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Uvodna pojasnila
Javna objava povzetka revidiranega Letnega poročila za leto 2004 družbe Gorenje, d.d., in
konsolidiranega Letnega poročila Skupine Gorenje za leto 2004, je v skladu s Pravili Ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana (35.člen) ter Zakonom o trgu vrednostnih papirjev.
Družba Gorenje, d.d., ima sedež na Partizanski 12, SI-3503 Velenje. Pomembnejše spremembe
podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja v časopisu Delo, v
sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet ter na spletnem naslovu družbe
www.gorenje.com
Revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 je na svoji redni seji
dne 11.04.2005 obravnaval in sprejel Nadzorni svet družbe.
Celotno Letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.00 in 13.00 uro.
Revidirano Letno poročilo družbe in Skupine za leto 2004 bo skupaj z mnenjem pooblaščenega
revizorja, posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu s
predpisi.

Revizija in mnenje pooblaščenega revizorja
Računovodske izkaze družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 je revidirala
pooblaščena revizijska hiša KPMG, Slovenija, d.o.o., Ljubljana. Datum prejema revizijskega poročila
je 01.04.2005. Pooblaščeni revizor je dne 01.04.2005 izdal pritrdilno mnenje k Letnemu poročilu
družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje.

Konsolidirani računovodski izkazi
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in
Slovenskimi računovodskimi standardi.
Skupino Gorenje so v letu 2004 sestavljale: krovna družba Gorenje, d.d., 46 odvisnih družb,
delujočih v Sloveniji in v tujini, ter družba, ki je skupni podvig dveh partnerjev.
Spremembe v sestavi Skupine Gorenje v letu 2004 so bile naslednje:
- Družba Gorenje, d.d., je v mesecu februarju 2004 od družbe Gorenje GTI, d.o.o., odkupila 100%
delež v družbi Elgor, d.o.o. Osnovni kapital družbe se je povečal na 300 mio SIT, družba pa se je
preimenovala v družbo Istrabenz – Gorenje, d.o.o.; 50% delež družbe je družba Gorenje, d.d.,
nato odprodala družbi Istrabenz Energetski sistemi, d.o.o.
- Družba Gorenje, d.d., je v mesecu marcu 2004 pridobila 33,34% delež družbe Kemis, d.o.o.
Drugi družbenik družbe Kemis, d.o.o., je družba Energygor, d.o.o., tako da je družba Kemis,
d.o.o., posredno v 100% lasti družbe Gorenje, d.d.
- Družba Gorenje, d.d., je v letu 2004 izvedla menjavo lastnih delnic za pridobitev dodatnega
lastniškega deleža v odvisnih družbah Gorenje Tiki, d.o.o., in Gorenje Notranja oprema, d.d.
- Družba Gorenje, d.d., je v mesecu maju 2004 ustanovila družbo Gorenje aparati za domačinstvo,
d.o.o., Valjevo, ki je v njeni 100% lasti.
- Družba Gorenje Real Kft., Budimpešta, je bila s 01.07.2004 pripojena k družbi Gorenje Budapest
Kft.
- Družba Gorenje Notranja oprema, d.d., je dne 08.11.2004 od družbe Gorenje Austria Handels
GmbH, Avstrija, odkupila celotni lastniški delež družbe Gorenje Küchen GmbH, Avstrija, od
družbe Gorenje spol. S r.o., Češka Republika, pa je odkupila celotni lastniški delež družbe
Gorenje kuchyne spol. S r.o., Češka Republika. S tem je bila kapitalsko zaokrožena divizija
notranje opreme, katere nosilna družba je Gorenje Notranja oprema, d.d.
- Družba Gorenje, d.d., je dne 08.12.2004 ustanovila družbo Gorenje Imobilia, d.o.o., družbo za
promet in upravljanje z nepremičninami, Beograd, Srbija in Črna gora.
- Dne 10.12.2004 je bila končana prostovoljna likvidacija družbe Gorenje Pacific Pty. Ltd.,
Avstralija, družba pa je bila izbrisana iz sodnega registra.
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V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d.,
vključene še naslednje odvisne družbe:
v Sloveniji: Gorenje IPC, d.o.o., Velenje; Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli; Gorenje Notranja oprema,
d.d., Velenje; Gorenje Glin, d.o.o., Nazarje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; Gorenje Indop,
d.o.o., Velenje; Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo,
d.o.o., Velenje; LINEA, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Opte Ptuj, d.o.o., Ptuj; Kemis,
d.o.o., Radomlje; Istrabenz – Gorenje, d.o.o., Ljubljana (skupni podvig).
v tujini: Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Austria Handelsgesellschaft
m.b.H., Avstrija; Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija;
Gorenje France SA, Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija;
Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje USA Inc., ZDA; Gorenje Spol. s
r.o., Češka Republika; Gorenje Real Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia Spol. s r.o.,
Slovaška; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria
EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje
Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Podgorica ,
d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; Gorenje Romania S.R.L.,
Romunija; Gorenje aparati za domačinstvo, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Gorenje Küchen GmbH,
Avstrija; Gorenje Kuchyne Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Kuhinje, d.o.o., Bosna in
Hercegovina; Hyundai auto d.o.o., Zagreb, Hrvaška; Hyundai Auto, d.o.o., Srbija in Črna gora;
Gorenje Imobillia, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Kemis, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in
Hercegovina;
Družba Gorenje, d.d., je imela v letu 2004 tudi naslednja predstavništva v tujini, preko katerih je
izvajala poslovne aktivnosti na določenih tujih trgih:
Predstavništva v tujini: Moskva, Ruska federacija; Krasnojarsk, Ruska federacija; Kijev, Ukrajina
Atene, Grčija; Barcelona, Španija

