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Na podlagi 34. člena Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., in Zakona o trgu vrednostnih
papirjev družba Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane
računovodske izkaze za leto 2003:

Nerevidirana bilanca stanja družbe Gorenje, d.d.
V 000 SIT

31.12.2003

SREDSTVA
A.

Stalna sredstva

31.12.2002

120.658.135

103.259.621

72.435.594

59.134.078

1.761.708

616.666

I.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

II.

Opredmetena osnovna sredstva

48.096.377

38.553.307

III.

Dolgoročne finančne naložbe

22.577.509

19.964.105

B.

Gibljiva sredstva

47.830.765

43.894.096

I.

Zaloge

12.410.051

11.546.400

II.

Poslovne terjatve

33.377.685

29.462.774

a) Dolgoročne poslovne terjatve

293.596

368.819

b) Kratkoročne poslovne terjatve

33.084.089

29.093.955

2.031.167

2.581.227

11.862

303.695

391.776

231.447

120.658.135

103.259.621

Kapital

57.918.141

54.310.490

I.

Vpoklicani kapital

12.200.000

12.200.000

II.

Kapitalske rezerve

83.753

0

III.

Rezerve iz dobička

19.458.829

16.162.032

IV.

Preneseni čisti poslovni izid

2.043.443

2.357.602

V.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

2.151.832

1.541.445

VI.

Prevrednotovalni popravki kapitala

21.980.284

22.049.411

B.

Rezervacije

4.153.745

6.433.407

C.

Finančne in poslovne obveznosti

58.241.106

41.574.701

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

10.984.319

9.049.317

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

1.004

1.004

III.

Kratkoročne finančne obveznosti

11.903.265

6.515.628

IV.

Kratkoročne poslovne obveznosti

35.352.518

26.008.752

Č.

Pasivne časovne razmejitve

345.143

941.023

III.

Kratkoročne finančne naložbe

IV.

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

C.

Aktivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A.
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d.
2003

V 000 SIT

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

2002

128.944.883

119.577.258

Sprememba vrednosti zalog

1.050.130

170.697

3.

Vred. usredstvenih lastnih proizvodov

1.979.502

667.166

4.

Drugi poslovni prihodki

666.990

693.207

5.

Kosmati donos iz poslovanja

132.641.505

121.108.328

6.

Stroški blaga, materiala in storitev

-100.805.389

-93.102.449

7.

Stroški dela

-20.228.053

-17.727.784

8.

Amortizacija

-6.779.545

-6.482.622

9.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-445.138

-414.713

10.

Drugi poslovni odhodki

-350.591

-264.082

11.

Rezervacije

0

-151.928

12.

Poslovni izid iz poslovanja

4.032.789

2.964.750

13.

Finančni prihodki

3.639.010

3.223.615

14.

Finančni odhodki

-2.527.399

-2.230.208

15.

Poslovni izid iz rednega delovanja

5.144.400

3.958.157

16.

Izredni prihodki

0

176.310

17.

Izredni odhodki

-362.450

-100.936

18.

Poslovni izid zunaj rednega delovanja

4.781.950

4.033.531

19.

Davek iz dobička

-100

-126.700

20.

Čisti poslovni izid obračun. obdobja

4.781.850

3.906.831
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Nerevidirani izkaz finančnega izida družbe Gorenje, d.d.

A.

B.

C.

Č.

V 000 SIT
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Pritoki pri poslovanju
Dobiček pred obdavčitvijo
Amortizacija
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
b) Odtoki pri poslovanju
Davki iz dobička
Končne manj začetne zaloge
Začetni manj končni poslovni dolgovi
Začetne manj končne pasivne časovne razmejitve
c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali prebitek odtokov
pri poslovanju
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Pritoki pri naložbenju
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb
b) Odtoki pri naložbenju
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb
c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali prebitek odtokov
pri naložbenju
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Pritoki pri financiranju
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov
b) Odtoki pri financiranju
Zmanjšanje kapitala
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij
c) Prebitek pritokov pri financiranju ali prebitek odtokov
pri financiranju
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH
USTREZNIKOV
x) Finančni izid v obdobju
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov
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2003

