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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, SI-3503 Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane
računovodske izkaze za leto 2004:

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

Stalna sredstva

31.12.2004

31.12.2003

134.037.261

120.658.135

79.564.036

72.435.594

3.030.403

1.761.708

I.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

II.

Opredmetena osnovna sredstva

48.174.608

48.096.377

III.

Dolgoročne finančne naložbe

28.359.025

22.577.509

B.

Gibljiva sredstva

54.032.112

47.830.765

I.

Zaloge

15.682.877

12.410.051

II.

Poslovne terjatve

34.333.081

33.377.685

a) Dolgoročne poslovne terjatve

509.535

293.596

b) Kratkoročne poslovne terjatve

33.823.546

33.084.089

4.006.554

2.031.167

9.600

11.862

441.113

391.776

134.037.261

120.658.135

Kapital

62.100.198

57.918.141

I.

Vpoklicani kapital

12.200.000

12.200.000

II.

Kapitalske rezerve

129.253

83.753

III.

Rezerve iz dobička

21.173.216

19.458.829

IV.

Preneseni čisti poslovni izid

2.774.603

2.043.443

V.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.217.927

2.151.832

VI.

Prevrednotovalni popravki kapitala

24.605.199

21.980.284

B.

Rezervacije

3.996.665

4.153.745

C.

Finančne in poslovne obveznosti

67.228.938

58.241.106

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

17.320.443

10.984.319

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

763

1.004

III.

Kratkoročne finančne obveznosti

13.183.906

11.903.265

IV.

Kratkoročne poslovne obveznosti

36.723.826

35.352.518

Č.

Pasivne časovne razmejitve

711.460

345.143

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.

V 000 SIT

2004

2003
Prilagojeno

2003

144.149.916

128.944.883

128.944.883

1.142.416

1.050.130

1.050.130

645.242

1.979.502

1.979.502

1.359.706

666.990

666.990

147.297.280

132.641.505

132.641.505

-113.788.047

-100.805.389

-100.805.389

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

Sprememba vrednosti zalog

3.

Vred. usredstvenih lastnih proizvodov

4.

Drugi poslovni prihodki

5.

Kosmati donos iz poslovanja

6.

Stroški blaga, materiala in storitev

7.

Stroški dela

-22.102.375

-20.228.053

-20.228.053

8.

Amortizacija

-7.466.257

-6.779.545

-6.779.545

9.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-415.285

-445.138

-445.138

10.

Drugi poslovni odhodki

-456.542

-350.591

-350.591

11.

Rezervacije

-63.045

0

0

12.

Poslovni izid iz poslovanja

3.005.729

4.032.789

4.032.789

13.

Finančni prihodki

2.364.281

1.847.946

3.639.010

14.

Finančni odhodki

-3.337.784

-2.527.399

-2.527.399

15.

Poslovni izid iz rednega delovanja

2.032.226

3.353.336

5.144.400

16.

Izredni prihodki

674.911

0

0

17.

Izredni odhodki

-632

-362.450

-362.450

18.

Poslovni izid zunaj rednega
delovanja

2.706.505

2.990.886

4.781.950

19.

Davek iz dobička

0

-100

-100

20.

Čisti poslovni izid obračun.
obdobja

2.706.505

2.990.786

4.781.850
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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
Pobotano povečanje kratkoročnihih finančnih naložb
c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali prebitek odtokov
pri naložbenju
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Pritoki pri financiranju
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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2004

2003

9.168.029
2.706.505
7.466.257
-955.396
-49.337
-1.535.442
0
-3.272.826
1.371.067
366.317
7.632.587

