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GORENJE V PRVEM ČETRTLETJU NADALJUJE TREND POZITIVNEGA POSLOVANJA
Velenje, 26. maj 2010 – Nadzorni svet Gorenja je danes obravnaval poročilo o
poslovanju za obdobje januar – marec 2010. Skupina Gorenje je v prvih treh
mesecih leta dosegla skoraj 291 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov od
prodaje ali 1,5 odstotka več kot v prvem četrtletju lanskega leta. Dobiček iz
poslovanja (EBIT) je znašal 7,8 milijona evrov.
Svetovno gospodarstvo se je deloma izvilo iz primeža recesije, a kljub povečanemu
optimizmu Gorenje še vedno posluje v zaostrenih tržnih razmerah, ki zahtevajo nadaljevanje
ukrepov, sprejetih že v letu 2009 in katerih glavni cilji so rast tržnih deležev, ustvarjanje
pozitivnega prostega denarnega toka in ohranjanje produktivnih delovnih mest.
Ključna težava poslovanja ostaja likvidnost v smislu slabitve kupne moči potrošnikov,
sposobnosti samofinanciranja družb, izostanka primernih dolžniških virov financiranja in
velike previdnosti bank pri financiranju aktivnosti gospodarstva. Kljub temu se je obseg
poslovnih aktivnosti Skupine Gorenje v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim obdobjem
lanskega leta povečal v diviziji Ekologije, energetike in storitev in nadomestil znižanje obsega
ostalih dveh divizij.
Divizija Aparati za dom je dosegla pomembno izboljšanje čiste dobičkonosnosti, predvsem
zaradi izboljševanja prodajne strukture z vidika trgov in strukture izdelkov po programih in
njihove cenovne umeščenosti. Postopoma se znižuje delež prodaje cenovno nižje umeščenih
izdelkov in trgov z nižjimi donosi. Obseg prodaje se je najbolj povečal v nekaterih državah
vzhodne in v večini držav jugovzhodnega dela Evrope, zaostaja pa v Sloveniji, na Hrvaškem,
v sredozemskih državah (z izjemo Turčije in Grčije), Avstriji, vzhodnih državah EU in Rusiji.
Na zahodnem delu starega kontinenta v večjem delu ohranjajo trend rasti iz druge polovice
preteklega leta. Rast obsega prodaje močno zavira in omejuje zavarovanje terjatev do
kupcev, saj so pogoji zavarovanj še vedno bistveno ostrejši in omejeni, prodaja nad
zavarovanimi ravnmi pa pomeni neposredno tveganje poplačila.
Medtem ko sta programa kuhalnih in hladilno-zamrzovalnih aparatov rasla, je znižanje
prihodkov od prodaje dosegel program pralno-pomivalnih aparatov. Rast programa kuhalnih
aparatov je z vidika krepitve čiste dobičkonosnosti zelo pomembna. Dopolnilni program,
katerega glavni nosilec je družba Atag, uspešno nadaljuje z uresničevanjem načrtovanih
obsegov prodaje in njene dobičkonosnosti.
Dobičkonosnost so v Gorenju krepili tudi zaradi uspešnega zadrževanja vplivov rasti cen
surovin in materialov ter razvojno-tehničnih aktivnostih (prilagajanja obstoječih izdelkov in
uvajanja novih). Stroški storitev so se kljub povečanemu obsegu zmanjšali, stroški dela pa so
se v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2009 povečali kljub nižjemu številu zaposlenih za 390.

Na zadnji dan meseca marca 2010 je v Skupini Gorenje 10.560 zaposlenih. Je pa potrebno
upoštevati, da so v prvem četrtletju lanskega leta delali v 36-urnem in deloma tudi v 32urnem delovniku. Letos stroške dela povečujejo učinki dogovora z delavci septembra lani in
dvig minimalne plače. Oboje neposredno vpliva na višino rasti stroškov dela, z vidika
učinkovitosti pa se je njihov delež v dodani vrednosti znižal z 88 na 72,4 odstotka, kar kaže
na izboljšanje produktivnosti.
Raven zalog končnih izdelkov in trgovskega blaga je bila v prvem četrtletju leta na ravni
primerljivega obdobja lani, kar pomeni, da strukturne spremembe v proizvodnji in prodaji
niso izničile v letu 2009 izvedenih aktivnosti optimiranja.
Skupina Gorenje je svoje delovanje v okviru finančnega upravljanja znova osredotočala
predvsem na ukrepe ščitenja pred tveganji finančne krize. Zaradi zaostrenega
makroekonomskega položaja še večjo pozornost namenjajo učinkovitemu upravljanju s
kreditnimi tveganji in sicer z okrepitvijo izvajanja nadzora nad kreditnimi limiti, odobrenimi s
strani kreditnih zavarovalnic ter intenzivnejšo izterjavo terjatev.
Valutna tveganja uravnavajo in minimizirajo z naravnim usklajevanjem denarnih tokov v
posamezni valuti, za nadgradnjo naravnemu ščitenju pa predvsem na področju Vzhodne in
Jugovzhodne Evrope uporabljajo izvedene finančne instrumente.
Skupina Gorenje je v prvem četrtletju ustvarila 13,8 milijonov evrov čistega denarnega toka
in negativni prosti denarni tok v višini 42,7 milijona evrov, kar je posledica sezonskega vpliva
na gibanje čistih obratnih sredstev. Kljub negativnemu denarnemu toku, ki je v načrtovanih
okvirih, tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti Gorenje obvladuje z odobrenimi revolving
kreditnimi linijami.
V opisanih okoliščinah poslovanja je Skupina Gorenje v prvem četrtletju letošnjega leta
ustvarila 7,8 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), medtem ko je v enakem lanskem
obdobju na ravni poslovnega izida iz poslovanja dosegla 7 milijonov evrov izgube. Dobiček iz
poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je glede na primerjalno obdobje lani potrojil, s 7
na 21 milijonov evrov. Čisti dobiček je znašal 517.000 evrov.
Predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac: »Negotove razmere na trgu dela, rast
brezposelnosti in otežen dostop do bančnega financiranja so še vedno značilnosti razmer na
evropskih trgih, vendar ocenjujemo, da bomo tudi v prihodnje z dobrim obvladovanjem
stroškov, razvojem inovativnih izdelkov in storitev ter s kakovostno rastjo obsega poslovnih
aktivnosti uspeli krepiti dobičkonosnost Skupine Gorenje.«
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje,
d.d., Velenje, najmanj 5 let od datuma objave.
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