Pogoji poslovanja v letu 2004
Uspešnost poslovanja Skupine Gorenje v letu 2004 so zaznamovali naslednji ključni dejavniki
poslovnega okolja:
1. izjemna rast cen jeklene pločevine, plastičnih substanc ter drugih materialov in surovin;
2. nizka rast gospodarskih aktivnosti na pomembnih prodajnih trgih, zlasti na trgih severne,
centralne in jugozahodne Evrope;
3. vstop Slovenije v Evropsko unijo ter ponovna uvedba carin za prodajo izdelkov na nekatere
trge Zahodnega Balkana;
4. močan evro napram dolarju ter posledično zmanjšana mednarodna konkurenčnost
evropskega gospodarstva;
5. ostra konkurenca na vseh trgih delovanja ter agresiven vstop azijskih konkurentov na
evropske trge;
6. pritiski na rast stroškov dela v Sloveniji;
7. vstop Slovenije v mehanizem menjalnih tečajev ERM2 ter predčasna fiksacija tečaja tolarja
napram evru.
Z vidika poslovne uspešnosti je največji izziv v letu 2004 predstavljala nenačrtovana izjemna rast
cen strateških surovin in materialov, zlasti jeklene pločevine. Obvladovanje nabavnih stroškov je
zaradi tega predstavljalo ključen dejavnik uspešnega poslovanja v letu 2004.
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Skupina Gorenje je že v prvem četrtletju leta 2004 zaznala trende na nabavnih trgih ter s spletom
različnih ukrepov v pomembni meri ublažila negativne učinke rasti cen strateških surovin, materialov
in komponent. Ti ukrepi so obsegali:
o

iskanje alternativnih, ugodnejših nabavnih virov ter optimizacijo oskrbne verige,

o

selektivne dvige cen izdelkov na prodajnih trgih, izboljševanje prodajne strukture
izdelkov ter zagotavljanje načrtovanega obsega prodajnih aktivnosti ter

o

stroškovno racionalizacijo na vseh področjih delovanja.

Z vsemi navedenimi negativnimi dejavniki je leto 2004 nedvomno predstavljalo eno izmed bolj
zahtevnih let za Skupino Gorenje, zaradi česar Uprava družbe Gorenje, d.d., poslovanje v letu 2004,
glede na razmere, ocenjuje kot dobro.

Načela priprave računovodskih izkazov in pomembnejša pojasnila k
računovodskim izkazom
Računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje so pripravljeni v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi. Družba Gorenje, d.d., 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.

Krovna družba Gorenje, d.d.
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%.
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.
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:
5

v mio 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.
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 je v
okviru sprejema letnega poročila potrdil Nadzorni svet družbe.

Skupina Gorenje
Konsolidirani čisti prihodki od prodaje
so v letu 2004 znašali 213.589,4 mio SIT, kar predstavlja 8,8% rast glede na leto 2003 in presega
načrtovane čiste prihodke od prodaje za leto 2004 za 6,3%.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami,
izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto povečanje
dolgoročnih rezervacij, je znašal 17.048,7 mio SIT, kar predstavlja 13,4% rast glede na leto 2003 in
zaostaja za načrtovanim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami za 2,7%.
Čisti poslovni izid
je znašal 4.915,1 mio SIT, kar predstavlja 3,5% rast glede na leto 2003 in zaostaja za načrtovanim
čistim poslovnim izidom za leto 2004 za 7,9%.

Pomembnejši poslovni dogodki po zaključku poslovnega leta
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 100% lastnik
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.,
99,8% lastniški delež.
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Podatki o lastništvu in delnicah

Gorenje, d.d.
Osnovni kapital v nominalni vrednosti
Število navadnih imenskih delnic
Oznaka
Nominalna vrednost delnice
Izdane delnice

Je delniška družba od leta 31.12.1997, po zaključenem
lastninskem preoblikovanju.
12.200.000.000 SIT
12.200.000
GRVG
1.000 SIT
So enakega razreda in dajejo imetnikom sorazmerno
pravico do upravljanja - vsaka delnica en glas

Statut družbe Gorenje, d.d., ne vsebuje določb, ki bi razveljavljale sorazmernost pravic iz delnic, kot
so pravice manjšinskih delničarjev ali omejitve glasovalnih pravic. Družba v letu 2004 ni izvajala
aktivnosti, ki bi povzročile spremembe v osnovnem kapitalu, spremembe nominalnega zneska
delnice ali spremembe pravic iz delnic, prav tako tudi ni izdala novih delnic. Družba Gorenje, d.d.,
nima sprejetih sklepov o odobrenem kapitalu, kot tudi ne sklepov o pogojno povečanem kapitalu.
Na dan 31.12.2004 je znašalo število delničarjev Gorenja, d.d., 19.118, kar pomeni s stanjem
31.12.2003 (17.733) povečanje števila delničarjev za 1.385 ali 7,8%.
Lastniška struktura na dan 31.12.2004

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

31.12.04
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

%
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

Število in delež delnic v lasti članov Uprave in Nadzornega sveta na dan 31.12.2004
Predstavniki Nadzornega sveta so imeli na dan 31.12.2004 v lasti 12.345 delnic GRVG (0,1012%),
in sicer: Ivan Atelšek 7.058 (0,0579%), Peter Kobal 1.178 (0,0097%), Drago Krenker 2.098
(0,0172%), Tomaž Kuntarič 400 (0,0033%), Krešimir Martinjak 100 (0,0008%) Jurij Slemenik 1.511
(0,0124%).
Uprava je posedovala skupaj 8.754 delnic (0,0718%), od tega: Drago Bahun 7.132 (0,0585%), Franc
Bobinac 822 (0,0067%), Žiga Debeljak 400 (0,0033%) in Franc Košec 400 (0,0033%).
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Število delnic v lasti Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., se od 31.12.2004 do dneva te javne
objave ni spremenilo, spremenilo pa se je število delnic Uprave družbe Gorenje, d.d., kot sledi v
nadaljevanju.
Dne 02.03.2005 je Uprava družbe Gorenje, d.d., pridobila delnice GRVG, in sicer:
- Predsednik Uprave družbe Gorenje, d.d., Franc Bobinac je na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev s poslom vrednim 6.165.468,00 SIT pridobil 1.000 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG.
Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Bobinca 1.822 ter njegov delež
v kapitalu družbe 0,0149%.
- Član Uprave družbe Gorenje, d.d., Žiga Debeljak je na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s
poslom vrednim 4.967.569,00 SIT pridobil 800 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po
sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Debeljaka 1.200 ter njegov delež v
kapitalu družbe 0,0098%.
- Član Uprave družbe Gorenje, d.d., Drago Bahun je na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s
poslom vrednim 4.958.312,00 SIT pridobil 800 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po
sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Bahuna 7.932 ter njegov delež v
kapitalu družbe 0,0650%.
- Član Uprave družbe Gorenje, d.d., Franc Košec je na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s
poslom vrednim 4.960.000,00 SIT pridobil 800 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po
sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Košca 1.200 ter njegov delež v
kapitalu družbe 0,0098%.
Javna objava glede spremembe deleža vrednostnih papirjev predsednika in članov uprave družbe
Gorenje, d.d., v kapitalu družbe, je bila objavljena preko elektronskega sistema obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet dne 3.3.2005 ter po javni objavi še na spletnih straneh družbe Gorenje,
d.d., www.gorenje.com .
Lastne delnice
Stanje lastnih delnic na dan 01.01.2004 je znašalo 264.540 ali 2,17% lastništva družbe Gorenje,
d.d., 31.12.2004 pa 251.042 oz. 2,06%. Do znižanja števila je prišlo zaradi odsvojitve za namene
zamenjave za dodatne lastniške deleže v 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.
Knjigovodska vrednost delnice, čisti dobiček na delnico in dividende
Delnice so bile uvrščene v redno borzno kotacijo Ljubljanske borze 10.11.2000, medtem ko se je z
njimi na organiziranem trgu trgovalo že od leta 1998. Vključene so v sestavo SBI 20. Enotni tečaj
delnice je 31.12.2004 znašal 6.473,91 SIT in je v primerjavi z zadnjim trgovalnim dnem v letu 2003
višji za 32%. Tečaj delnice se je v začetku leta vseskozi povečeval in dosegel zgodovinski vrh dne
23.04.2004 s 6.935,29 SIT. Indeks delnic borzne kotacije SBI 20 je zrasel za 24,7%.
Podatek
Enotni tečaj na dan 31.12.2003 (SIT)
Enotni tečaj na dan 31.12.2004 (SIT)
Povprečni enotni tečaj v letu 2004 (SIT)
Najvišji enotni tečaj v letu 2004 (SIT)
Najnižji enotni tečaj v letu 2004 (SIT)
Povprečna dnevna količina (v lotih)
Najvišja dnevna količina (v lotih)
Najnižja dnevna količina (v lotih)
Promet v letu 2004 (v mio SIT)

