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Poslovanje Gorenja v prvem polletju leta 2007 uspešno in v skladu z načrtom; visoka rast
prodaje, a hkrati izjemno visoka rast surovin in materialov. Poslovanje obravnaval tudi
nadzorni svet na svoji 12. seji 23.8.2007.
Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 12. seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo o
poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje in ga sprejel. Poslovanje je ocenil kot dobro,
še posebej glede na razmere na trgih.
Skupina Gorenje:

-

-

V obdobju januar – junij letošnjega leta so družbe v Skupini Gorenje dosegle 620.468 TEUR
konsolidiranih prihodkov, kar je za 142.683 TEUR (29,9 %) več kot v enakem obdobju
preteklega leta ali 51,7 % letnega plana. Prihodki od prodaje v prvem polletju leta 2007 niso
popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta zaradi vključitve družb
Istrabenz Gorenje energetski sistemi in družbe Surovina, d.d., v Skupino Gorenje. Z
upoštevanjem primerljivih podatkov so doseženi prihodki od prodaje višji za 51.622 TEUR ali
10,8 %.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, ki predstavlja grobo mero v obdobju
ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 40.619 TEUR, kar je za 15,4 % več kot v
enakem obdobju leta 2006 in predstavlja 41,8 % letnega plana 2007.
Poslovni izid iz poslovanja je bil dosežen v višini 14.151 TEUR, kar predstavlja 31,9 % rast in
dosega 32,1 % letnega plana.
Celotni poslovni izid, dosežen v višini 9.426 TEUR, je za 29,6 % višji od celotnega
poslovnega izida primerljivega obdobja in dosega 31,9 % letnega plana.
Konsolidirani čisti poslovni izid v višini 6.503 TEUR presega vrednost primerljivega obdobja
lani za 3,7 % in dosega 28,2 % letnega plana 2007. V čistem poslovnem izidu je vključen delež
čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov v višini 1.313 TEUR.

Krovna družba Gorenje, d.d.:

-

Prihodki od prodaje v višini 401.670 TEUR so za 22,6 % (74.160 TEUR) višji kot v enakem
obdobju lanskega leta in dosegajo 47,7 % delež letnega plana za leto 2007.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (izračunan kot poslovni izid iz poslovanja,
povečan za stroške amortizacije) znaša 23.399 TEUR, kar je za 1,4 % več kot v enakem
obdobju leta 2006 in predstavlja 39,9 % letnega načrta.
Poslovni izid iz poslovanja v višini 6.311 TEUR, je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega
leta višji za 6,4 % in dosega 26,7 % letnega plana 2007.
Celotni poslovni izid, torej poslovni izid pred davki, je v opazovanem obdobju znašal 4.355
TEUR in je glede na primerjalno obdobje leta 2006 višji za 15,0 % in dosega 22,6 % letnega
plana.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 3.551 TEUR in je 2,7 % višji od čistega
poslovnega izida enakega obdobja lanskega leta; čisti poslovni izid dosega letni plan za leto
2007 v višini 23,1 %.

Tudi poslovno leto 2007 Gorenju ne prizanaša, saj ostajajo pogoji poslovanja zelo zahtevni,
poseben pečat pa mu dajejo še vedno izjemno visoke cene strateških surovin. Optimistične
napovedi in ugodna gibanja kazalnikov iz začetka leta so se na večini trgov, kjer Gorenje posluje,
umirila in ustalila, tveganje pa predstavljajo tudi negotove politične razmere na nekaterih tržnih
področjih.
Kljub temu je Gorenje v prvem polletju leta 2007 poslovalo v skladu z načrtom in doseglo dobre
rezultate. Učinkovito ekonomiko delovanja mu zagotavljajo predvsem kakovostna rast prodaje in
povečanje njene dobičkonosnosti, povečanje produktivnosti in učinkovito izvajanje proizvodnih
aktivnosti ter pospešeno nadaljevanje racionalizacije poslovanja in optimiziranja vseh vrst stroškov.
Te in ostale aktivnosti, ki izničujejo neugodne dejavnike poslovanja, so v Gorenju stalnica in jih
skrbno izvajajo tudi v drugi polovici leta. Tako brez predaha razvijajo nove izdelke in storitve, ki
bodo v prihodnosti omogočili večjo tržno konkurenčnost, višje cenovno umeščanje izdelkov in
ustvarjanje višje dodane vrednosti. Hkrati nadaljujejo z optimiziranjem oskrbne verige in iskanjem
alternativnih in novih nabavnih virov, pri vlaganjih pa dajejo prednost predvsem investicijam v nove
izdelke in trge. Za doseganje zastavljenih rezultatov pa je potrebno tudi učinkovito obvladovanje
vseh vrst tveganj, katerim je Gorenje zaradi visoke stopnje spremenljivosti poslovnega okolja
izpostavljeno, in povečevanje učinkovitosti upravljanja z obratnim kapitalom, predvsem s
terjatvami in zalogami.
Uprava družbe je zadovoljna z doseženimi rezultati v prvem polletju in ocenjuje, da bo Gorenje z
nadaljevanjem navedenih aktivnosti uspešno doseglo ambiciozno zastavljene cilje tudi konec leta
2007.

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska
12, SI-3503 Velenje.
Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja
v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na
uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.
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