 

(“IFRIC”) wat uitgereik en van krag is ten tye 

van voorbereiding van die � nansiële state. 

Met ingang 1 April 2007 het die groep 

oorgegaan na IFRS en het alle vereistes van 

IFRS 1,  “Aanvaarding van IFRS vir die eerste 

maal”, toegepas. Daar is geen verskille tussen 

die huidige en vorige rekeningkundige 

beleid nie soos gebruik onder IFRS. 

Die vergelykende syfers was nie geherstateer 

nie. Die � nansiële state word op die 

historiesekoste-grondslag opgestel, aangepas 

vir die herwaardasie van die beskikbaar-vir-

verkoop � nansiële bates. 

Die voorbereiding van die � nansiële jaarstate 

in ooreenstemming met IFRS vereis die 

gebruik van sekere kritieke ramings. 

Dit vereis dat bestuur sy oordeel uitoefen 

met die toepassing van die groep se 

rekeningkundige beleid. Hierdie ramings en 

aannames a� ekteer die gerapporteerde 

bedrae van bates, laste en voorwaardelike 

aanspreeklikhede op die verslag-

doeningsdatum asook die gerapporteerde 

inkomste en uitgawes vir die tydperk. 

Hierdie ramings vereis dus die gebruik van 

bestuur se beste kennis en oordeel van 

huidige feite op die balansstaatdatum, 

waarvan die werklike resultate uiteindelik 

wesenlik kan verskil van hierdie aannames.

Verwys na aantekening 2 asook die individuele 

aantekeninge vir meer inligting rakende 

ramings, aannames en waar oordeel 

gebruik word.

1.1 Beleggings in geassosieerde 
maatskappye

Beleggings in geassosieerde maatskappye 

word volgens die ekwiteitsmetode 

verantwoord. Geassosieerde maatskappye 

is maatskappye waarin die groep 

normaalweg tussen 20% en 50% van 

die stemreg het of waaroor die groep ’n 

beduidende invloed kan uitoefen, maar 

nie beheer het nie. Die groep se belang 

in geassosieerde maatskappye sluit in 

enige klandisiewaarde en ander 

ontasbare bates erken met verkryging, 

netto van enige opgelope amortisasie 

en waardedalingsverliese.

Ekwiteitsverantwoording behels die 

erkenning van die groep se belang in 

die geassosieerde maatskappy se 

nà-verkrygingsresultate ná belasting en 

minderheidsbelang. Die groep se belang 

in nà-verkrygingbewegings in reserwes 

word erken in die reserwes van die groep. 

Die groep se belang in die geassosieerde 

maatskappy word in die balansstaat 

gedra teen kosprys, aangepas vir die 

groep se belang in die verandering van 

netto bates ná verkryging, en insluitende 

klandisiewaarde en ander identi� seerbare 

ontasbare bates wat met opeenvolgende 

verkrygings erken word. Indien die groep 

se deel van verliese die drawaarde van sy 

belegging oorskry, word die drawaarde 

van die belegging en enige lenings 

verminder tot nul en word geen verdere 

verliese erken nie, behalwe as die groep 

verpligtinge teenoor die geassosieerde 

Aantekeninge by die groep- 
� nansiële jaarstate
vir die jaar geëindig 31 Maart 2008
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maatskappy opgeloop het of waarborge 

verskaf het ten opsigte van verpligtinge 

van die geassosieerde maatskappy.

Ongerealiseerde winste en verliese 

ten opsigte van transaksies tussen 

die groep en sy geassosieerde 

maatskappye word geëlimineer tot 

die  mate van die groep se belang 

in die geassosieerde maatskappy, 

tensy die verlies ’n waardedaling 

van die bate wat oorgedra word, 

verteenwoordig.

Die rekeningkundige beleid van 

geassosieerde maatskappye is 

aangepas waar nodig sodat hulle 

ooreenstem met dié wat deur die 

groep aanvaar is.

Verwateringswinste en -verliese ten 

opsigte van geassosieerde maatskappye 

word in die inkomstetaat te boek gestel.

Klandisiewaarde verteenwoordig die 

bedrag waarmee die kosprys van ‘n 

verkryging die billike waarde van die 

groep se belang in die identi� seerbare 

netto bates van die aangekoopte 

geassosieerde maatskappy oorskry 

op die datum van verkryging. 