Vrednost
4.917,81
6.473,91
6.285,16
6.934,88
4.913,88
7.060
75.277
313
11.219,47

Delnica je ohranila 4. mesto na Ljubljanski
borzi vrednostnih papirjev z doseženim 11,2
mrd SIT. V celotnem prometu Ljubljanske
borze (196,5 mrd SIT) je trgovanje z delnico
GRVG predstavljalo 5,7% delež, v prometu
z delnicami (59,9 mrd SIT) pa 18,7%. Tržna
kapitalizacija je konec leta 2004 znašala 79
mrd SIT, povprečna dnevna tržna
kapitalizacija pa 76,7 mrd SIT.
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Knjigovodska vrednosti delnice je na dan 31.12.2004 znašala 5.141 SIT. Knjigovodska vrednost
delnice je izračunana kot razmerje med celotnim kapitalom družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2004,
zmanjšanim za vrednost rezerv za lastne deleže, in številom izdanih delnic, zmanjšanim za lastne
delnice. Čisti poslovni izid na delnico, izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom
obdobja in izdanim številom delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic, je v letu 2004 znašal 226,5
SIT.
Izplačilo dividend
Gorenje je politiko delitve čistega poslovnega izida podredilo naložbenim potrebam in politiki
strukture kapitala, vsekakor pa pri tem ni zanemarjalo pričakovanj in interesov delničarjev. Tako je v
strateškem načrtu predvideno, da bo Gorenje, d.d., namenilo za izplačilo dividend do tretjine čistega
poslovnega izida. V letu 2004 je družba izplačala delničarjem bruto dividendo v višini 100 SIT na
delnico, v letu 2005 pa bosta Nadzorni svet in Uprava Gorenja, d.d., predlagala Skupščini
delničarjev izplačilo dividend v enaki višini.

Prejemki članov Uprave družbe Gorenje, d.d., za poslovno leto 2004

Vrsta prejemka
-fiksni del plač
-nagrade za uspešnost
-bonitete
-drugi prejemki
Skupaj

Franjo
Bobinac
48.779
14.387
5.277
183
68.626

Franc
Košec
39.123
11.038
2.984
183
53.328

Žiga
Debeljak
32.868
5.869
2.289
183
41.209

v TSIT
Drago
Bahun
38.224
12.920
3.088
183
54.415

Nadzorni svet je odločil, da se članom Uprave za uspešno delo v celem letu 2003 odobrijo nagrade
za uspešnost v višini petih bruto plač, ki so se med člane Uprave, imenovane dne 18.07.2003, in
člane Uprave pred tem datumom razdelile glede na čas opravljanja funkcije.
Andrej Vizjak, član Uprave za marketing in trženje, je dne 18.07.2004 odstopil s funkcije člana
Uprave. Družba Gorenje, d.d., mu je v obdobju opravljanja funkcije v letu 2004 izplačala bruto
prejemke v znesku 16,5 mio SIT.

Povzetek poročila Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi Letnega
poročila za leto 2004
Uprava družbe je Nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje,
d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 dne 04.04.2005. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na
seji dne 11.04.2005.
Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 je opravila
revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah
Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 01.04.2005 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu
Gorenja, d.d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2004.
Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2004 je Nadzorni svet upošteval, da je:
- družba v letu 2004 dosegla pomembne kategorije gospodarskega načrta;
- Nadzorni svet potrdil predlagano razporeditev čistega dobička za leto 2004 in oblikovanje
bilančnega dobička v okviru pristojnosti Uprave in Nadzornega sveta;
- revizijska družba podala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2004; na poročilo revizorja
Nadzorni svet ni imel pripomb;
- Nadzorni svet redno spremljal vodenje in poslovanje družbe in Skupine Gorenje ter tekoče
obravnaval poslovnoizidno, finančno in premoženjsko stanje.
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Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2004, ki ga je pripravila Uprava in preveril
revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD) in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi poročilo
revizorja. Na podlagi tega ocenjuje, da letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz
premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz
razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe in Skupine Gorenje.
Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 11.04.2005 sprejel Letno poročilo
družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2004, kot mu ga je
predložila Uprava.
Oblikovanje in predlog uporabe bilančnega dobička
Uprava družbe je sklenila, da se del čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 2.706.505.085,31
SIT, ki po obvezni uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 270.650.508,54 SIT znaša
2.435.854.576,77 SIT, uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 1.217.927.288,39 SIT.
Uprava je v bilančni dobiček leta 2004 sprostila druge rezerve iz dobička v višini 1.568.884.563,00
SIT, ki so bile oblikovane iz čistega dobička leta 1998. Nadzorni svet je predlagano oblikovanje
drugih rezerv potrdil in je ustrezno izkazano v računovodskih izkazih družbe.
Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d., za leto 2004 znaša 3.992.529.938,65 SIT in izvira:
- iz čistega dobička leta 2004 v višini 1.217.927.288,38 SIT,
- iz čistega dobička leta 2002 v višini 37.265.576,27 SIT,
- iz čistega dobička leta 1998 v višini 1.598.059.538,00 SIT in
- iz čistega dobička leta 1997 v višini 1.139.277.536,00 SIT.
Uprava in Nadzorni svet Skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto
2004 v višini 3.992.529.938,65 SIT uporabi za naslednje namene:
-

-

del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1997 v
višini 1.139.277.536,00 SIT in iz čistega dobička leta 1998 v višini 80.722.464,00 SIT, se
uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na delnico;
del bilančnega dobička v višini 1.255.192.864,65 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 2002
in leta 2004, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
preostanek bilančnega dobička v višini 1.517.337.074,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička
leta 1998, ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe dobička, ki se podreja razvojnemu
konceptu Gorenja in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice, zato je
soglašal z oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2004, hkrati pa predlaga
Skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2004.