2002

7.486.255
4.781.950
6.779.545
-3.914.911
-160.329
7.884.135
-100
-863.651
9.343.766
-595.880
15.370.390

4.978.915
4.033.531
6.482.622
-5.321.857
-215.381
2.856.933
-126.700
-2.014.862
4.920.913
77.582
7.835.848

404.039
404.039
-20.004.167
-1.453.842
-16.013.815
-2.536.510
-19.600.128

2.491.326
2.491.326
-10.987.267
-129.626
-8.064.320
-2.793.321
-8.495.941

7.322.639
0
1.935.002
5.387.637
-3.384.734
-1.105.072
-2.279.662
3.937.905

1.633.180
403.563
433.376
796.241
-1.000.843
-1.000.843
0
632.337

11.862

303.695

-291.833
303.695

-27.756
331.451

Nerevidirani nekonsolidirani izkaz gibanja kapitala družbe Gorenje, d.d.
V 000 SIT

Začetno stanje
1.1.2003

Osnovni
kapital
12.200.000

Premiki v kapital

Kapitalske
rezerve
0

Rezerve
iz dobička

Preneseni
čisti posl.
izid

16.162.032

83.753

Čisti
posl. izid
posl.leta

Prevrednot.
popravki
kapitala

2.357.602

1.541.445

22.049.411

54.310.490

29.175

4.781.850

76.895

4.971.673

vnos čistega
poslovnega izida
poslovnega leta

4.781.850

vnos zneska posebnih
prevrednotenj kapitala

4.781.850

76.895

vnos zneska dobička
pri prodaji lastnih delnic

Skupaj

83.753

76.895
83.753

neizplačane dividende
za lastne delnice

29.175

Premiki v kapitalu

4.410.743

-239.280

razporeditev bilančnega
dobička leta 2002 za
oblikovanje drugih
rezerv iz dobička

1.897.497

-1.897.497

29.175
-4.171.463

0
0

razporeditev čistega
poslovnega izida 2003
za oblikovanje
statutarnih rezerv po
sklepu uprave

478.185

-478.185

0

razporeditev čistega
poslovnega izida 2003
za oblikovanje drugih
rezerv iz dobička po
sklepu uprave

2.151.833

-2.151.833

0

sprostitev rezerv za
lastne delnice

-116.772

prenos čistega
poslovnega izida 2002

116.772
1.541.445

Premiki iz kapitala

-1.113.946

-104.054

izplačilo dividend

-1.113.946

-104.054

0
-1.541.445
-146.022

12.200.000

83.753

19.458.829
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2.043.443

-1.364.022
-1.218.000

znižanje posebnega
prevrednotovalnega
popravka kapitala
Končno stanje
31.12.2003

0

2.151.832

-146.022

-146.022

21.980.284

57.918.141

V 000 SIT

Začetno stanje
1.1.2002

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

12.200.000

Rezerve
iz dobička

Preneseni
čisti posl.
izid

11.463.612

4.087.601

Čisti
posl. izid
posl.leta

Prevrednot.
popravki
kapitala

Skupaj

1.603.878

18.703.303

48.058.394

Premiki v kapital

3.906.831

3.346.108

7.252.939

vnos čistega
poslovnega izida
poslovnega leta

3.906.831

vnos zneska posebnih
prevrednotenj kapitala

3.906.831

3.346.108

3.346.108

Premiki v kapitalu

4.698.420

-729.156

-3.969.264

0

razporeditev bilančnega
dobička leta 2001 za
oblikovanje drugih
rezerv iz dobička

2.333.034

-729.156

-1.603.878

0

razporeditev čistega
poslovnega izida 2002
za oblikovanje rezerv
za lastne deleže

823.941

-823.941

0

razporeditev čistega
poslovnega izida 2002
za oblikovanje drugih
rezerv iz dobička po
sklepu uprave