Klandisiewaarde met die verkryging 

van geassosieerde maatskappye word 

ingesluit in “beleggings in geassosieerde 

maatskappye”. Klandisiewaarde word 

jaarliks getoets vir waardedaling 

asook met enige gebeurtenisse of 

omstandighede wat aandui dat die 

drawaarde nie verhaalbaar mag wees 

nie. Winste en verliese met die verkoop 

van ’n entiteit sluit die drabedrag in van 

klandisiewaarde wat verband hou met 

die entiteit wat verkoop word.

’n Waardedalingsverlies word in die 

inkomstestaat erken indien ’n bate se 

drabedrag sy verhaalbare bedrag 

oorskry. Die bate se verhaalbare bedrag 

is die hoogste van die bedrag 

verkrygbaar uit die verkoop van ’n bate 

in ’n armlengtetransaksie tussen 

ingeligte bereidwillige partye, of sy 

gebruikswaarde. Gebruikswaarde is die 

huidige waarde van geraamde 

toekomstige kontantvloei wat na 

verwagting uit voortgesette gebruik 

van die bate en uit sy vervreemding aan 

die einde van sy nutsduur verdien sal 

word. Die verwagte toekomstige 

kontantvloei word verdiskonteer na sy 

huidige waarde deur van ’n voorbelaste 

verdiskonteringskoers gebruik te maak, 

wat huidige markaannames ten opsigte 

van die tydwaarde van geld en die 

risiko’s verbonde aan die bate re� ekteer. 

Ten einde waardedalingsbeoordelings 

te kan doen, word bates gegroepeer op 

die laagste moontlike vlak waarvoor 

daar afsonderlike identi� seerbare 

kontantvloeie bestaan. 

1.2 Finansiële bates

Die klassi� kasie van � nansiële bates 

hang af van die doel waarvoor die 

� nansiële bates bekom is. Bestuur 

bepaal die klassi� kasie van die groep 

se � nansiële bates met aanvanklike 

erkenning. Beskikbaar-vir-verkoop- 

� nansiële bates is nie-afgeleide 

� nansiële instrumente wat in hierdie 
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kategorie geklassi� seer word, of nie in 

enige ander kategorie geklassi� seer word 

nie. Dit word as nie-bedryfsbates 

geklassi� seer tensy waar bestuur die 

bedoeling het om dit binne 12 maande 

van die balansstaatdatum te verkoop. 

Gedurende die jaar en op 31 Maart 2008 

het die groep geen beskikbaar-vir-verkoop- 

� nansiële bates gehad nie. 

1.3 Ander debiteure

Ander debiteure word aanvanklik erken 

teen billike waarde en in daarop volgende 

tydperke word dit teen geamortiseerde 

koste, ná aftrekking van voorsiening vir 

waardedaling, gedra. Geamortiseerde 

koste word bereken deur die 

e� ektiewerente-metode.

1.4 Kontant en kontantekwivalente

Kontant en kontantekwivalente word op 

die balansstaat teen koste gedra. Kontant 

en kontantekwivalente bestaan uit kontant 

voorhande en onmiddellik opvraagbare 

deposito’s by banke.

1.5 Normale en uitgestelde belasting

 Die huidige inkomstebelastinguitgawe 

word bereken op grond van die 

inkomste belastingwette verorden of 

wesenlik verorden soos op die balans-

staatdatum. Bestuur evalueer van tyd tot 

tyd posisies geneem in belastingopgawes 

met betrekking tot gevalle waar die 

toepaslike belasting regulasies onderworpe 

is aan interpretasie en skep voorsienings, 

waar toepaslik, op grond van bedrae wat 

na verwagting aan belastingowerhede 

betaal sal word.

Die standaard Suid-Afrikaanse 

maatskappybelastingkoers soos op die 

balansstaatdatum is 28% (2007: 29%). 

Uitgestelde belasting word ten volle 

voorsien volgens die balansstaat-

aanspreeklikheidsmetode vir alle 

tydelike verskille wat ontstaan tussen 

die belastingbasis van bates en laste en 

hul drawaardes in die � nansiële state.

1.6 Finansiële laste en 

ekwiteitsinstrumente

Klassi� kasie as skuld of ekwiteit

Skuld en ekwiteitinstrumente word 

geklassi� seer as hetsy � nansiële laste 

of ekwiteitsinstrumente ooreenkomstig 

die wese van die kontraktuele 

ooreenkoms.