Pripravljenost na prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja
Skupina Gorenje že več let pripravlja konsolidirane računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja, ki jih revidirajo pooblaščeni revizorji, tako da je na prehod na
poročanje v skladu z MRSP od 01.01.2005 dalje pripravljena.
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Revidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., za leto 2004
Revidirana bilanca stanja družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2004 in 31.12.2003

v TSIT
SREDSTVA

2004

2003

134.037.261

120.658.135

A. Stalna sredstva
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Dolgoročne finančne naložbe

79.564.036
3.030.403
48.174.608
28.359.025

72.435.594
1.761.708
48.096.377
22.577.509

B. Gibljiva sredstva
I. Zaloge
II. Poslovne terjatve
a) Dolgoročne poslovne terjatve
b) Kratkoročne poslovne terjatve
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina

54.032.112
15.682.877
34.333.081
509.535
33.823.546
4.006.554
9.600

47.830.765
12.410.051
33.377.685
293.596
33.084.089
2.031.167
11.862

441.113

391.776

11.011.399

15.437.609

134.037.261

120.658.135

62.100.198
12.200.000
129.253
21.173.216
2.774.603
1.217.927
24.605.199

57.918.141
12.200.000
83.753
19.458.829
2.043.443
2.151.832
21.980.284

3.996.665

4.153.745

67.228.938
17.320.443
763
13.183.906
36.723.826

58.241.106
10.984.319
1.004
11.903.265
35.352.518

711.460

345.143

11.011.399

15.437.609

C. Aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Preneseni čisti poslovni izid
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala
B. Rezervacije
C. Finančne in poslovne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Kratkoročne finančne obveznosti
IV. Kratkoročne poslovne obveznosti
Č. Pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca
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Revidirani izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d., za obdobje od 1.1.2004 do
31.12.2004 in za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003

v TSIT
1.
2.
3.

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog

4.

Drugi poslovni prihodki

5.

Kosmati donos iz poslovanja

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov

2003
prilagojeno

2004

2003

144.149.916
1.142.416

128.944.883
1.050.130

128.944.883
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

6.

Stroški blaga, materiala in storitev

-113.788.047

-100.805.389

-100.805.389

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

-456.542
-63.045

-350.591
0

-350.591
0

3.005.729

4.032.789

4.032.789

10. Drugi poslovni odhodki
11. Rezervacije
12. Poslovni izid iz poslovanja
13

Finančni prihodki

2.364.281

1.847.946

3.639.010
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Finančni odhodki

-3.337.784

-2.527.399

-2.527.399

2.032.226

3.353.336

5.144.400

16. Izredni prihodki

674.911

0

0

17. Izredni odhodki

-632

-362.450

-362.450

2.706.505

2.990.886

4.781.950

0

-100

-100

2.706.505

2.990.786

4.781.850

15. Poslovni izid iz rednega delovanja

18. Celotni dobiček (izguba)
19. Davek iz dobička

20. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Čisti poslovni izid za leto 2004 je podan primerjalno z letom 2003, ker je družba 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 so ostale nespremenjene. Pred spremembo računovodske
usmeritve je družba okrepitve dolgoročnih finančnih naložb v kapital odvisnih družb prikazovala 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 izkaze Skupine Gorenje nima vpliva, zaradi česar le pri Gorenju d.d.,
prikazujemo prilagojene primerljive podatke.
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Revidirani izkaz finančnega izida družbe Gorenje, d.d., za obdobje od 1.1.2004 do
31.12.2004 in za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003

v TSIT
A. 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
B. 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 kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali prebitek odtokov pri
naložbenju
C. 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
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH
USTREZNIKOV
x) Finančni izid v obdobju
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

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

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

7.632.587

15.370.390

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

404.039
404.039
-20.004.167
-1.453.842
-16.013.815
-2.536.510
0

-13.945.170

-19.600.128

7.616.765
6.336.124
1.280.641
-1.306.444
-1.149.363
-157.081

7.322.639
1.935.002
5.387.637
-3.384.734
-1.105.072
-2.279.662

6.310.321

3.937.905

9.600

11.862

-2.262
11.862

-291.833
303.695
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Revidirani izkaz gibanja kapitala družbe Gorenje, d.d., za obdobje od 31.12.2003 do 31.12.2004
v TSIT

Osnovni
kapital

Začetno stanje 01.01.2004
12.200.000
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 leta
2004 za oblikovanje statutarnih rezerv
razporeditev čistega poslovnega izida leta
2004 za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
po sklepu Uprave in Nadzornega sveta
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
12.200.000

Nevpo Kapital-klicani
ske
kapital rezerve

Zakonske
rezerve

83.753 3.090.330
45.500

Rezerve
za lastne
delnice /
deleže

707.169

Statutarne
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

478.185 12.849.004

Preneseni
Čisti dobiček
čisti
poslovnega
dobiček/izgu
leta
-ba

4.377.584
25.137

Splošni
prevred.
popravek
kapitala

2.151.832 18.703.303
2.706.505
2.706.505

Posebni
prevred.
popravek
kapitala

3.276.981 57.918.141
2.902.744 5.679.886
2.706.505
778.649
2.124.095

45.500
-37.266

25.137
270.651 3.815.143
-408.118 -3.640.410
4.166.101 -4.166.101
270.651

Skupaj

778.649
2.124.095
45.500
25.137
0

0

-270.651
1.217.927

-1.217.927
0

-1.568.885
-37.266

129.253 3.090.330

669.903

0

1.568.885
37.266
2.151.832 -2.151.832
-1.220.000
-1.220.000

748.836 16.664.147

2.774.603

1.217.927 18.703.303

0
0
-277.829 -1.497.829
-1.220.000
-277.829
-277.829
5.901.896 62.100.198
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Revidirani izkaz gibanja kapitala družbe Gorenje, d.d., za obdobje od 31.12.2002 do 31.12.2003
v TSIT

Osnovni
kapital

Začetno stanje 01.01.2003
12.200.000
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

