SI-3503 Velenje
Partizanska 12
www.gorenje.com

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, 38. a 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 2005
v skladu z določili
Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
(MSRP)

Doseganje poslovnih ciljev
Okoliščine poslovanja
V letu 2005 so se nadaljevali podobni trendi in razmere kot v letu 2004 na vseh trgih delovanja Skupine
Gorenje. Za evropske trge je bila še vedno značilna nizka raven gospodarskih aktivnosti, nizka stopnja
zaupanja potrošnikov in znižana mednarodna konkurenčnost zaradi šibkega ameriškega dolarja, ki je
povzročala zmanjševanje povpraševanja po trajnih dobrinah, med njimi tudi po gospodinjskih aparatih in drugih
izdelkih za dom, ter istočasno povečevala konkurenco in cenovne pritiske na evropskem trgu.
Predčasen, sicer lanskoletni, vstop Slovenije v mehanizem ERM 2 in fiksiranja tečaja EUR / SIT pri
razmeroma visoki stopnji domače inflacije v letu 2005, je ustvaril še dodatne pritiske na poslovanje druzb
Skupine Gorenje.
Poleg naštetih, negativnih okoliščin poslovanja, je bil tudi v letu 2005 največji izziv rast cen strateških surovin
in materialov, predvsem jeklene pločevine in drugih jeklenih izdelkov, neželeznih kovin in petrokemijskih
izdelkov, ter njihova umiritev na zgodovinsko najvišjih ravneh.
Pomemben morebitni negativni učinek na uspešnost poslovanja družb Skupine Gorenje je imela po napovedih
konec preteklega poslovnega leta uvedba direktive o reciklaži elektronskih in električnih odpadkov v
mesecu avgustu 2005. Ocene in pričakovanja se zaradi vsebinskih neusklajenosti obravnave ekonomskih
učinkov njenega izvajanja v Evropski uniji niso uresničile, je pa še vedno prisotno tveganje v prihodnje, vendar,
glede na trenutna dogajanja, ne v letu 2006.
Negativne učinke opisanih gospodarskih okoliščin poslovanja smo v letu 2005 v pomembnem obsegu
nevtralizirali:

-

z optimiranjem in iskanjem cenejših nadomestnih nabavnih virov,

-

s stroškovno racionalizacijo na vseh področjih delovanja.

s selektivnim dvigovanjem cen izdelkov gospodinjskih aparatov in izboljševanjem njihove prodajne
strukture ter

Doseganje ciljev poslovanja v številkah (v skladu z določili SRS)
v mio SIT

2005

Čisti prihodki od prodaje

153.310,3

153.634,5

144.149,9

99,8

106,4

Kosmati donos iz poslovanja

157.222,5

155.813,4

147.297,3

101,0

106,7

10.785,9

10.556,6

10.314,9

102,2

104,5

Celotni poslovni izid

2.791,7

2.757,0

2.706,5

101,3

103,1

Čisti poslovni izid

2.954,9

2.373,0

2.706,5

124,5

109,2

5.557

5.312

5.542

104,6

100,3

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in
rezervacijami

Povprečno število zaposlenih

Načrt
2005

1

2004

2005/
N2005

2005/
2004

Čisti prihodki od prodaje
Dosežena dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje je v skladu z načrtovano in je v pomembnem obsegu
posledica ugodnejšega cenovnega umeščanja prodanih izdelkov, blaga in storitev ter ugodne geografske
strukture prodaje.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami
izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto povečanje dolgoročnih rezervacij
iz bilance stanja, je od doseženega za leto 2004 višji predvsem zaradi močnejše dinamike rasti poslovnega
izida iz poslovanja (9,2 % rast) in stroškov amortizacije, načrtovano vrednost pa je presegel predvsem zaradi
manjšega obsega zniževanja stanja dolgoročnih rezervacij od načrtovane.
Celotni poslovni izid
Dinamika rasti celotnega poslovnega izida ali poslovnega izida pred obdavčitvijo je zaradi pomembne vrednosti
izrednih prihodkov, izkazanih v preteklem letu, nižja od dinamike rasti čistih prihodkov od prodaje in zato tudi
nižja od ostalih poslovnoizidnih ravni izkaza poslovnega izida. Kljub temu načrtovano raven in raven preteklega
leta presega.
Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja dosega, kljub višji vrednosti dejansko obračunanih davkov iz
dohodkov pravnih oseb kot v preteklem letu, višjo vrednost od vrednosti celotnega poslovnega izida ali
poslovnega izida pred obdavčitvijo. Takšno stanje je posledica oblikovanja terjatev za odložene davke, ki
dosegajo višjo raven od obračunanih davkov; v pomembnem obsegu se nanašajo na oblikovanje terjatev za
odložene davke iz naslova dolgoročnih rezervacij za servisne posege v garancijskem obdobju.
Bilančni dobiček
za leto 2005 znaša 4.121,5 mio SIT. Pri oblikovanju bilančnega dobička je družba v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah in določili statuta družbe čisti dobiček poslovnega leta 2005 in del prenesenega čistega
dobička iz preteklih let uporabila za oblikovanje rezerv za lastne delnice in v bilančni dobiček sprostila druge
rezerve iz dobička, ki so bile oblikovane iz čistega dobička leta 1999. Oblikovanje bilančnega dobička mora v
okviru sprejema letnega poročila potrditi še nadzorni svet družbe.
Doseganje ciljev poslovanja v številkah (v skladu z določili MSRP)
v mio SIT