Ekwiteitsinstrumente

’n Ekwiteitsinstrument is enige kontrak 

wat bewys lewer van ’n oorblywende 

belang in die bates van ’n entiteit 

ná aftrekking van al sy laste. 

Ekwiteitsinstrumente word erken 

teen die opbrengs ontvang, netto 

van direkte transaksiekoste.

Saamgestelde instrumente

Die afsonderlike dele van saamgestelde 

instrumente word onderskeidelik, 

ooreenkomstig die wese van die 

kontraktuele ooreenkoms, as � nansiële 

laste en ekwiteit geklassi� seer. Op die 

uitreikingsdatum word die billike 

waarde van die laskomponent beraam 

deur gebruik te maak van ’n huidige 

markverwante rentekoers soos gebruik 
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1.11 Onlangs uitgereikte standpunte 
en interpretasies

 Die groep het geen nuwe standpunte 

of interpretasies vroeër in gebruik 

geneem nie.  IFRS 7 “Openbaarmaking 

van Finansiële Instrumente”, wat 

sekere nuwe openbaarmakings-

vereistes byvoeg, maar wat geen 

impak op die klassi� kasie en 

waardasies van die groep se � nansiële 

instrumente het nie, is deur die groep 

geïmplementeer.

 Daar word verwag dat nuwe 

standpunte en interpretasies reeds 

uitgereik maar nog nie in gebruik nie, 

geen impak op die groep sal hê nie.

2. VERNAAMSTE REKENINGKUNDIGE 
RAMINGS

Ramings en aannames word deurlopend 

geëvalueer en word gebaseer op 

historiese ondervindinge en ander faktore, 

insluitend verwagtinge ten opsigte van 

toekomstige gebeurtenisse wat onder 

omstandighede billik geag word.

Die groep maak van aannames gebruik 

wanneer die waardedaling van 

klandisiewaarde beoordeel word, wat 

ingesluit is in die drawaarde van die 

belegging in geassosieerde maatskappye 

(sien aantekening 1.1).

vir ’n soortgelyke omskepbare instrument. 

Hierdie bedrag is te boek gestel as ’n las 

op die geamortiseerde koste-grondslag tot 

en met die instrument se omskeppings- 

of a� osdatum. Die bedrag van die 

ekwiteit gedeelte word bereken deur die 

bedrag van die las van die billike waarde 

van die saamgestelde instrument as ’n 

geheel, af te trek. Hierdie bedrag word dan 

erken en ingesluit by ekwiteit, netto van 

inkomstebelasting, en word nie in geheel 

herwaardeer nie.

1.7 Inkomste-erkenning

Dividende word erken wanneer die reg 

op betaling gevestig is.

1.8 Leenkoste

Leenkoste word in die inkomstestaat 

erken gedurende die tydperk waarin dit 

aangegaan is.

1.9 Rente ontvang

Rente word erken op ’n tydgrondslag, 

gegrond op die e� ektiewe opbrengs 

op die onderliggende bates.

1.10 Dividende betaal

 Dividendverklarings aan die maatskappy 

se aandeelhouers word as ’n verpligting 

in die maatskappy se � nansiële state erken 

in die jaar wat die dividende deur die maat-

skappy se aandeelhouers goedgekeur is.
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3. BELEGGINGS
Die groep hou ‘n 15%-belang in Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk, wat geïnkorporeer is in 
Suid-Afrika. Dit is ‘n ongenoteerde belang.
Die belegging is op 31 Maart 2007 as beskikbaar vir verkoop geklassi� seer.
Gedurende die huidige � nansiële jaar is die belegging herklassi� seer as ‘n belegging in ‘n 
geassosieerde maatskappy as gevolg van die beduidende invloed wat die groep deur die 
direksieverteenwoordiging hou, selfs al het die groep ‘n 15%-belang.

Belegging in ‘n
geassosieerde

maatskappy
R’000 

 Beskikbaar-
vir-verkoop-

belegging
R’000 

Beweging in drabedrag  
Openingsaldo — 730 000
Herklassi� sering van beskikbaar-vir-verkoop-belegging 730 000 (730 000)
Aandeel in netto verlies (6 107) —
Aandeel in verandering in ander reserwes 6 534 —
Dividende ontvang (22 500) —

707 927 —

Ingesluit by die belegging in die geassosieerde maatskappy is klandisiewaarde van ongeveer 
R244 miljoen soos op 31 Maart 2008 (2007: Rnul).