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

0
0
-13.945.170
-1.896.474
-6.916.709
-2.947.572
-2.184.415
-13.945.170

404.039
404.039
-20.004.167
-1.453.842
-16.013.815
-2.536.510
0
-19.600.128

7.616.765
6.336.124
1.280.641
-1.306.444
-1.149.363
-157.081
6.310.321

7.322.639
1.935.002
5.387.637
-3.384.734
-1.105.072
-2.279.662
3.937.905

9.600

11.862

-2.262
11.862

-291.833
303.695

Nerevidirani nekonsolidirani izkaz gibanja kapitala družbe Gorenje, d.d.
V 000 SIT
Začetno stanje 1.1.2004
Premiki v kapital
vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
zaradi okrepitve naložb v odvisne družbe po
kapitalski metodi
vnos zneska dobička pri prodaji lastnih delnic
neizplačane dividende za lastne delnice
Premiki v kapitalu
razporeditev bilančnega dobička leta 2003 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu
skupščine
razporeditev čistega poslovnega izida 2004 za
oblikovanje statutarnih rezerv
razporeditev čistega poslovnega izida 2004 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu
Uprave
sprostitev drugih rezerv iz dobička v preneseni
čisti poslovni izid leta 1998
sprostitev rezerv za lastne delnice
prenos čistega poslovnega izida 2003
Premiki iz kapitala
Izplačilo dividend
znižanje posebnega prevrednotovalnega
popravka kapitala
Končno stanje 31.12.2004

Osnovni
kapital
12.200.000

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz dobička

83.753
45.500

17.124.688

Preneseni
čisti posl.
izid
4.377.584
25.137

Čisti
posl. izid
posl.leta
2.151.832
2.706.505
2.706.505

Prevrednot.
popravki
kapitala
21.980.284
2.902.744
778.649
2.124.095

45.500
4.048.528
4.166.101

12.200.000

129.253

57.918.141
5.679.886
2.706.505
778.649
2.124.095

45.500
25.137
0
0

-3.640.410

270.651

-270.651

0

1.217.927

-1.217.927

0

-1.568.885

1.568.885

0

-37.266

37.266
2.151.832
-1.220.000
-1.220.000

-277.829

0
0
-1.497.829
-1.220.000
-277.829

24.605.199

62.100.198

21.173.216
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25.137
-408.118
-4.166.101

Skupaj

2.774.603

-2.151.832
-277.829

1.217.927

V 000 SIT
Začetno stanje 1.1.2003
Premiki v kapital
vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
vnos zneska dobička pri prodaji lastnih delnic
neizplačane dividende za lastne delnice
Premiki v kapitalu
razporeditev bilančnega dobička leta 2002 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička
razporeditev čistega poslovnega izida 2003 za
oblikovanje statutarnih rezerv
razporeditev čistega poslovnega izida 2003 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po
sklepu Uprave
sprostitev rezerv za lastne delnice
prenos čistega poslovnega izida 2002
Premiki iz kapitala
izplačilo dividend
znižanje posebnega prevrednotovalnega
popravka kapitala
Končno stanje 31.12.2003