2005

Načrt
1
2005

2004

2005/
N2005

2005/
2004

Čisti prihodki od prodaje

153.358,1

-

144.122,1

-

106,4

Kosmati donos iz poslovanja

156.128,1

-

147.192,1

-

106,1

10.777,5

-

10.891,1

-

98,9

Celotni poslovni izid

2.284,1

-

2.152,3

-

106,1

Čisti poslovni izid

2.447,3

-

2.152,3

-

113,7

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in
rezervacijami

Povprečno število zaposlenih

5.557

5.542

100,3

Čisti prihodki od prodaje
Dosežena raven čistih prihodkov od prodaje presega doseženo v letu 2004 in je v pomembnem obsegu
posledica ugodnejšega cenovnega umeščanja prodanih izdelkov, blaga in storitev ter ugodne geografske
strukture prodaje.
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Računovodske izkaze v skladu z določili MSRP za krovno družbo nismo načrtovali, ker niso bili predmet javnih objav; v skladu z določili
MSRP smo načrtovali le na ravni konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje.
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Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami
izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto povečanje dolgoročnih rezervacij
iz izkaza poslovnega izida, je od doseženega za leto 2004 nižji zaradi enkratnih prihodkov, ki so bili realizirani v
preteklem letu iz naslova sodno izterjanih odpisanih kratkoročnih poslovnih terjatev. Primerljiva raven
pomembno presega doseženo v letu 2004.
Celotni poslovni izid
Dinamika rasti celotnega poslovnega izida ali poslovnega izida pred obdavčitvijo je zaradi ohranjene velikosti
finančnih prihodkov in zaostajanjem finančnih odhodkov, izkazanih v preteklem letu, višja od primerljive ravni in
dosega dinamiko rasti čistih prihodkov od prodaje.
Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja dosega, kljub višji vrednosti dejansko obračunanih davkov iz
dohodkov pravnih oseb kot v preteklem letu, višjo raven celotnega poslovnega izida ali poslovnega izida pred
obdavčitvijo. Takšno stanje je posledica oblikovanja terjatev za odložene davke, ki presegajo vrednost
obračunanih davkov; v pomembnem obsegu se nanašajo na oblikovanje terjatev za odložene davke iz naslova
dolgoročnih rezervacij za servisne posege v garancijskem obdobju.
Lastniška struktura na dan 31.12.2005
Lastniški deleži desetih največjih delničarjev družbe so po stanju na dan 31.12.2005 naslednji:

Delničar / število delnic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kapitalska družba, d.d.
Slovenska odškodninska družba d.d.
Gorenje, d.d. – Lastne delnice
KD Galileo, Vzajemni sklad
VS Triglav Steber I
KD Rastko, Delniški Vzajemni Sklad
Maksima, Delniška ID, d.d.
Zlata Moneta II, d.d.
KD ID, Delniška ID, d.d.
Krona Senior ID, d.d.
SKUPAJ 10 največjih delničarjev
Ostali delničarji
SKUPAJ

31.12.2005

%

2.607.429
935.277
717.192
485.133
426.484
403.053
314.702
217.130
165.040
164.944