Tans kan geen ander waarde aan die onderliggende aandele van die maatskappy geheg word nie 
aangesien daar kragtens die reëls van die skema ‘n verbod op die verhandeling van aandele in die 
maatskappy bestaan tot en met November 2011.

2008
R’000

 2007
R’000 

4. VERWANTE PARTYE
Die direkteure hou in totaal 860 (2007: 860) gewone aandele in die 
maatskappy.

Geen direkteursgelde of -vergoeding is aan die direkteure van die 
maatskappy betaal nie.

5. ANDER DEBITEURE
Bedrae ontvangbaar van aandeelaansoekers  —  3 117 
Ander debiteure 4 040 1 736

 4 040  4 854 
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2008
R’000

 2007
R’000 

6. AANDELEKAPITAAL EN -PREMIE
Gemagtig
30 000 000 gewone aandele van R0,0000001 elk  —  — 

Uitgereik (en volopbetaald)
14 600 000 gewone aandele van R0,0000001 elk  —  — 
Aandelepremie  146 000  146 000 

 146 000  146 000 

7. LANGTERMYNVERPLIGTINGE
58 400 000 veranderlikekoers-, kumulatiewe a� osbare 
voorkeuraandele van R0,001 elk  58  58 
Aandelepremie  583 942  583 942 

 584 000  584 000 
Korttermyngedeelte van langtermynverpligtinge (opgelope 
voorkeuraandeel-dividende)  58 642  15 600 

 642 642  599 600 

Voorkeuraandele dra rente teen 75% van die prima uitleenkoers. Daar is geen vaste terugbetalings-
voorwaardes aan die rente gekoppel nie. Rentebetalings sal plaasvind op grond van 
direksiegoedkeuring. Die voorkeuraandele is a� osbaar op enige van die volgende a� osdatums:
  verpligtend ná 10 jaar of sodanige verlengde tydperk wat deur die voorkeuraandeelhouers 

toegelaat word, of
  op versoek van die voorkeuraandeelhouers na aanleiding van ‘n snellergebeurtenis soos omskryf 

in die voorkeuraandeel-ooreenkoms, of
  vrywillig deur Welkom Yizani Beleggings Beperk binne drie jaar uit beskikbare kontantbronne, of
  verpligtend ná drie jaar uit beskikbare kontantbronne.

Vir elke 1%-styging in die Suid-Afrikaanse prima rentekoers, sal die � nansieringskoste met ongeveer 
R4,8 miljoen (2007: R4,5 miljoen) styg.
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2008
R’000

 2007
R’000 

8. BEDRAE BETAALBAAR
Bedrag verskuldig aan Naspers Beperk  —  15 062 
Terugbetalings verskuldig aan onsuksesvolle aandeelaansoekers  1 714  12 647 
Rente verskuldig aan onsuksesvolle aandeelaansoekers  265  313 
Voorsiening vir ouditeursvergoeding  90  160 
Diverse opgelope uitgawes  —  81 

 2 069  28 264 

Die bedrag verskuldig aan Naspers Beperk het geen vaste 
terugbetalingsvoorwaardes nie en dra rente teen 8%.

9. ADMINISTRATIEWE KOSTES
Ouditeursvergoeding
Ouditgelde  112  160 

10. NETTO FINANSIERINGSKOSTE
Rente betaal
Bedrag verskuldig aan Naspers Beperk  —  (1 308)
Terugbetalings aan onsuksesvolle aandeelaansoekers  (492)  (601)
Voorkeuraandele  (61 146)  (15 600)
Diverse rente  (2)  — 

 (61 640)  (17 509)

Rente ontvang
Lopende rekening  60  2 427 
Aanvraagrekening  657  2 411 

 717  4 838 

Netto � nansieringskoste  (60 923)  (12 671)
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2008
R’000

 2007
R’000 

11. BELASTING
Suid-Afrikaanse normale belasting  32  796 

Rekonsiliasie van belasting
Belasting teen statutêre koerse 29,0% 29,0%
Nie-aftrekbare uitgawes (29,0%) (35,0%)

E� ektiewe belastingkoers 0,0% (6,0%)

12. KONTANT GEGENEREER DEUR/(AANGEWEND IN) 
BEDRYFSAKTIWITEITE
Verlies voor belasting (67 142)  (12 856)
Aanpassings:
– Aandeel van netto verlies van geassosieerde maatskappy 6 107 —
– Finansieringskoste 60 923 12 671