Osnovni
kapital
12.200.000

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz dobička

0
83.753

16.162.032

Preneseni
čisti posl.
izid
2.357.602
29.175

Čisti
posl. izid posl.leta
1.541.445
4.781.850
4.781.850

Prevrednot.
popravki
kapitala
22.049.411
76.895
76.895

83.753
4.410.743
1.897.497

-478.185

0

2.151.833

-2.151.833

0

-1.113.946
-1.113.946

83.753

19.458.829
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-4.171.463

54.310.490
4.971.673
4.781.850
76.895
83.753
29.175
0
0

478.185

-116.772

12.200.000

29.175
-239.280
-1.897.497

Skupaj

116.772
1.541.445
-104.054
-104.054

2.043.443

-146.022

0
0
-1.364.022
-1.218.000
-146.022

21.980.284

57.918.141

-1.541.445
-146.022

2.151.832

Pomembnejša pojasnila
Načela priprave računovodskih izkazov
Nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., so pripravljeni v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi. Družba je pri pripravi računovodskih
izkazov za leto 2004 spremenila računovodsko usmeritev vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb v
kapital odvisnih družb v skladu z možnimi usmeritvami, kot jih določa SRS 3.26, ostale računovodske
usmeritve pa so ostale nespremenjene.
Pred spremembo računovodske usmeritve je družba okrepitve dolgoročnih finančnih naložb v kapital
odvisnih družb izkazovala med finančnimi prihodki, po novem pa jih izkazuje med posebnimi
prevrednotovalnimi popravki kapitala. Družba je računovodsko usmeritev spremenila z namenom
uskladitve računovodskih usmeritev in tehnik s spremembami Mednarodnih standardov računovodskega
poročanja ter s sodobnimi, mednarodno priznanimi strokovnimi rešitvami na področju računovodenja.
Sprememba računovodske usmeritve ima učinek le na računovodske izkaze družbe Gorenje, d.d., medtem
ko na konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje nima vpliva. Za podrobnejšo pojasnitev učinkov
omenjene spremembe računovodske usmeritve so v izkazu poslovnega izida družbe Gorenje, d.d.,
prikazani tudi prilagojeni primerljivi podatki poslovnega izida za leto 2003, poleg tega pa so podrobnejša
pojasnila prikazana še v komentarju k računovodskim izkazom.

Doseganje poslovnih ciljev
Nepričakovana dogajanja v poslovnem okolju v letu 2004 so pomembno vplivala na ekonomiko poslovanja
družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje v letu 2004. Najpomembnejši izziv v letu 2004 je predstavljala
izjemna nepričakovana rast cen strateških materialov in surovin, zlasti jeklene pločevine ter plastičnih mas.
Ob tem so leto 2004 zaznamovala še slaba gospodarska gibanja v državah Zahodne in Srednje Evrope,
ponovna uvedba carin za Gorenjeve izdelke na nekaterih trgih Zahodnega Balkana, pritiski na rast plač v
Sloveniji, šibek dolar napram evru, agresiven vstop azijskih konkurentov na evropske trge, razmeroma
visoka domača inflacija ter predčasna fiksacija tolarja napram evru. Zaradi opisanih razmer je leto 2004
nedvomno predstavljalo eno izmed bolj zahtevnih let poslovanja Skupine Gorenje. S širokim naborom
pravočasnih ukrepov so se negativni učinki nenačrtovanih negativnih dejavnikov poslovnega okolja uspeli
v pomembni meri nevtralizirati.
Računovodski izkazi krovne družbe za leto 2004 v vseh kategorijah niso neposredno v celoti primerljivi z
letom 2003, ker je družba v skladu z enotno organizacijo svojih trženjskih aktivnosti na vseh trgih s
1.7.2003 na odvisno družbo Gorenje GTI, d.o.o., prenesla dejavnost prodaje gospodinjskih aparatov na
slovenskem trgu.
Čisti prihodki od prodaje
so v letu 2004 znašali 144.149,9 mio SIT, kar predstavlja 11,8% rast glede na leto 2003 ter presega
poslovni načrt za leto 2004 za 6,9%.
Čisti poslovni izid
je znašal 2.706,5 mio SIT, kar predstavlja 9,5% znižanje glede na prilagojeni primerljivi čisti poslovni izid
leta 2003.
Poleg čistega poslovnega izida v višini 2.706,5 mio SIT krovni družbi v letu 2004 pripadajo tudi udeležbe v
čistih poslovnih izidih odvisnih družb v višini 2.124,1 mio SIT, ki so izkazani kot povečanje posebnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
Kot dodatno pojasnilo je v spodnji preglednici prikazan primerljivi čisti poslovni izid leta 2004 in 2003 ob
spremenjeni računovodski usmeritvi vrednotenja naložb v kapital odvisnih družb ter vrednost udeležb v
čistih poslovnih izidih odvisnih družb v letih 2004 in 2003:
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V 000 SIT
Čisti poslovni izid družbe Gorenje, d.d., brez
udeležb v čistih poslovnih izidih odvisnih
družb
Udeležbe v čistih poslovnih izidih odvisnih
družb
Vsota čistega poslovnega izid družbe
Gorenje, d.d., in udeležb v čistih poslovnih
izidih odvisnih družb