Nevpo- Kapitalklicani
ske
kapital rezerve

0
83.753

Zakonske
rezerve

3.090.330

Rezerve
za lastne
delnice /
deleže

823.941

Statutarne
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

0 12.247.761

Preneseni
Čisti dobiček
čisti
poslovnega
dobiček/izgu
leta
ba

2.357.602
29.175

Splošni
prevred.
popravek
kapitala

1.541.445 18.703.303
4.781.850

Posebni
prevred.
popravek
kapitala

3.346.108 54.310.490
76.895 4.971.673
4.781.850

4.781.850
76.895
83.753
-116.772

478.185

1.715.189

29.175
2.094.861 -4.171.463

Skupaj

76.895
83.753
29.175
0

1.897.497 -1.897.497
0

razporeditev čistega poslovnega izida 2003
za oblikovanje statutarnih rezerv
razporeditev čistega poslovnega izida 2003
za oblikovanje drugih rezerv iz dobička po
sklepu Uprave in Nadzornega sveta
sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni poslovni izid
sprostitev rezerv za lastne delnice
prenos čistega poslovnega izida 2002
Premiki iz kapitala
izplačilo dividend
znižanje posebnega prevrednotevalnega
popravka kapitala
Končno stanje 31.12. 2003

-478.185

0

-2.151.833

0

-2.334.141

2.334.141

-1.113.946
-1.113.946

116.772
1.541.445 -1.541.445
-104.054
-104.054

0
0
-146.022 -1.364.022
-1.218.000
-146.022
-146.022

478.185
2.151.833

-116.772

12.200.000

83.753

3.090.330

707.169

478.185 12.849.004

4.377.584

2.151.832 18.703.303

3.276.981 57.918.141
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Revidirani konsolidirani izkazi Skupine Gorenje za leto 2004
Revidirana konsolidirana bilanca stanja Skupine Gorenje na dan 31.12.2004 in
31.12.2003
v TSIT

2004

2003

180.938.916

161.439.581

Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe

88.305.081
3.326.679
78.302.418
6.675.984

82.139.131
2.823.366
73.739.635
5.576.130

B. Gibljiva sredstva
I. Zaloge
II. Poslovne terjatve
a) Dolgoročne poslovne terjatve
b) Kratkoročne poslovne terjatve
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

91.883.267
38.448.869
47.305.168
636.919
46.668.249
4.288.843
1.840.387

78.620.906
29.352.674
44.420.706
293.749
44.126.957
2.195.664
2.651.862

750.568

679.544

25.410.987

21.819.879

180.938.916

161.439.581

63.093.416
12.200.000
129.253
21.173.216
1.285.197
3.396.896
24.713.788
195.066

58.901.763
12.200.000
83.753
17.124.688
2.997.434
2.042.576
23.970.581
482.731

9.170.805

8.941.274

106.265.112
25.589.547
6.233
31.084.087
49.585.245

91.679.779
18.919.501
6.118
27.959.318
44.794.842

Č. Pasivne časovne razmejitve

2.409.583

1.916.765

Zunajbilančna evidenca

25.410.987

21.819.879

SREDSTVA
A.
I.
II.
III.

C. Aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Prevrednotovalni popravki kapitala
Manjšinski kapital

B. Rezervacije
C.
I.
II.
III.
IV.

Finančne in poslovne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
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Revidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Gorenje za obdobje od
1.1.2004 do 31.12.2004 in za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003

v TSIT
1.
2.
3.
4.

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov
Drugi poslovni prihodki

5. Kosmati donos iz poslovanja
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije

12. Poslovni izid iz poslovanja
13. Finančni prihodki
14. Finančni odhodki
15. Poslovni izid iz rednega delovanja
16. Izredni prihodki
17. Izredni odhodki
18. Celotni dobiček (izguba)
19. Davek iz dobička
20. Čisti poslovni izid obračun. obdobja
21. Dobiček manjšinskih lastnikov
22. Dobiček večinskih lastnikov

2004

2003

213.589.406
5.661.358
869.114
2.733.503

196.230.665
2.235.397
2.205.670
3.019.744

222.853.381

203.691.476

-163.879.548
-39.403.064
-10.615.895
-1.320.614
-1.226.274
-204.716

-148.739.991
-35.673.655
-9.406.731
-1.386.749
-861.179
-90.972

6.203.270

7.532.199

3.798.532
-5.237.504

2.381.828
-4.561.932

4.764.298

5.352.095

778.361
-78.313

414.380
-566.151

5.464.346

5.200.324

-549.283

-452.910

4.915.063
29.589
4.885.474

4.747.414
74.820
4.672.594

17

Revidirani konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Gorenje za obdobje od
1.1.2004 do 31.12.2004 in za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003

A.

B.

C.

Č.

v TSIT
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 dolgoročnih finančnih naložb
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 kratkoročnih 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

2004

2003

13.124.755
5.464.346
10.615.895
-2.884.462
-71.024
-4.362.142
-549.283
-9.096.195
4.790.518
492.818

8.895.329
5.200.324
9.406.731
-5.427.617
-284.109
4.937.606
-452.910
-3.185.149
8.978.402
-402.737

8.762.613

13.832.935

0

3.259.129
628.174
2.630.955
-25.858.198
-1.554.471
-24.303.727

-18.729.967
-1.327.758
-14.354.233
-745.767
-2.302.209
-18.729.967

-22.599.069

10.024.346
229.531
6.670.046
3.124.769
-868.467
-868.467

11.220.285

9.155.879

8.318.055

1.840.387

2.651.862

-811.475

-448.079

2.651.862

3.099.941

6.081.333
5.138.952
-2.902.230
-999.705
-1.902.525
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Revidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Gorenje za obdobje od 31.12.2003 do 31.12.2004

v TSIT
Začetno stanje 1.1.2004
Premiki v kapital
vnos čistega poslovnega izida poslovnega
leta
vnos zneska prevrednotovalnega in
prevedbenega popravka kapitala
vnos zneska dobička pri prodaji lastnih
delnic
neizplačane dividende za lastne delnice
Premiki v kapitalu
razporeditev čistega poslovnega izida
2004 za oblikovanje statutarnih rezerv
razporeditev čistega poslovnega izida
2004 za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička po sklepu Uprave in NS
sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni poslovni izid iz leta 1998
sprostitev rezerv za lastne delnice
prenos čistega poslovnega izida iz
prejšnjih let na druge rezerve iz dobička
po sklepu skupščine
prenos nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 2003
Premiki iz kapitala
izplačilo dividend
znižanje manjšinskega kapitala
znižanje posebnega prevrednotovalnega
popravka kapitala
Končno stanje 31.12.2004