Verlies voor verandering in bedryfskapitaal (112) (185)

Beweging in bedryfskapitaal 614 160

Ander bedrae betaalbaar (199) 160
Ander debiteure  813  — 

 502  (25)
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 Jakes Gerwel het hom in 1999 as ’n direkteur 
by die Naspers-groep aangesluit. Hy was voorheen 
direkteur-generaal in die kantoor van oud-president 
Nelson Mandela, sekretaris van die kabinet en rektor 
van die Universiteit van Wes-Kaapland. Prof Gerwel 
is die kanselier van Rhodes-universiteit en voorsitter 
van ’n aantal organisasies, waaronder Media24, 
Brimstone Investment Corporation, die Suid-
Afrikaanse lugdiens, die Instituut vir Geregtigheid 
en Versoening, die Nelson Mandela-stigting, die 
Mandela Rhodes-stigting en Welkom Yizani. Hy is 
’n direkteur van Distell en Old Mutual, en dien in 
die dagbestuur en mensehulpbronne- en 
nominasiekomitees van Media24 en Naspers. 
Sy kwali� kasies sluit in BA, BAHons, DLitt et Phil, 
LicGermPhil en DHumSc (hc). Die Nelson Mandela 
Metropolitaanse Universiteit het in 2008 ’n 
eredoktorsgraad in die lettere aan hom toegeken. 
Hy is in 2007 as ’n erelid van die SA Akademie vir 
Wetenskap en Kuns aangewys.

 Neil Jansen, Media24 Beperk se 
hoofbestuurder: mensehulpbronne, het verskeie 
kwali� kasies, wat ’n meestersgraad in sakeleierskap 
(MBL) van Unisa se nagraadse bestuurskool insluit. 
Hy het ’n medialeierskapprogram in tegnologie van 
die nagraadse instituut vir bestuur voltooi. Neil is as 
’n meestermensehulpbronnepraktisyn en mentor by 
die SA Raad vir Personeelpraktyk geregistreer. Hy 
was die projekbestuurder vir Welkom Yizani (wat 

15% van Media24 besit) en sy leiersrolle sluit die 
voorsitterskap van die Nasionale Media 
Voorsorgfonds en ’n direkteurskap van Welkom 
Yizani en Leksikons in. Hy was die stigters- 
uitvoerende trustee van beide die Media24 Rachel’s 
Angels Trust en MultiChoice Inkwenkwezi Trust. Hy 
het in 2004 by Media24 aangesluit na 10 jaar in die 
vervoer- en die konstruksiebedryf.

 Peter Goldhawk is ’n geoktrooieerde 
rekenmeester en ’n afgetrede vennoot van 
PricewaterhouseCoopers Ing. (PwC). Voor sy aftrede 
in April 2004 was hy die leier van PwC se 
korporatiewe � nansiële waardasie-afdeling, nadat 
hy voorheen die korporatiewe � nansies-afdeling en 
die forensiese rekenmeestersdienste-afdeling van 
PwC se voorganger, Coopers & Lybrand, gestig het. 
Hy is nou ’n direkteur van Goldhawk Corporate 
Advisory. Hy was verantwoordelik vir die 
ontwikkeling en bestuur van die Phuthuma en 
Phuthuma Futhi SEB-skemas wat laat in die 1990s 
by Elektroniese Medianetwerk (M-Net) en 
SuperSport Internasionaal Beherend ingestel is. Hy 
was ook ten nouste betrokke by die implementering 
van Phuthuma Nathi en Welkom Yizani. Hy is ’n lid 
van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde 
Rekenmeesters, die JSE se Noteringsadvieskomitee 
en ’n plaasvervangende direkteur van die Raad op 
Finansiële Dienste se Direktoraat: Markmisbruik.

Direkteure
Datum aangestel
in huidige posisie

Een direksievergadering is 
gedurende die jaar gehou.