21,37
7,67
5,88
3,98
3,50
3,30
2,58
1,78
1,35
1,35

6.436.384
5.763.616
12.200.000

52,76
47,24
100,00

Lastne delnice
Družba je po stanju na dan 31.12.2005 razpolagala s 717.192 lastnih delnic ali s 5,8786 % deležem v strukturi
kapitala družbe (po stanju na dan 31.12.2004 z 251.042 delnicami ali z 2,1 % deležem v strukturi kapitala).
Družba je 19.01.2005 izvršila opcijo za nakup 233.075 lastnih delnic (1,9105 % delež lastniškega kapitala) v
skladu z določili pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne 21.06.2004 sklenila s Slovensko
odškodninsko družbo, d.d. Nakupna cena, ki je v skladu s pogodbenimi določili enaka povprečni tržni ceni
delnice GRVG na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v obdobju od 1.7.2004 do 31.12.2004, je znašala
6.485,93 SIT za delnico. Povprečna nabavna cena 484.117 lastnih delnic, ki jih je imela na dan 30.06.2005 v
lasti krovna družba, je znašala 4.507,37 SIT na delnico.
Slovenska odškodninska družba, d.d., je v skladu z določili pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije
dne 05.07.2005 družbo Gorenje, d.d., obvestila, da želi izvršiti prodajno opcijo za prodajo 233.075 delnic
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(1,9105 % delež v kapitalu družbe) družbe Gorenje, d.d., po prodajni ceni 6.321,84 SIT. Družba Gorenje, d,d, je
v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji delnice plačala in jih pridobila dne 04.08.2005. Skupno število lastnih
delnic družbe Gorenje, d.d., znaša po pridobitvi drugega paketa 717.192 delnic oziroma 5,8786 % delež v
kapitalu družbe. Prodajna cena je bila v skladu z določili pogodbe opredeljena tako, da se je izhodiščna cena
6.200,00 SIT na delnico povečala za čisti dobiček družbe v letu 2004 na delnico in zmanjšala za vrednost
izplačanih dividend iz bilančnega dobička leta 2004.
Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico
Enotni tečaj delnice družbe, ki je pod oznako GRVG z dne 3.10.2005 uvrščena v prvo kotacijo delnic
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, je na dan 31.12.2005 znašal 5.421,45 SIT, kar je za 1,2% več od
knjigovodske vrednosti delnice, ki je na dan 31.12.2005 znašala 5.358,11 SIT. Knjigovodska vrednost delnice
je izračunana kot razmerje med celotnim kapitalom družbe, zmanjšanim za vrednost rezerv za lastne delnice na
dan 31.12.2005, in številom izdanih delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic (717.192) na dan 31.12.2005.
Čisti dobiček na delnico, izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom obdobja in izdanim številom
delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic, je v letu 2005 znašal 257,33 SIT.
Nadzorni svet
Član nadzornega sveta Tomaž Kuntarič je kot član Nadzornega sveta odstopil z dnem 12.04.2005. Na 8.
skupščini delničarjev družbe Gorenje, d.d., dne 4.7.2005, je bil za nadomestnega člana nadzornega sveta
izvoljen dr. Jože Zagožen, ki je imel na dan 30.06.2005 v lasti 405 delnic GRVG. Novoizvoljeni član Nadzornega
sveta ima tako kot ostali člani mandat do 17.07.2006.
Predstavniki nadzornega sveta so imeli na dan 31.12.2005 v lasti 14.800 delnic ali 0,1213% delež v strukturi
delnic družbe: Ivan Atelšek 8.258 delnic ali 0,0677% delež, Peter Kobal 1.178 delnic ali 0,0097% delež, Drago
Krenker 2.098 delnic ali 0,0172% delež, Krešimir Martinjak 100 delnic ali 0,0008%, Bogdan Pušnik 1.250 delnic
ali 0,0102% delež, Jurij Slemenik 1.511 delnic ali 0,0124% delež in dr. Jože Zagožen 405 delnic ali 0,0033%
delež.
Dne 25.08.2005 je član nadzornega sveta Bogdan Pušnik na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev pridobil 500
delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG, 250 delnic 27.09.2005, 250 delnic 10.10.2005 in 250 delnic 11.11.2005
še 250 delnic. Sporočila so bila naslednji dan po pridobitvah objavljena preko elektronskega sistema SEOnet ter
na spletni strani www.gorenje.com . Prav tako je 22.12.2005 namestnik predsednika nadzornega sveta Ivan
Atelšek na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev pridobil 1.200 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG.
Število in delež delnic družbe v lasti članov nadzornega sveta družbe se od 31.12.2005 do dneva te javne
objave ni spremenilo.
Uprava
Dne 02.03.2005 je predsednik uprave družbe Gorenje, d.d., Franc Bobinac na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev pridobil 1.000 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG; Žiga Debeljak 800 delnic; Drago Bahun 800 delnic
in Franc Košec 800 delnic. Javna objava je bila naslednji dan po pridobitvah objavljena preko elektronskega
sistema SEOnet ter na spletni strani www.gorenje.com .
Uprava je na dan 31.12.2005 posedovala skupaj 12.154 (0,0995%) delnic družbe: Bobinac Franc 1.822
(0,0149%), Bahun Drago 7.932 (0,0650%), Debeljak Žiga 1.200 (0,0098%) in Košec Franc 1.200 (0,0098%).
Nadzorni svet Gorenje, d.d., je na 26. seji dne, 27.12.2005 na predlog predsednika Uprave Franja Bobinca
imenoval za novo članico Uprave za področje financ in ekonomike Mirjano Dimc Perko, ki je nastopila mandat s
1.1.2006, namesto Žige Debeljaka. Mandat novo imenovane članice uprave traja do izteka mandata Uprave
Gorenja,d.d., t.j. 18.7.2008. Število in delež delnic družbe v lasti članov uprave družbe se je od 31.12.2005 do
dneva te objave zaradi te spremembe spremenilo. Uprava poseduje 11.037 (0,0905%) delnic družbe: Bobinac
Franc 1.822 (0,0149%), Bahun Drago 7.932 (0,0650%), Mirjana Dimc Perko 83 (0,0007%) in Košec Franc
1.200 (0,0098%).
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Računovodski izkazi v skladu z določili SRS