1.541.445

-1.541.445

0

Premiki iz kapitala

-1.000.843

-1.000.843

izplačilo dividend

-1.000.843

-1.000.843

Končno stanje
31.12.2002

12.200.000

16.162.032

2.357.602

1.541.445

22.049.411

54.310.490

Pomembnejša pojasnila
Načela priprave računovodskih izkazov
Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., so pripravljeni v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Doseganje poslovnih ciljev
Gospodarske razmere na trgih Evropske Unije in drugih trgih delovanja Skupine Gorenje so bile v letu
2003 izjemno težavne, kar je bila predvsem posledica nizke stopnje gospodarske rasti, nizke ravni
zaupanja potrošnikov ter šibke ravni tečaja USD napram EUR, ki je zmanjševal mednarodno
konkurenčnost evropskega gospodarstva.
Družba Gorenje, d.d., je v letu 2003 poslovala v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom.
Čisti prihodki od prodaje družbe Gorenje, d.d., so v letu 2003 znašali 128.944,9 mio SIT, kar predstavlja
7,8% rast glede na leto 2002 in je za 1,3% manj kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica
prenosa prodaje gospodinjskih aparatov v odvisno družbo Gorenje GTI, d.o.o., s 1.7.2003.
Čisti poslovni izid leta 2003 je znašal 4.781,9 mio SIT, kar predstavlja 22,4% rast glede na leto 2002 in
presega načrtovani čisti poslovni izid za leto 2003 za 5,7%.
Sredstva družbe Gorenje, d.d, so na dan 31.12.2003 znašala 120.658,1 mio SIT, kar predstavlja 16,8%
rast glede na konec leta 2002. Najpomembnejši razlog rasti vrednosti sredstev so obsežne investicije v
osnovna sredstva v letu 2003, ki se nanašajo na naložbe v razvoj nove generacije pralnih in sušilnih
strojev, obrat za proizvodnjo plastike, logistični center, trgovsko-distribucijski center v Ljubljani ter druge
naložbe v razvoj izdelkov ter tehnologij.
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Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d., za leto 2003 znaša 6.529,4 mio SIT. Pri oblikovanju bilančnega
dobička je uprava polovico preostalega čistega dobička leta 2003 po njegovih obveznih razporeditvah
odvedla v druge rezerve iz dobička, hkrati pa je v bilančni dobiček sprostila druge rezerve iz dobička, ki so
bile oblikovane iz čistega dobička leta 1997. Oblikovanje bilančnega dobička mora v okviru sprejema
letnega poročila potrditi še nadzorni svet družbe.
Uprava družbe ocenjuje poslovne rezultate leta 2003 kot dobre, še posebej glede na težke okoliščine
poslovanja v letu 2003.
Lastniška struktura na dan 31.12.2003
Lastniški deleži desetih največjih delničarjev družbe so prikazani v naslednji preglednici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

31.12.2003
2.144.309
1.864.601
448.070
339.365
264.540
243.278
235.981
191.795
155.102
153.486
6.040.527
6.159.473
12.200000

Delničar/Število delnic
Kapitalska družba, d.d.
Slovenska odškodninska družba, d.d.
KD Investments d.d. VS Galileo
ID Maksima d.d.
Gorenje, d.d. Velenje
Triglav Steber I, ID, d.d.
Krona Senior d.d.
KD Investments d.d. VS Rastko
Pomurska investicijska družba 1 d.d.
Kapitalska družba d.d. - PPS
Skupaj največji delničarji:
Ostali delničarji:
SKUPAJ:

Delež v %
17,58
15,28
3,67
2,78
2,17
1,99
1,93
1,57
1,27
1,26
49,5
50,5
100,00

Lastne delnice
Družba Gorenje, d.d., je imela na dan 31.12.2003 v lasti 264.540 lastnih delnic (na dan 31.12.2002
307.105 lastnih delnic), kar predstavlja 2,17% celotnega števila delnic. Družba v letu 2003 ni pridobivala
novih lastnih delnic, je pa 42.565 lastnih delnic uporabila za zamenjavo za dodatne lastniške deleže v
odvisnih družbah ter pri tem ustvarila kapitalske dobičke, izkazane med povečanji kapitalskih rezerv
družbe.
Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico
Enotni tečaj delnice družbe, ki je pod oznako GRVG uvrščena v redno kotacijo delnic Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev, je na dan 31.12.2003 znašal 4.918 SIT, kar je za 3,6% več od knjigovodske
vrednosti delnice, ki je na dan 31.12.2003 znašala 4.747 SIT. Knjigovodska vrednost delnice je
izračunana kot razmerje med celotnim kapitalom družbe na dan 31.12.2003 in številom izdanih delnic
(12.200.000 delnic), ki se v letu 2003 ni spremenilo. Čisti dobiček na delnico, izračunan kot razmerje
med čistim poslovnim izidom obdobja in izdanim številom delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic
(264.540 delnic), je v letu 2003 znašal 400,64 SIT.
Nadzorni svet
Dne 11.6.2003 je član Nadzornega sveta Anton Majzelj posredoval predsedniku Nadzornega sveta
odstopno izjavo. Skupščina delničarjev, ki je bila dne 20.6.2003, se je z odstopom seznanila, ni pa
imenovala nadomestnega člana, ker je bila izjava podana po roku, ki bi še dopuščal možnost razširitve
dnevnega reda skupščine delničarjev.
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Število in delež delnic družbe v lasti članov Nadzornega sveta na dan 31.12.2003 je prikazan v naslednji
preglednici:
Ime in priimek
Predstavniki zaposlenih
Ivan ATELŠEK
Jurij SLEMENIK
Krešimir MARTINJAK
Peter KOBAL
Drago KRENKER
Predstavniki kapitala
Marko VOLJČ
Tomaž KUNTARIČ
Bogdan PUŠNIK
Igor OMERZA
Anton MAJZELJ
SKUPAJ

Število delnic

Delež v kapitalu v %

Namestnik predsednika
Član
Član
Član
Član

12.058
1.511
100
1.178
2.098

0,0988
0,0124
0,0008
0,0097
0,0172

Predsednik
Namestnik predsednika
Član
Član
Član (odstopil dne 11.06.2003)

0
400
0
0
1.064
18.409

0
0,0033
0
0
0,0087
0,1509

Naziv

Število in delež delnic družbe v lasti članov Nadzornega sveta družbe se od 31.12.2003 do dneva te
objave ni spremenilo.
Uprava
Nadzorni svet družbe Gorenje d.d. je na seji dne 3.6.2003 imenoval novo upravo družbe za petletni
mandat, ki je prevzela vodenje družbe dne 18.7.2003. Novo Upravo družbe sestavljajo: Franjo BOBINAC,
predsednik Uprave, Andrej VIZJAK, član Uprave za področje komerciale in marketinga, Franc KOŠEC,
član Uprave za področje razvoja in kakovosti, Žiga DEBELJAK, član Uprave za področje financ in
ekonomike, ter Drago BAHUN, član Uprave za področje organizacije in kadrov, in delavski direktor.
Število in delež delnic v lasti članov Uprave na dan 31.12.2003 je prikazano v naslednji preglednici:
Število delnic
Delež v kapitalu v %
Ime in priimek
Naziv
Franjo BOBINAC
Predsednik Uprave
822
0,0067
Andrej VIZJAK
Član Uprave
2.500
0,0205
Franc KOŠEC
Člani Uprave
400
0,0033
Žiga DEBELJAK
Član Uprave
400
0,0033
Drago BAHUN
Član Uprave
7.132
0,0585
SKUPAJ
11.254
0,0922
Število in delež delnic družbe v lasti članov Uprave družbe se od 31.12.2003 do dneva te objave ni
spremenilo.
Pomembni dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja sta nastopila naslednja pomembna poslovna dogodka:
 družba je v začetku leta 2004 začela uporabljati nov logistični center v Velenju, kar ji bo omogočilo
povečanje učinkovitosti logističnih aktivnosti;
 dne 16.2.2004 je bil odprt nov trgovsko-distribucijski center v Ljubljani, kjer Gorenje v prodajnem salonu
potrošnikom celovito predstavlja svoj proizvodni program, hkrati pa v okviru centra izvaja tudi servisno
ter distribucijsko dejavnost za področje Slovenije.
Uprava Gorenje, d.d.
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