Bywoning: Kategorie

G J Gerwel 4 Augustus 2006 1 Onafhanklik, nie-uitvoerend
P O Goldhawk 22 Junie 2007 1 Onafhanklik, nie-uitvoerend
N Jansen 23 Maart 2007 1 Onafhanklik, nie-uitvoerend

1. Jakes Gerwel 2. Neil Jansen 3. Peter Goldhawk

1 2 3
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 Registrasienommer

2006/021434/06

 Geregistreerde kantoor

Heerengracht 40

Kaapstad

8001

(Posbus 2271, Kaapstad 8000)

 Sekretaris

George Coetzee

Heerengracht 40

Kaapstad

8001

(Posbus 2271, Kaapstad 8000)

 Oordragsekretaris

Link Market Services South Africa (Eiendoms) Beperk

(Registrasienommer 2000/007239/07)

Diagonalstraat 11

Johannesburg

2001

(Posbus 4844, Johannesburg 2000)

  Onafhanklike ouditeur

PricewaterhouseCoopers Ing.

Waterhouse Place 1

Century City

Kaapstad

8001

(Posbus 2799, Kaapstad 8000)
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jaarvergadering

Kennis word hiermee gegee dat die tweede 
algemene jaarvergadering van Media24 
Beherend (Eiendoms) Beperk (“die maatskappy” 
of “Media24 Beherend”) op Donderdag,
18 September 2008 om 10:00 in Ouditorium 2, 
Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum, 
Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad 
gehou sal word.

Die volgende gewone besluite sal by die 
algemene jaarvergadering oorweeg word en, 
indien goedgekeur, met of sonder wysiging 
aangeneem word:

GEWONE BESLUIT 1

1.  Die � nansiële state van die maatskappy en 
die groep vir die 12 maande tot 31 Maart 
2008 en die verslae van die direkteure en die 
ouditeur sal vir oorweging en aanvaarding 
voorgelê word.

GEWONE BESLUIT 2

2.  Die verklaring van ’n dividend van 
R165 miljoen in die uitgereikte 
aandelekapitaal van die maatskappy. 

GEWONE BESLUIT 3

3.  Heraanstelling van die � rma 
PricewaterhouseCoopers Ing. as ouditeur van 
die maatskappy vir die tydperk wat begin op 
die datum van die algemene jaarvergadering 
tot ná a� oop van die volgende algemene 
jaarvergadering van die maatskappy.

GEWONE BESLUIT 4

4.  Bevestiging van die tussentydse aanstelling 
van J P Bekker as direkteur van die 
maatskappy. Sy verkorte curriculum vitae 
verskyn op bladsy 24 van hierdie verslag.

GEWONE BESLUIT 5

5.  Om die gemagtigde maar onuitgereikte 
aandelekapitaal van die maatskappy onder 
die direkteure se beheer te plaas en tot ná 
a� oop van die volgende algemene 
jaarvergadering van die maatskappy 
onvoorwaardelike algemene magtiging aan 
die direkteure te verleen om na goeddunke 
(maar onderhewig aan die bepalings van 
artikel 221 van die Maatskappywet, Nr 61 
van 1973, soos gewysig (“die Wet”), en die 
maatskappy se statute) die onuitgereikte 
aandele van die maatskappy toe te ken en 
uit te reik aan sodanige persone en volgens 
sodanige voorwaardes en bepalings as wat 
die direkteure as gepas beskou.

GEWONE BESLUIT 6

6.  Mnr T Vosloo, me M G Landman, prof 
H R Botman en dr W G James, stel hulself 
op ’n vrywillige basis beskikbaar vir uittrede, 
maar is as direkteure herkiesbaar.

Die volgende spesiale besluite sal oorweeg word 
en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging 
aanvaar word:

SPESIALE BESLUIT 1

Magtiging om aandele terug te koop

Dat die direkteure van die maatskappy by wyse 
van ’n hernubare algemene magtiging hiermee 
gemagtig word en is om die aankoop deur die 
maatskappy van sy eie aandele goed te keur, of 
die aankoop van aandele in die maatskappy deur 
’n � liaal van die maatskappy goed te keur, met 
dien verstande dat:

(i)  hierdie algemene magtiging geld tot die 
maatskappy se volgende algemene 
jaarvergadering of vir vyftien (15) maande 
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vanaf die datum waarop hierdie besluit 
aangeneem is, watter termyn ook al die 
kortste is; en

(ii)  sodanige terugkoop aan die Wet en die 
maatskappy se statute onderworpe is.

Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit 1 is 
om aan die direkteure van die maatskappy ’n 
algemene magtiging te verleen om die maatskappy 
se terugkoop van sy eie aandele goed te keur en om 
’n � liaal van die maatskappy toe te laat om aandele 
in die maatskappy te koop.