Nerevidirana bilanca stanja družbe Gorenje, d.d.
31.12.2005

V 000 SIT

SREDSTVA
A.

Stalna sredstva

31.12.2004

147.875.647

134.037.261

85.149.181

79.564.036

3.990.025

3.030.403

I.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

II.

Opredmetena osnovna sredstva

47.865.808

48.174.608

III.

Dolgoročne finančne naložbe

33.293.348

28.359.025

B.

Gibljiva sredstva

62.435.568

54.032.112

I.

Zaloge

18.073.100

15.682.877

II.

Poslovne terjatve

39.967.398

34.333.081

a) Dolgoročne poslovne terjatve

773.918

509.535

b) Kratkoročne poslovne terjatve

39.193.480

33.823.546

4.384.956

4.006.554

10.114

9.600

290.898

441.113

147.875.647

134.037.261

Kapital

65.181.858

62.100.198

I.

Osnovni kapital

12.200.000

12.200.000

II.

Kapitalske rezerve

129.253

129.253

III.

Rezerve iz dobička

22.827.555

21.173.216

IV.

Preneseni čisti poslovni izid

4.121.543

2.774.603

V.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

1.217.927

VI.

Prevrednotovalni popravki kapitala

25.903.507

24.605.199

B.

Rezervacije

3.597.707

3.996.665

C.

Finančne in poslovne obveznosti

77.741.925

67.228.938

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

22.933.414

17.320.443

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

390

763

III.

Kratkoročne finančne obveznosti

13.380.096

13.183.906

IV.

Kratkoročne poslovne obveznosti

41.428.025

36.723.826

Č.

Pasivne časovne razmejitve

1.354.157

711.460

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.
2005

V 000 SIT

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

Sprememba vrednosti zalog

3.

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov

4.

Drugi poslovni prihodki

5.

Kosmati donos iz poslovanja

6.

Stroški blaga, materiala in storitev

7.

2004

153.310.353

144.149.916

1.219.074

1.142.416

691.119

645.242

2.001.989

1.359.706

157.222.535

147.297.280

-121.198.827

-113.788.047

Stroški dela

-23.407.566

-22.102.375

8.

Amortizacija

-7.903.151

-7.466.257

9.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-831.957

-415.285

10.

Drugi poslovni odhodki

-587.985

-456.542

11.

Rezervacije

-11.300

-63.045

12.

Poslovni izid iz poslovanja

3.281.749

3.005.729

13.

Finančni prihodki

2.474.731

2.364.281

14.