2004

2003

Indeks

2.706,5

2.990,8

90,5

2.124,1

1.791,0

118,5

4.830,6

4.781,8

101,0

Prikazana vsota čistega poslovnega izida družbe Gorenje, d.d, in udeležb v čistih poslovnih izidih odvisnih
družb predstavlja čisti poslovni izid družbe Gorenje, d.d., kot bi ga dosegla, če v letu 2004 ne bi
spremenila računovodske usmeritve vrednotenja naložb v kapital odvisnih družb. Gorenje, d.d., bi v takem
primeru izkazovalo čisti poslovni izid v višini 4.830,6 mio SIT, kar predstavlja 1,0% rast glede na primerljivi
čisti poslovni izid leta 2003 ter 95,2% doseganje načrtovanega čistega poslovnega izida za leto 2004.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami,
izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto povečanje dolgoročnih
rezervacij, znaša 10.314,9 mio SIT, kar je 20,9% več kot v letu 2003.
Bilančni dobiček
za leto 2004 znaša 3.992,5 mio SIT. Pri oblikovanju bilančnega dobička je družba 10% čistega dobička
uporabila za oblikovanje statutarnih rezerv v skladu z določili statuta družbe, polovico preostalega čistega
dobička leta 2004 po njegovih obveznih razporeditvah pa je Uprava uporabila za oblikovanje drugih rezerv
iz dobička, hkrati pa je v bilančni dobiček sprostila druge rezerve iz dobička, ki so bile oblikovane iz čistega
dobička leta 1998. Oblikovanje bilančnega dobička mora v okviru sprejema letnega poročila potrditi še
nadzorni svet družbe.

Lastniška struktura na dan 31.12.2004
Lastniški deleži desetih največjih delničarjev družbe so prikazani v naslednji preglednici:

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

Delničar/Število delnic
Kapitalska družba, d.d.
Slovenska odškodninska družba d.d.
KD Investments d.d. VS Galileo
KD Investments d.d. VS Rastko
ID Maksima, d.d.
Triglav Steber I, ID, d.d.
Gorenje, d.d.
KD ID, d.d.
VS PRIMUS
Krona Senior ID, d.d.
Skupaj 10 največjih delničarjev
Ostali delničarji
SKUPAJ

31.12.2004
2.142.788
1.864.601
473.427
447.862
366.002
362.729
251.042
160.540
154.388
149.516
6.372.895
5.827.105
12.200.000
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%
17,56
15,28
3,88
3,67
3,00
2,97
2,06
1,32
1,27
1,23
52,24
47,76
100,00

Lastne delnice
Na dan 01.01.2004 je imela družba v lasti 264.540 lastnih delnic (2,17% lastniškega kapitala), na dan
31.12.2004 pa 251.042 delnic (2,06% lastniškega kapitala). Do znižanja števila lastnih delnic je prišlo
zaradi odsvojitve lastnih delnic za namene zamenjave za dodatne lastniške deleže v odvisnih družbah
Gorenje Tiki, d.o.o., Gorenje Notranja oprema, d.d. in Kemis, d.o.o.
Slovenska odškodninska družba, d.d., in Gorenje, d.d., sta dne 21.6.2004 sklenili Pogodbo o ustanovitvi
prodajne in nakupne opcije, na podlagi katere ima Slovenska odškodninska družba, d.d., pravico v štirih
enakih paketih v času od januarja 2005 do julija 2006 prodati, Gorenje, d.d., pa pravico kupiti skupaj
932.300 lastnih delnic oziroma 7,64% kapitala družbe Gorenje, d.d.. Družba je podrobnosti o sklenjeni
opcijski pogodbi objavila na borznem sistemu elektronskega obveščanja dne 07.07.2004.

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 31.12.2004 znašal 6.474 SIT, kar je za 25,9% več od knjigovodske
vrednosti delnice, ki je na dan 31.12.2004 znašala 5.141 SIT. Knjigovodska vrednost delnice je
izračunana kot razmerje med celotnim kapitalom družbe, zmanjšanim za vrednost rezerv za lastne delnice
na dan 31.12.2004, in številom izdanih delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic na dan 31.12.2004.
Čisti dobiček na delnico, izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom obdobja in izdanim
številom delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic, je v letu 2004 znašal 226,50 SIT.