SPESIALE BESLUIT 2

Wysiging van die statute van die maatskappy

Daar word voorgestel dat die onderstaande as 
paragraaf 16A tot die statute van die maatskappy 
toegevoeg word:

 “16A (1)  Op elke algemene jaarvergadering van 
die maatskappy moet ’n getal so na as 
moontlik aan een-derde van die 
nie-uitvoerende direkteure wat dan 
daardie ampte beklee, uittree. Die 
direkteure wat elke jaar moet uittree, is 
dié wat die langste hul amp beklee het 
sedert hul laaste verkiesing, maar tussen 
persone wat op dieselfde dag 
direkteure geword het, word, tensy 
hulle onderling anders besluit, deur 
die lot beslis.

 (2)  ’n Uittredende direkteur is herkiesbaar 
en hoef nie vir daardie doel genomineer 
te word nie, maar word geag behoorlik 
genomineer te wees vir die vakature 
wat deur sy uittrede ontstaan. Indien 
herkies, word hy geag nie sy amp neer 
te gelê het nie.

 (3)  Niemand buiten ’n uittredende 
direkteur is, tensy deur die direksie 
aanbeveel, bevoeg om as direkteur op 
enige algemene vergadering verkies te 
word nie, tensy hy deur minstens vyf (5) 
lede as direkteur genomineer word, 
welke nominasie skriftelik moet wees 
en minstens veertien (14) dae voor die 
vergadering waarop die direkteur 
verkies sou word, tesame met 
toestemming van die genomineerde, 
tensy laasgenoemde ook die 
voorsteller is.”

 Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit 2 is 
om voorsiening te maak dat ’n getal so na as 
moontlik aan een-derde van die nie-uitvoerende 
direkteure op ’n jaarlikse basis uittree ten einde weer 
herverkies te kan word.

GEWONE BESLUIT 7

7.  Alle direkteure van die maatskappy word 
hiermee gemagtig om alle stappe te doen, 
alle handelinge te verrig en alle dokumente 
te onderteken wat nodig is om die gewone 
en spesiale besluite wat by hierdie algemene 
jaarvergadering aangeneem word, in 
werking te stel.

8. ANDER SAKE

  Sodanige ander sake word gedoen as wat 
by ’n algemene jaarvergadering gedoen 
mag word.
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Onderworpe aan die volmag wat deur Welkom 
Yizani Beleggings Beperk (“Welkom Yizani”) aan 
sy lede verleen word om by die algemene 
jaarvergadering van die maatskappy in sy plek te 
stem, is die gewone aandeelhouers van die 
maatskappy daarop geregtig om die algemene 
jaarvergadering by te woon, daarop te praat en 
daarop te stem (en elke gewone aandeel in die 
maatskappy gee sy houer een stem).

Stemming by die algemene jaarvergadering sal 
by wyse van stembriewe geskied en nie met 
die opsteek van hande nie. Elke gewone 
aandeelhouer wat teenwoordig is of deur ’n 
gevolmagtigde verteenwoordig word, sal 
geregtig wees op die getal stemme wat gelyk is 
aan die getal gewone aandele wat sodanige 
gewone aandeelhouer of sy gevolmagtigdes hou.

Volmagvorms moet ingedien word by of gepos 
word aan die oordragsekretaris van die 
maatskappy, Link Market Services South Africa 
(Eiendoms) Beperk, om hulle teen nie later nie 
as agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae en 

openbare vakansiedae word nie in berekening 
gebring nie) voor die algemene jaarvergadering 
te bereik by Diagonalstraat 11, Johannesburg 
2001 of Posbus 4844, Johannesburg 2000.

Ooreenkomstig die bepalings van artikel 15.1 van 
die statute van die maatskappy, is elke lid van 
Welkom Yizani onherroeplik aangestel as ’n 
gevolmagtigde vir Welkom Yizani en daarop 
geregtig om by die algemene jaarvergadering 
van die maatskappy een stem uit te bring vir elke 
aandeel wat die betrokke lid in Welkom Yizani 
hou. Welkom Yizani het ’n volmagvorm ingevul 
ten opsigte van elke lid wat op sodanige wyse 
kragtens voormelde artikel geregtig is om by die 
algemene jaarvergadering te stem.