Finančni odhodki

-2.956.942

-3.337.784

15.

Poslovni izid iz rednega delovanja

2.799.538

2.032.226

16.

Izredni prihodki

0

674.911

17.

Izredni odhodki

-7.816

-632

18.

Celotni poslovni izid

2.791.722

2.706.505

19.

Davek iz dobička

-395.382

0

20.

Odloženi davki

558.600

0

21.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2.954.940

2.706.505
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Nerevidirani izkaz finančnega izida družbe Gorenje, d.d.

2005

2004

a) Pritoki pri poslovanju

5.210.771

9.168.029

Dobiček pred obdavčitvijo

2.791.722

2.706.505

Amortizacija

7.903.151

7.466.257

-5.634.317

-955.396

150.215

-49.337

3.119.518

-1.535.442

V 000 SIT

A.

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

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

B.

4.703.826

1.371.067

642.697

366.317

c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali prebitek
odtokov pri poslovanju

8.330.289

7.632.587

-12.568.390

-13.945.170

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

-1.607.377

-1.896.474

Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev

-6.946.596

-6.916.709

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb

-3.642.612

-2.947.572

-371.805

-2.184.415

-12.568.390

-13.945.170

a) Pritoki pri financiranju

5.809.161

7.616.765

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov

5.612.971

6.336.124

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

Pobotano povečanje kratkoročnihih finančnih naložb
b) Prebitek pritokov pri naložbenju ali prebitek
odtokov pri naložbenju
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov

196.190

1.280.641

b) Odtoki pri financiranju

-1.570.546

-1.306.444

Zmanjšanje kapitala

-1.171.588

-1.149.363

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij
c) Prebitek pritokov pri financiranju ali prebitek
odtokov pri financiranju
Č.

0
-3.272.826

Začetne manj končne pasivne časovne razmejitve

a) Odtoki pri naložbenju

C.

163.218
-2.390.223

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN
NJIHOVIH USTREZNIKOV
x) Finančni izid v obdobju
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov

7

-398.958

-157.081

4.238.615

6.310.321

10.114

9.600

514

-2.262

9.600

11.862

Nerevidirani nekonsolidirani izkaz gibanja kapitala družbe Gorenje, d.d.

V 000 SIT

Začetno stanje 1.1.2005

Osnovni
kapital
12.200.000

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz dobička

129.253

21.173.216

Preneseni
čisti posl.
izid
2.774.603

Čisti
posl. izid
posl.leta

Prevrednot.
popravki
kapitala

Skupaj

1.217.927

24.605.199

62.100.198

Premiki v kapital

2.954.940

2.242.366

5.197.306

vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

2.954.940

vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala zaradi
okrepitve naložb v odvisne družbe po kapitalski metodi
Premiki v kapitalu

1.654.339

2.518.528

razporeditev bilančnega dobička leta 2004 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu
skupščine

1.255.193

-1.255.193

razporeditev čistega poslovnega izida leta 2005 za
oblikovanje rezerv za lastne delnice

2.954.940

2.954.940
227.819

227.819

2.014.547

2.014.547

-4.172.867

0
0

-2.954.940

0

razporeditev prenesenega čistega poslovnega izida
leta 1998 za oblikovanje rezerv za lastne delnice

30.895

-30.895

0

sprostitev drugih rezerv iz dobička v preneseni čisti
poslovni izid leta 1999

-2.586.689

2.586.689

0

prenos čistega poslovnega izida leta 2004

1.217.927

Premiki iz kapitala

-1.171.588

izplačilo dividend

-1.171.588

-1.217.927
-944.058

12.200.000

129.253

22.827.555

8

4.121.543

-2.115.646
-1.171.588

znižanje posebnega prevrednotovalnega popravka
kapitala
Končno stanje 31.12.2005

0

0

-944.058

-944.058

25.903.507

65.181.858

V 000 SIT

Začetno stanje 1.1.2004

Osnovni
kapital
12.200.000

Premiki v kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz dobička

83.753

17.124.688

Preneseni
čisti posl.
izid
4.377.584

45.500

vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

Čisti
posl. izid
posl.leta

Prevrednot.
popravki
kapitala

2.151.832

21.980.284

57.918.141

2.706.505

2.902.744

5.654.749

2.706.505

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

Skupaj

2.706.505
778.649

778.649

2.124.095

2.124.095

45.500

45.500

Premiki v kapitalu

4.048.528

-408.118

razporeditev bilančnega dobička leta 2003 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu
skupščine