Osnovni
kapital
12.200.000

Kapitalske
rezerve
83.753
45.500

Zakonske
rezerve
3.090.330

Rezerve
za lastne
delnice in
deleže

Statutarne
rezerve

707.169

478.185

Druge
rezerve iz
dobička
12.849.004

2.042.576
4.885.474

Prevrednot.
in
Manjšinski
prevedbeni
kapital
popravki
kapitala
23.970.581
482.731
1.021.036
29.589

58.901.763
6.006.736

4.885.474

29.589

4.915.063

Preneseni
Čisti poslovni
čisti
izid poslovnega
poslovni izid
leta
2.997.434
25.137

1.021.036

1.021.036

45.500

45.500
-37.266

270.651

3.815.143

25.137
-517.374

270.651
1.217.927
-1.568.885
-37.266
4.166.101

-3.531.154

25.137
0

-270.651

0

-1.217.927

0

1.568.885

0

37.266

0

-4.166.101

0

2.042.576

-2.042.576

-1.220.000
-1.220.000

0
-277.829

-317.254
-317.254

-277.829
12.200.000

129.253

Skupaj

3.090.330

669.903

748.836

16.664.147

1.285.197

3.396.896

24.713.788

-1.815.083
-1.220.000
-317.254
-277.829

195.066

63.093.416
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Revidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Gorenje za obdobje od 31.12.2002 do 31.12.2003

v TSIT
Začetno stanje 1.1.2003
Premiki v kapital
vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta
vnos zneska prevrednotovalnega in
prevedbenega popravka 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
leta 2003 za oblikovanje statutarnih
rezerv
razporeditev čistega poslovnega izida
leta 2003 za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička po sklepu Uprave in NS
sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni čisti poslovni izid
sprostitev rezerv za lastne delnice
prenos nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 2002
Premiki iz kapitala
izplačilo dividend
znižanje manjšinskega kapitala
znižanje posebnega prevrednotovalnega
popravka kapitala
Končno stanje 31.12.2003

Osnovni
kapital
12.200.000

Kapitalske
rezerve
0
83.753

Rezerve
za lastne
delnice in
deleže
3.090.330
823.941

Zakonske
rezerve

Statutarne
rezerve
0

Druge
rezerve iz
dobička
12.247.761

Prevrednot. in
prevedbeni
Manjšins
ki kapital
popravki
kapitala
1.695.594
23.586.388 771.801
4.672.594
530.215
74.820

Preneseni
Čisti poslovni
čisti poslovni izid poslovnega
izid
leta
823.303
29.175

4.672.594

74.820
530.215

4.747.414

83.753
-116.772

478.185

1.715.189

29.175
2.249.010

1.897.497

-1.897.497

478.185
2.151.833
-2.334.141
-116.772
-1.113.946
-1.113.946

29.175
0

-4.325.612

0
-478.185

0

-2.151.833

0

2.334.141

0

116.772

0

1.695.594

-1.695.594

-104.054
-104.054

0
-146.022 -363.890
-363.890
-146.022

83.753

55.239.118
5.390.557

530.215

83.753

12.200.000

Skupaj

3.090.330

707.169

478.185

12.849.004

2.997.434

2.042.576

23.970.581

-1.727.912
-1.218.000
-363.890
-146.022

482.731

58.901.763

20

Povzetek računovodskih izkazov Skupine Gorenje v skladu z MSRP
Pripravo računovodskih izkazov Skupine Gorenje za leto 2004 v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja, katerih povzetek je objavljen v Letnem poročilu, je
revidirala revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., in k računovodskim izkazom podala pozitivno
mnenje.
Pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje za leto 2004, pripravljenih v
skladu z določili MSRP, smo upoštevali spremembe, ki so stopile v veljavo s 1.1.2004. Z
namenom zagotovitve primerljivosti konsolidiranih računovodskih izkazov med obdobji smo
izkaze za preteklo leto 2003 prilagodili, tako da so primerljivi z računovodskimi izkazi leta 2004.
Prilagoditve so vplivale le na strukturo izkazovanja posameznih bilančnih postavk.

Konsolidirani izkaz poslovnega izida v skladu z MSRP
v TSIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog
Drugi prihodki od poslovanja
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki poslovanja
Dobiček iz poslovanja
Neto stroški financiranja
Dobiček pred obdavčitvijo
Davek od dobička
Dobiček po obdavčitvi
Dobiček manjšinskih lastnikov
Dobiček večinskih lastnikov

2004
216.247.044
5.662.692
4.672.737
-163.750.045
-39.608.326
-10.096.591
-6.174.394
6.953.117
-1.585.755
5.367.362
-288.720
5.078.642
24.813
5.053.829

2003 prilagojeno
197.707.365
2.295.496
3.672.107
-147.645.343
-36.004.778
-9.271.624
-3.723.991
7.029.232
-2.235.949
4.793.283
105.588
4.898.871
68.528
4.830.343
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Konsolidirana bilanca stanja v skladu z MSRP
v TSIT
SREDSTVA

2004

2003 prilagojeno

179.232.385

159.758.129

A. Stalna sredstva
I. Opredmetena osnovna sredstva
II.Neopredmetena osnovna sredstva
III.Dolgoročne finančne naložbe
IV. Dolgoročne terjatve
V. Odloženi davek

87.218.468
78.225.429
3.326.700
4.988.176
608.836
69.327

80.794.856
73.739.635
2.420.694
4.275.273
293.749
65.506

B. Gibljiva sredstva
I. Zaloge
II. Terjatve do kupcev
III.Kratkoročne finančne naložbe
IV. Denar in denarni ustrezniki

92.013.917
38.458.861
47.425.856
4.287.385
1.841.815

78.963.273
29.344.376
44.806.501
2.110.678
2.701.719

179.232.385

159.758.129

60.874.051

57.291.835

12.200.000
33.533.343
8.057.383
7.562.158
-669.903

12.200.000
29.439.315
8.088.032
7.788.986
-707.169

191.070

482.668

B. Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti
I. Rezervacije
II. Rezervacije oblikovane iz odloženih sredstev
III. Odloženi davek
IV. Dolgoročna posojila
V. Druge dolgoročne obveznosti

35.027.373
7.323.403
1.777.690
330.580
25.589.500
6.200

27.386.985
6.148.806
1.719.259
593.301
18.919.501
6.118

C. Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti
I. Obveznosti do dobaviteljev
II. Kratkoročna posojila
III. Druge kratkoročne obveznosti
IV. Vnaprej vračunani stroški