Nadzorni svet
Dne 23.4.2004 je član nadzornega sveta mag. Igor Omerza pisno obvestil predsednika nadzornega sveta
mag. Marka Voljča, da v zvezi z uveljavitvijo zakona o preprečevanju korupcije, ki določa, da poklicni
funkcionar lokalne skupnosti ne more opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja
gospodarske družbe, in da mora tak funkcionar prenehati opravljati dejavnost, ki po tem zakonu ni
združljiva z opravljanjem njegove funkcije v 30 dneh po uveljavitvi zakona, ne more več nadaljevati z
opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta Gorenje, d.d. Nadzorni svet se je z njegovim pismom
seznanil na 13. seji dne 5.5.2004 in ugotovil, da je mag. Igor Omerza v skladu z zakonom odstopil kot član
nadzornega sveta.
Nadzorni svet je ugotovil, da sta izpraznjeni dve mesti predstavnikov kapitala v nadzornem svetu družbe,
saj je v preteklem letu dne 11.6.2003 svojo odstopno izjavo podal dotedanji član nadzornega sveta Anton
Majzelj, o čemer je bila seznanjena skupščina delničarjev že 20.6.2003.
Za nova člana nadzornega sveta sta bila na skupščini dne 07.07.2004 izvoljena mag. Igor Kušar in
Peter Tevž z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 18.7.2006.
Predstavniki nadzornega sveta so imeli na dan 31.12.2004 v lasti 12.345 (0,1012%) delnic družbe:
Atelšek Ivan 7.058 (0,0579%), Kobal Peter 1.178 (0,0097%), Krenker Drago 2.098 (0,0172%), Kuntarič
Tomaž 400 (0,0033%), Martinjak Krešimir 100 (0,0008%) Slemenik Jurij 1.511 (0,0124%).
Dne 9.12.2004 je član nadzornega sveta Peter Tevž odsvojil 2.961 delnic z oznako GRVG, dne
10.12.2004 pa še 2.039 delnic GRVG. Dne 14.12.2004 je namestnik predsednika nadzornega sveta Ivan
Atelšek odsvojil 2.000 delnic, 28.12.2004 pa še 3.000 delnic GRVG.
Število in delež delnic družbe v lasti članov nadzornega sveta družbe se od 31.12.2004 do dneva te javne
objave ni spremenilo.
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Uprava
Dne 18.7.2004 je dr. Andrej Vizjak, član Uprave Gorenje, d.d., posredoval predsedniku nadzornega sveta
Gorenje, d.d., odstopno izjavo, s katero odstopa s funkcije člana Uprave Gorenje, d.d. Uprava je
nadaljevala delo s štirimi člani, področje komerciale in marketinga pa pokriva predsednik uprave.
Uprava je na dan 31.12.2004 posedovala skupaj 8.754 (0,0718%) delnic družbe: Bahun Drago 7.132
(0,0585%), Bobinac Franc 822 (0,0067%), Debeljak Žiga 400 (0,0033%) in Košec Franc 400 (0,0033%).
Število in delež delnic družbe v lasti članov Uprave družbe se od 31.12.2004 do dneva te objave ni
spremenilo.

Pomembni dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja so nastopili naslednji pomembni poslovni dogodki:
- Družba Gorenje, d.d., je dne 19.01.2005 izvršila opcijo za nakup 233.075 lastnih delnic (1,9105% delež
lastniškega kapitala) v skladu s Pogodbo o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne
21.06.2004 sklenila s Slovensko odškodninsko družbo, d.d..
- Dne 26.01.2005 je družba Gorenje, d.d., v skladu s kupoprodajno pogodbo postala lastnik 100%
delnic češke družbe Mora Moravia, a.s.
- Z vpisom v sodni register dne 28.01.2005 je bil končan postopek preoblikovanja delniške družbe
Gorenje Notranja oprema v družbo z omejeno odgovornostjo, v kateri ima družba Gorenje, d.d.
99,7756% lastniški delež.
Uprava družbe ocenjuje poslovne rezultate leta 2004 kot dobre, še posebej glede na težke okoliščine
poslovanja.
Uprava Gorenje, d.d.
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