4.166.101

-4.166.101

-3.640.410

0
0

razporeditev čistega poslovnega izida leta 2004 za
oblikovanje statutarnih rezerv po sklepu Uprave in
Nadzornega sveta

270.651

-270.651

0

razporeditev čistega poslovnega izida leta 2004 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu
Uprave in Nadzornega sveta

1.217.927

-1.217.927

0

sprostitev drugih rezerv iz dobička v preneseni čisti
poslovni izid leta 1998

-1.568.885

sprostitev rezerv za lastne delnice

-37.266

prenos čistega poslovnega izida leta 2003

1.568.885

0

37.266
2.151.832

Premiki iz kapitala

-1.194.863

izplačilo dividend

-1.194.863

0
-2.151.832
-277.829

12.200.000

129.253

21.173.216
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2.774.603

-1.472.692
-1.194.863

znižanje posebnega prevrednotovalnega popravka
kapitala
Končno stanje 31.12.2004

0

1.217.927

-277.829

-277.829

24.605.199

62.100.198

Računovodski izkazi v skladu z določili MSRP
Nerevidirana bilanca stanja družbe Gorenje, d.d.

31.12.2005

V 000 SIT

SREDSTVA

31.12.2004

136.185.868

125.812.563

A.

Dolgoročna sredstva

74.233.321

71.848.874

I.

Opredmetena sredstva

47.865.808

48.174.608

II.

Neopredmetena osnovna sredstva

3.990.025

3.030.403

III.

Naložbene nepremičnine

279.474

651.798

IV.

Dolgoročne finančne naložbe

20.602.542

19.352.246

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

215.318

509.535

VI.

Odložene terjatve za davke

1.280.154

130.284

B.

Kratkoročna sredstva

61.952.547

53.963.689

I.

Zaloge

18.073.100

15.682.877

II.

Kratkoročne finančne naložbe

4.384.956

4.006.553

III.

Kratkoročne poslovne terjatve

39.193.479

33.823.546

IV.

Denar in denarni ustrezniki

10.114

9.600

V.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

290.898

441.113

136.185.868

125.812.563

Kapital

50.444.216

53.535.647

I.

Osnovni kapital

12.200.000

12.200.000

II.

Rezerve iz dobička

38.472.944

39.960.272

III.

Preneseni čisti poslovni izid

442.659

1.072.375

IV.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

2.447.378

663.724

V.

Prevrednotovalni popravki kapitala

536.973

309.179

VI.

Lastne delnice

-3.655.738

-669.903

B.

Dolgoročne obveznosti

29.417.729

21.485.740

6.483.925

4.066.766

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.

I.

Rezervacije

II.

Odložene obveznosti za davek

III.

Dolgoročne finančne obveznosti

22.933.414

17.320.443

IV.

Dolgoročne poslovne obveznosti

390

763

C.

Kratkoročne obveznosti

56.323.923

50.791.176

I.

Kratkoročne finančne obveznosti

13.541.741

13.355.890

II.

Kratkoročne poslovne obveznosti

41.428.025

36.723.826

III.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

1.354.157

711.460

97.768
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d.

2005

V 000 SIT

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

2004

153.358.131

144.122.110

Sprememba vrednosti zalog

1.219.074

1.142.416

3.

Drugi poslovni prihodki

1.550.953

1.927.617

4.

Kosmati donos iz poslovanja

156.128.158

147.192.143

5.

Stroški blaga, materiala in storitev

-120.614.086

-113.251.689

6.

Stroški dela

-23.415.828

-22.240.903

7.

Amortizacija

-7.903.151

-7.466.257

8.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-831.957

-415.285

9.

Drugi poslovni odhodki

-607.102

-520.219

10.

Poslovni izid iz poslovanja

2.756.034

3.297.790

11.

Finančni prihodki

2.485.068

2.364.281

12.

Finančni odhodki

-2.956.942

-3.509.769

13.

Celotni poslovni izid

2.284.160

2.152.302

14.

Davek iz dobička

163.218

0

15.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2.447.378

2.152.302
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Nerevidirani izkaz finančnega izida družbe Gorenje, d.d.

V 000 SIT

A.