83.330.961
42.047.437
31.256.972
7.524.078
2.502.474

75.079.309
39.494.444
28.086.111
5.581.990
1.916.764

Č. Zunajbilančna evidenca

25.716.817

21.757.231

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital in manjšinski deleži
I. Delnice
II. Rezerve
III. Prevrednotovalni popravek kapitala
IV. Zadržan čisti dobiček
V. Lastne delnice
VI. Manjšinski kapital
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov v skladu z MSRP

V TSIT

2004

2003
prilagojeno

A. DENARNI TOK PRI POSLOVANJU
Dobiček pred obdavčitvijo
Prilagoditve za:
Amortizacija
Popravek vrednosti naložb
Prihodki iz naslova tečajnih razlik
Odhodki iz naslova tečajnih razlik
Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev
Prihodki od dividend
Odhodki iz naslova obresti
Prihodki iz naslova obresti
Povečanje dolgoročnih rezervacij
Povečanje rezervacij oblikovanih iz odloženih davkov

5.367.362

4.793.283

10.096.591
150.227
-2.118.867
2.264.740
-522,438
-123.457
2.906.645
-1.484.224
1.174.597
58.431

9.271.624
357.858
-1.272.201
1.807.965
-757.837
-133.063
2.399.682
-920.328
-2.209.809
553.733

Dobiček iz poslovanja pred spremembo čistih obratnih
sredstev

17.769.607

13.890.907

Povečanje terjatev
Odpisi terjatev
Povečanje zalog
Popravek vrednosti zalog
Znižanje odloženih davkov
Povečanje poslovnih obveznosti

-3.656.679
722.237
-9.636.772
522.287
258.900
5.080.873

-5.501.221
944.557
-3.554.537
305.716
420.287
8.895.234

Pri poslovanju pridobljena sredstva

-6.709.154

1.510.036

Plačane obresti in tečajne razlike
Plačani davki iz dobička

-1.759.808
-547.621

-1.429.086
-314.699

8.753.024

13.657.158

B. DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
Prodaja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
Nakup delnic in ostalih vrednostnih papirjev
Povečanje deleža v odvisnem podjetju Tiki
Nakup deleža v odvisnem podjetju Kemis
Odkup deležev manjšinskih lastnikov in nakup odvisnih družb
Prodaja delnic in ostalih vrednostnih papirjev
Prejete dividende
Povečanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb
Popravek vrednosti naložb
Povečanje kratkoročnih in dolgoročnih danih posojil

-15.352.537
-1.353.537
1.468.709
-2.646.889
-236.923
-41.775
-12.900
862.760
123.457
-851.584
-9.309
-253.897

-24.949.853
-1.314.727
865.634
-1.279.712
-132.685
-88.045
-186.176
2.460.034
133.063

Čista denarna sredstva iz investicijske dejavnosti

-18.304.425

-24.496.431

Čista denarna sredstva iz poslovanja

-3.964
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C. DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA
Prejeta dolgoročna posojila
Prejeta kratkoročna posojila
Izplačilo dividend
Dividende za lastne delnice
Odprodaja lastnih delnic

6.669.999
3.170.861
-1.220.000
25.137
45.500

5.702.831
5.370.966
-1.188.825

8.691.497

10.085.497

-859.904

-753.776

Denarna sredstva in depoziti na dan 1.1.

2.701.719

3.455.495

Denarna sredstva in depoziti na dan 31.12.

1.841.815

2.701.719

Čista denarna sredstva iz financiranja

200.525

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Povečanje (zmanjšanje) v denarnih sredstvih
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Izkaz gibanja kapitala in deležev manjšinskih lastnikov v skladu z določili MSRP
v TSIT
Začetno stanje 1.1.2004

Osnovni
kapital
12.200.000

Rezerve iz
dobička
29.439.315

Preneseni čisti
poslovni izid
5.588.662

Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta

2.200.324

Lastne
delnice
-707.169

Prevrednotovalni in
prevedbeni popravki
kapitala
8.088.030

5.053.829

Vnos zneska prevrednotovalnega in
prevedbenega popravka kapitala
Prenos zneska prevrednotovalnega in
prevedbenega popravka kapitala v
poslovni izid
Sprostitev rezerv za lastne delnice

-37.266

Neizplačane dividende za lastne
delnice

Manjšinski
kapital

57.291.835

24.813

5.078.642

512.375

512.375

-543.024

-543.024

37.266

270.651

Vnos zneska dobička pri prodaji lastnih
delnic
Prenos čistega poslovnega izida iz
prejšnjih let na druge rezerve iz
dobička po sklepu skupščine

4.166.101

Razporeditev čistega poslovnega izida
2004 za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička po sklepu Uprave in NS

1.217.927

0
25.137

-270.651

0

45.500

Sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni poslovni izid iz leta 1998

-1.568.885

12.200.000

33.533.343

Skupaj

482.668

25.137

Razporeditev čistega poslovnega izida
2004 za oblikovanje statutarnih rezerv
po sklepu Uprave in NS

Prenos nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 2003
Izplačilo dividend
Znižanje manjšinskega kapitala
Stanje na dan 31.12.2004

Čisti poslovni
izid

45.500

-4.166.101

0

-1.217.927

0

1.568.885

0

2.200.324
-1.220.000

-2.200.324

3.996.907

3.565.251

-669.903

8.057.383

-316.411
191.070

0
-1.220.000
-316.411
60.874.051
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v TSIT

Osnovni
kapital

Začetno stanje 1.1.2003
12.200.000
Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta
Vnos zneska prevrednotovalnega in
prevedbenega popravka kapitala
Vnos zneska dobička pri prodaji lastnih
delnic
Neizplačane dividende za lastne
delnice
Razporeditev bilančnega dobička leta
2002 za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička
Razporeditev čistega poslovnega izida
2003 za oblikovanje statutarnih rezerv
po sklepu Uprave in NS
Odprodaja lastnih delnic
Razporeditev čistega poslovnega izida
2003 za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička po sklepu Uprave in NS
Sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni poslovni izid
Prenos nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 2002
Izplačilo dividend
Znižanje manjšinskega kapitala
Odprava prevrednotenj preteklih let
Stanje na dan 31.12.2003
12.200.000