Op las van die direksie

G M Coetzee  Maatskappysekretaris

Kaapstad

25 Augustus 2008
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Kennis word hiermee gegee dat die tweede 
algemene jaarvergadering van Welkom Yizani 
Beleggings Beperk (“die maatskappy” of “WY”) 
op Donderdag, 18 September 2008 om 11:00 
in Ouditorium 2, Kaapstad Internasionale 
Konvensiesentrum, Convention Square, Laer 
Langstraat 1, Kaapstad gehou sal word.

Die volgende gewone besluite sal by die 
algemene jaarvergadering oorweeg word en, 
indien goedgekeur, met of sonder wysiging 
aangeneem word:

GEWONE BESLUIT 1

1.  Die � nansiële state van die maatskappy vir 
die 12 maande tot 31 Maart 2008 en die 
verslae van die direkteure en die ouditeur 
sal vir oorweging en aanvaarding voorgelê 
word.

GEWONE BESLUIT 2

2.  Die verklaring van ’n dividend van 33,9 sent 
per aandeel met betrekking tot die gewone 
aandele en die voorkeuraandele in die 
uitgereikte aandelekapitaal van die 
maatskappy.

GEWONE BESLUIT 3

3.  Heraanstelling van die � rma Pricewater-
houseCoopers Ing. as ouditeur van die 
maatskappy vir die tydperk wat begin op die 
datum van die algemene jaarvergadering tot 
ná a� oop van die volgende algemene 
jaarvergadering van die maatskappy.

GEWONE BESLUIT 4

4.  Om mnr N Jansen wat aftree, maar weer 
verkiesbaar is en hom dus vir herverkiesing 
beskikbaar stel, vir herverkiesing in 
aanmerking te neem.

GEWONE BESLUIT 5

5.  Om die gemagtigde maar onuitgereikte 
aandelekapitaal van die maatskappy onder 
die direkteure se beheer te plaas en tot ná 
a� oop van die volgende algemene 
jaarvergadering van die maatskappy 
onvoorwaardelike algemene magtiging aan
die direkteure te verleen om na goeddunke 
(maar onderhewig aan die bepalings van 
artikel 221 van die Maatskappywet, Nr 61 
van 1973, soos gewysig (“die Wet”), en die 
maatskappy se statute) die onuitgereikte 
aandele van die maatskappy toe te ken en 
uit te reik aan sodanige persone en volgens 
sodanige voorwaardes en bepalings as wat 
die direkteure as gepas beskou.

GEWONE BESLUIT 6

6.  Alle direkteure van die maatskappy word 
hiermee gemagtig om alle stappe te doen, 
alle handelinge te verrig en alle dokumente 
te onderteken wat nodig is om die gewone 
besluite wat by hierdie algemene 
jaarvergadering aangeneem word, in 
werking te stel.

7. ANDER SAKE

  Sodanige ander sake word gedoen as wat 
by ’n algemene jaarvergadering gedoen 
mag word.
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’n Gewone aandeelhouer wat daarop geregtig is 
om die vergadering by te woon, daarop te praat 
en daarop te stem, is geregtig om een of meer 
persone as sy/haar gevolmagtigde/s aan te stel 
om in sy/haar plek die vergadering by te woon, 
daarop te praat en daarop te stem. ’n 
Gevolmagtigde hoef nie ’n lid van die 
maatskappy te wees nie.

Volmagvorms moet ingedien word by of gepos 
word aan die oordragsekretaris van die 
maatskappy, Link Market Services South Africa 
(Eiendoms) Beperk, om hulle teen nie later nie as 
agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae en 
vakansiedae word nie in berekening gebring nie) 
voor die algemene jaarvergadering te bereik by 
Diagonalstraat 11, Johannesburg 2001 
of Posbus 4844, Johannesburg 2000. Met die 

opsteek van hande het elke lid van die 
maatskappy wat self teenwoordig is, of deur ’n 
gevolmagtigde verteenwoordig word, slegs een 
stem. In ’n stemming met stembrie� es is elke 
persoon wat geregtig is om te stem en self 
teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde 
verteenwoordig word, en indien die persoon ’n 
regspersoon is, is sy/haar verteenwoordiger 
daarop geregtig om die stemregte soos bepaal 
deur artikel 195 van die Wet uit te oefen.

Op las van die direksie

G M Coetzee  Maatskappysekretaris

Kaapstad

25 Augustus 2008

Welkom Yizani Beleggings Beperk