2005

2004

2.447.378

2.152.302

7.255.396

6.838.478

647.755

627.779

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Poslovni izid obračunskega obdobja
Prilagoditve za:
Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme
Amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Negativne tečajne razlike

690.730

1.295.764

Prihodke od naložbenja

-2.474.731

-2.364.281

Odhodke od financiranja

1.652.249

2.028.296

613.963

13.724

Prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

-189.202

-161.702

Odhodke za davke

-163.218

Deleže pridruženih in povezanih podjetij v izgubah

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev
in rezervacijami

10.480.321

Povečanje poslovnih in drugih terjatev

-4.925.503

-920.883

Povečanje zalog

-2.390.224

-3.272.826

5.129.967

2.020.802

Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva

-2.185.760

-2.172.907

Plačane obresti

-2.311.941

-3.004.005

5.982.620

5.253.348

Povečanje poslovnih obveznosti in rezervacij

Plačani davek iz dobička

-100

Čisti finančni tok iz poslovanja
B.

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme
Prejete obresti
Prejete dividende

441.406

2.260.701

1.061.159

2.256.681

1.100.018

78.304

Nakup odvisnega podjetja, brez pridobljenih finančnih sredstev

-2.257.086

-3.013.566

Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme

-7.684.584

-9.469.704

1.225.712

-1.938.955

Ostale naložbe

C.

10.430.360

Pridobitev neopredmetenih sredstev

-1.507.129

-1.896.473

Čisti finančni tok iz naložbenja

-7.620.504

-11.723.012

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Odkup lastnih delnic in deležev
Najem posojil
Plačane dividende
Čisti finančni tok iz financiranja

-2.988.835

45.500

5.798.821

7.616.765

-1.171.588

-1.194.863

1.638.398

6.467.402

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

514

-2.262

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja

9.600

11.862

10.114

9.600

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja
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Nerevidirani nekonsolidirani izkaz gibanja kapitala družbe Gorenje, d.d.

V 000 SIT

Začetno stanje 1.1.2005

Osnovni
kapital
12.200.000

Rezerve iz
dobička

Preneseni čisti
poslovni izid

39.960.272

1.072.375

vnos čistega poslovnega izida poslovnega
leta

Čisti posl.
izid posl.
leta
663.724

Lastne delnice

Prevrednotova
lni popravki
kapitala

-669.903

309.179

2.447.378
227.794

razporeditev bilančnega dobička leta 2004 za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu
skupščine
sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni poslovni izid iz leta 1999

-1.609.180

1.255.193

-1.255.193

0

-2.742.521

2.742.521

0

663.724

izplačilo dividend

-663.724

0

-1.171.588

-1.171.588

povečanje lastnih delnic

-2.985.835
12.200.000

227.794

-1.609.180

prenos nerazporejenega čistega poslovnega
izida leta 2004

Končno stanje 31.12.2005

53.535.647
2.447.378

vnos zneska prevrednotovalnega popravka
kapitala iz naslova finančnih naložb
oblikovanje rezervacij za odpravnine in
odloženih terjatev za davke