Rezerve iz
dobička
28.674.503

Preneseni čisti
poslovni izid
2.919.722

Čisti poslovni izid
2.190.403

Lastne
delnice
-823.941

Prevrednotovalni in
prevedbeni popravki
kapitala
6.417.326

4.830.342

Manjšinski
kapital
771.334

52.349.348

68.528

4.898.870

1.670.704

1.670.704

83.753

1.897.497

Skupaj

83.753
29.175

29.175

-1.897.497

0

478.185

-478.185

0
116.772

116.772
2.151.833

-2.151.833

-2.334.141

2.334.141

-1.113.946

2.190.403
-104.054

-398.369
29.439.315

116.772
5.588.662

0
0

-2.190.403
-357.194
2.200.324

-707.169

8.088.030

482.668

0
-1.218.000
-357.194
-281.597
57.291.835
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Načrti in pogoji delovanja v letu 2005
Slovenija je s 01.05.2004 postala enakopravna članica Evropske unije, Skupina Gorenje pa se je v
letu 2004 spopadla s številnimi izzivi, ki so bili povezani s splošnim gospodarskim položajem v
Evropi in svetu ter s spremembami v gospodarskem okolju. Priprava poslovnega načrta za leto 2005
je bila izjemno težavna, saj so v letu 2004 nastopile pomembnejše spremembe v gospodarskem
okolju, ki se bodo po ocenah nadaljevale tudi v leto 2005, njihov obseg pa je zaradi visoke stopnje
negotovosti težko zanesljivo oceniti.
Poslovni načrt Skupine Gorenje in krovne družbe za leto 2005 je obravnaval in potrdil Nadzorni svet
na svoji redni seji dne 16.12.2004.
Konsolidirani čisti prihodki od prodaje Skupine so načrtovani v višini 235,2 mrd SIT, kar pomeni
10,1% rast glede na leto 2004. Čisti poslovni izid za leto 2005 je načrtovan v višini 4,5 mrd SIT in
pomeni 8,1% zmanjšanje glede na leto 2004. Bistveni razlog za nižji načrtovani čisti poslovni izid je
predvsem povečanje davkov iz dobička zaradi spremenjene davčne zakonodaje v Sloveniji.
Načrtovana struktura prodaje Skupine Gorenje po divizijah za leto 2005 je prikazana v naslednjem
grafu:
Gospodinjski aparati
Notranja oprema
Toplotna in strojna oprema
Storitve
Energetika in varstvo okolja
0,0%

79,5%
6,9%
4,8%
7,5%
1,3%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Čisti prihodki od prodaje družbe Gorenje, d.d., so načrtovani v višini 153,6 mrd SIT, kar pomeni
6,4% rast glede na leto 2004. Čisti poslovni izid je načrtovan v višini 4,5 mrd SIT, kar predstavlja
6,6% znižanje glede na leto 2004; razlog je predvsem v povečanju davkov iz dobička zaradi
spremenjene davčne zakonodaje v Sloveniji.
Pogoji poslovanja se tudi v letu 2005 predvidoma ne bodo bistveno izboljšali. Največjo negotovost
še vedno predstavljajo cene strateških surovin, predvsem plastičnih mas in jeklene pločevine, ter
komponent, izdelanih iz teh surovin. V gospodarskem načrtu je predvidena rast nabavnih cen, kot jo
je bilo mogoče oceniti glede na pričakovane trende na nabavnih trgih, pri čemer pa velja poudariti,
da je raven zanesljivosti teh ocen, glede na okoliščine, nizka. Predvideva se, da se bodo po prvem
četrtletju leta 2005 nabavni trgi ustalili, čeprav so možna tudi drugačna dogajanja, predvsem v
povezavi z gospodarsko aktivnostjo Kitajske in drugih azijskih držav ter gibanji cene surove nafte.
Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na uresničljivost načrtovanih poslovnih rezultatov za leto 2005,
je uveljavitev direktive o reciklaži elektronske in električne opreme, ki začne v državah EU veljati v
mesecu avgustu 2005. Na podlagi te direktive bodo proizvajalci elektronske in električne opreme
odgovorni za predelavo aparatov, tako tistih, prodanih pred uveljavitvijo direktive, kot tudi tistih,
prodanih po njeni uveljavitvi. Ker so določila direktive v nekaterih ključnih vidikih nejasna, poleg tega
pa v pretežnem številu držav članic še ni izvedbene zakonodaje, je bilo stroške Skupine, ki bodo
izvirali iz obveze reciklaže aparatov, ob pripravi gospodarskega načrta nemogoče oceniti. V vsakem
primeru si bo Skupina prizadevala, da bo stroške reciklaže prenesla v čim večji meri na kupce
izdelkov, v celoti pa bo to verjetno nemogoče doseči. Do kakšne mere in pod kakšnimi pogoji pa bo
to mogoče storiti, je bilo zaradi nejasnosti izvedbenih listin o izvajanju direktive na posameznih trgih
nemogoče oceniti.
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Za zagotavljanje načrtovanih poslovnih rezultatov Skupine Gorenje v letu 2005 bodo glede na
opisane dejavnike poslovnih tveganj ključni naslednji sklopi aktivnosti:
- doseganje kakovostne rasti prodaje v pogojih razmeroma nizke gospodarske aktivnosti in visoke
konkurence na ključnih trgih, predvsem z uvajanjem novih izdelkov ter ustreznimi trženjskimi
aktivnostmi,
- nadaljevanje razvoja nove generacije hladilno-zamrzovalnih aparatov ter vpeljava prve faze novih
izdelkov te generacije na ključne trge,
- obvladovanje nabavnih cen materialov, surovin in komponent z iskanjem alternativnih in
racionalizacijo obstoječih nabavnih virov,
- učinkovita prilagoditev uveljavitvi Direktive o reciklaži elektronske in električne opreme od avgusta
2005 dalje,
- omejeno investiranje, predvsem v razvoj novih izdelkov in storitev, novih tehnologij, razvoj trgov,
vzpostavitev proizvodnih kapacitet izven Slovenije ter selektivna diverzifikacija poslovnih
aktivnosti,
- povečevanje stopnje izkoriščenosti tehničnih in tehnoloških zmogljivosti, povečevanje
produktivnosti dela ter povečevanje poslovne učinkovitosti z ustrezno organizacijo poslovnih
procesov ter stroškovno racionalizacijo,
- nadaljevanje notranje konsolidacije vseh divizij Skupine ter povečevanje učinkovitosti njihovega
delovanja,
- obvladovanje poslovnih in finančnih tveganj ter tveganj delovanja.
Načrtovani poslovni rezultati Skupine Gorenje za leto 2005 so v skladu s sprejetimi strateškimi
usmeritvami. Z njihovo uresničitvijo bo Skupina prispevala k dolgoročnemu izpolnjevanju svojih
strateških ciljev, povečala raven konkurenčnosti ter tako na družbeno odgovorni način povečala
sposobnost dolgoročnega izpolnjevanja obveznosti do vseh ključnih deležnikov.
Skupina Gorenje bo ob pripravi gospodarskega načrta za leto 2006 pripravila tudi nov strateški načrt
za srednjeročno obdobje 2006-2010.

Gorenje, d.d., Uprava
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