Skupaj

38.472.944

442.659
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2.447.378

-3.655.738

-2.985.835
536.973

50.444.216

V 000 SIT

Začetno stanje 1.1.2004

Osnovni
kapital
12.200.000

Rezerve iz
dobička

Preneseni čisti
poslovni izid

35.911.744

2.718.456

vnos čistega poslovnega izida poslovnega
leta

2.151.832

Lastne delnice

Prevrednotova
lni popravki
kapitala

-707.169

488.388

2.152.302

oblikovanje rezervacij za odpravnine in
odloženih terjatev za davke
270.651

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

sprostitev drugih rezerv iz dobička v
preneseni čisti poslovni izid iz leta 1998

0

-4.166.101

0

-1.217.927

0

1.568.885

prenos nerazporejenega čistega poslovnega
izida leta 2003

2.151.832

izplačilo dividend

0
-2.151.832

0

-1.194.863

povečanje lastnih delnic

-1.194.863

- 37.266

37.266

odprava prevrednotenj sredstev

45.500
12.200.000

39.960.272

1.072.375
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52.763.251

-51.334
-270.651

-1.568.885

Skupaj

2.152.302

-51.334

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

Končno stanje 31.12.2004

Čisti posl.
izid posl.
leta

663.724

-669.903

0
-179.209

-133.709

309.179

53.535.647

Pomembnejša pojasnila
Načela priprave računovodskih izkazov
Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., za leto 2005 so pripravljeni v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah, Slovenskih računovodskih standardov in Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja. Družba Gorenje, d.d., pripravlja računovodske izkaze, tudi za potrebe priprave
konsolidiranih računovodskih izkazov, v skladu z določili mednarodnih standardov računovodskega poročanja
že od leta 1999 dalje, tako da je pri njihovi pripravi za leto 2005 ohranila časovno neprekinjenost njihove
uporabe v vseh pomembnih elementih.
Pri pripravi računovodskih izkazov družbe Gorenje, d.d., v skladu z določili mednarodnih standardov
računovodskega poročanja, je družba spoštovala določila MSRP 1 – Prva uporaba mednarodnih standardov
računovodskega poročanja.
Pri uporabi omenjenega standarda izkazujemo vrednosti nekaterih kategorij v računovodskih izkazih,
pripravljenih v skladu z določili MSRP, pomembno različne od izkazanih v skladu z določili SRS.
Razlogi za opisano različno izkazovanje v izkazu poslovnega izida so:
•
•
•
•
•
•

drugačna računovodska obravnava usredstvenih lastnih proizvodov,
sprememba načina oblikovanja in koriščenja rezervacij za odpravnine za posege v garancijskem obdobju,
razveljavitev koriščenja dolgoročnih rezervacij, ki jih v skladu z določili MSRP ni mogoče prepoznati,
dodatno oblikovanje in koriščenje rezervacij, ki jih v skladu z določili SRS ni mogoče pripoznati,
uporaba naložbene metode vrednotenja finančnih naložb in
pripoznavanje odloženih davkov.

V primeru bilance stanja nastajajo naslednje pomembne razlike pri izkazovanju nekaterih računovodskih
kategorij med obema načinoma poročanja:
•
•
•
•

dolgoročne finančne naložbe se v skladu z določili MSRP izkazujejo z uporabo naložbene metode
vrednotenja finančnih naložb, kar se v primerjavi z uporabo kapitalske metode vrednotenja odraža v izločitvi
dobičkov odvisnih družb,
lastne delnice se v skladu z določili MSRP izkazujejo kot odbitna postavka v kapitalu, v skladu z določili
SRS pa so izkazane kot dolgoročne finančne naložbe,
naložbene nepremičnine in vrednost terjatev za odložene davke so izkazane kot posebna bilančna
postavka, v skladu z določili SRS pa so del dolgoročnih finančnih naložb,
stanje dolgoročnih rezervacij vključuje tudi rezervacije, oblikovane za namene izven določil SRS
(oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za izplačilo jubilejnih nagrad).

Vsa omenjene razlike iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja so se odrazile v razlikah na posameznih
postavkah kapitala v bilanci stanja in v postavkah izkaza finančnega izida, izkazanih v skladu z določili MSRP.
Pomembni dogodki po datumu priprave bilance stanja
Pomembni dogodki po datumu priprave bilance stanja na dan 31.12.2005:

-

vsebinsko in organizacijsko prestrukturiranje poslovanja družb Gorenje Indop, d.o.o., in Gorenje
Orodjarna, d.o.o. (centralizacija nekaterih poslovnih funkcij);

-

vsebinsko in organizacijsko prestrukturiranje poslovanja družbe Gorenje GTI, d.o.o. (ločitev
dejavnosti prodaje gospodinjskih aparatov od ostalih dejavnosti);

-

pričetek izvajanja projekta izgradnje tovarne za proizvodnjo gospodinjskih aparatov programa
hladilno zamrzovalnih aparatov v Valjevu;

-

združitev družb Istrabenz-Gorenje, d.o.o., in IG Prodaja, d.o.o.;

-

poslovno prestrukturiranje družbe Biterm, d.o.o., (sprememba proizvodne dejavnosti);
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-

ustanovitev odvisne družbe za prodajo gospodinjskih aparatov v Dubaiu, Združeni Arabski emirati;

-

izvrštitev opcije za nakup 233.075 lastnih delnic (1,9105% delež v strukturi 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.;

-

pridobitev delnic družbe Surovina, d.d., v višini 27,6 % deleža v kapitalu družbe.

-

Gorenje je bilo izbrano kot dobavitelj indonezijskega premoga Termoelektrarni toplarni Ljubljana (TETOL.)

Zaključek
Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2005 nadaljevala
z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih
poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.
Uprava Gorenja, d.d.
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