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VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU
DRUŽBE INLES d.d. ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.3.2016

1. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI INLES d.d.
Naziv in sedež:
Firma: INLES Proizvodnja trženje in inženiring d.d.
Skrajšan naziv: INLES d.d.
Sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, Slovenija
Telefon: 01 8377 100
Fax: 01 8377 333
Internet: www.inles.si
Elektronski naslov: info@inles.si
Registracija in akt o ustanovitvi: INLES d.d. je vpisan v sodni register SRG 1997/04083
pri okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana z dne 2.10.1997 pod
vložno številko 1/12711/00.
Matična številka: 5103126
Davčna številka: 14775069
Šifra dejavnosti: 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Velikost: velika gospodarska družba
Število zaposlenih na dan 31.3.2015: 264
Delnica
Število delnic: 712.410
Število delničarjev: 957
Nominalna vrednost delnice je 8,346 EUR
Borzni tečaj delnice IHPG na dan 31.3.2016: 4,00 EUR
Čista izguba na delnico za obdobje 1.1.2016 do 31.3.2016: 0,54 EUR
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Lastniška struktura se, v primerjavi z objavljeno v letnem poročilu, ni bistveno
spremenila. Največji lastniki: Retno GmbH 23,21%, Jelovica d.d. 18,55, SAR IN d.o.o.
14,69%, INLES d.d. 10%, Triglav GmbH 9,48%, Mate Andrej 9,06%. Ostali lastniki
imajo manj kot 2% delež.
Organi vodenja in upravljanja: skupščina, upravni odbor, izvršni direktorji.
Upravni odbor sestavljajo: mag. Andrej Mate, predsednik, Dušan Urh, namestnik, Tanja
Andoljšek, izvršni direktor za tehnični sektor, Miran Merhar, izvršni direktor za
proizvodni sektor, Urban Pakiž, predstavnik delavcev, Brane Kožar, predstavnik delavcev.
Izvršni direktor za kadrovsko-pravni sektor je Boštjan J. Thurnherr.

2.

OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE IN
NJENIH ODVISNIH DRUŽB
2.1 Izkaz poslovnega izida
Čisti prihodki od prodaje so v obdobju, ki je predmet poročanja izkazani v višini 3.776
tisoč EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji za 25%. Prodaja na
tujih trgih se je povečala za 22% , medtem ko je prodaja izdelkov na domačem trgu večja
za 44%. Kosmati donos je višji za 13%
Stroški blaga,materiala in storitev so se v primerjavi z lanskim obdobjem zvišali za
15%.

Povečal se je tudi delež omenjene skupine stroškov v kosmatem donosu od

poslovanja, iz 76,96% v prvih treh mesecih 2015 na 77,89% v treh mesecih 2016. Razlog
za povečanje so nižje cene končnih izdelkov, medtem ko se cene vhodnih materialov niso
znižale, pri nekarih je opazen celo trend rasti.
Stroški dela znašajo 1.085 tisoč EUR in so nominalno za 4% nižji kot v enakem obdobju
preteklega leta. Znižal se je tudi njihov delež v kosmatem donosu. Na dan 31.3.2016 je
imela družba 264 zaposlenih. Število zaposlenih je v primerjavi z 31.3.2015 nižje za 13
delavcev.
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Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se, zaradi odplačil kreditov in nižjih
obrestnih mer, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšali za 22%, finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti pa so se zaradi večjega obsega prodaje menic povečali za
14%. V skupnem znesku so finančni odhodki manjši za 12%.

Poslovni izid obračunskega obdobja je negativen, izkazana je izguba v znesku 385 tisoč
EUR. Poslovanje je v primerjavi z trimesečnim obdobjem leta 2014 boljše, saj je bila lani
konec marca izkazana izguba v znesku 499 tisoč EUR. Negativno poslovanje je v zimskih
mesecih običajno, saj je prodaja in montaža oken in vrat odvisna tudi od vremenskih
pogojev in gradbene sezone.
2.2 Bilanca stanja
Dolgoročna sredstva družbe so na dan 31.3.2016 izkazana v vrednosti 11.534 tisoč EUR,
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 7.502 tisoč EUR. Opredmetena osnovna
sredstva se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšala za 6%.
Kratkoročna sredstva v vrednosti 8.788 tisoč EUR so v primerjavi s preteklim letom
višja za 8 %, predvsem na račun kratkoročnih finančnih naložb, ki so se povečale za 11%
in kratkoročnih poslovnih terjatev, ki so večje za 17%. Zaloge so se v primerjavi z enakim
obdobjem nekoliko znižale in sicer za 4%.
Vrednost aktive znaša 20.467 tisoč EUR in je za 2% nižja kot preteklo leto.
Celoten kapital znaša 8.308 tisoč EUR in se je v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta zvišal za 2%.
Dolgoročne obveznosti so izkazane v višini 3.671 tisoč EUR in so
31.3.2015, zaradi odplačil dolgoročnih kreditov, manjše za 16%.
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v primerjavi z

Kratkoročne obveznosti se v primerjavi s prvim kvartalom 2015 povečale za 2% in
znašajo 7.912 tisoč EUR. Kratkoročne finančne obveznosti so se v tem obdobju zmanjšale
za 11%, do bank za 13%. Zaradi povečanega obsega prodaje so se za 8% povečale
obveznosti do dobaviteljev, posledično so se za 2% povečale kratkoročne obveznosti.
Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na verodostojnost
bilančnih podatkov za obravnavano obdobje.
Računovodski izkazi niso revidirani.
Podrobnejši prikaz bilančnih postavk je razviden iz priloženega izkaza poslovnega izida in
bilance stanja.

5

6

7

8

9

2.3 Odvisne družbe
Odvisne družbe, ki poleg matične družbe sestavljajo skupino INLES: IP Inles d.o.o., Lesco
GmbH&Co.KG in Lesco GmbH.
Družba za usposabljanje invalidov IP Inles d.o.o. je v treh mesecih 2016 realizirala za 484
tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje, 4,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
Preko 80% prihodkov družba ustvari s prodajo storitev matični družbi. Poslovni izid je
negativen, izguba znaša 9 tisoč EUR. Lani v enakem obdobju je izguba znašala 39 tisoč
EUR.
Lesco Gmbh&CoKG, ki ima sedež v Münchnu, ima 276 tisoč EUR realiziranih prihodkov,
lani v enakem obdobju 98 tisoč EUR. Družba se je sredi leta 2015 prvič pričela ukvarjati s
prodajo končnim kupcem. Na novi lokaciji v Burghausnu je bil urejen in opremljen no
prodajno informacijski center z atraktivnim prodajnim salonom. V preteklosti je večino
prihodkov ustvarila s prodajo storitev matični družbi V prvih treh mesecih je izkazana
izguba v znesku 4,6 tisoč EUR.
Družba Lesco GmbH v prvih devetih mesecih leta 2016 ni imela poslovnih prihodkov.

2.4 Opis pomembnih poslov s povezanimi osebami
Transakcije med povezanimi osebami izhajajo iz rednega poslovanja družbe INLES d.d. in
so opravljene v skladu s pravili poslovanja in po tržnih pogojih.
Prihodki od prodaje povezanim družbam v prvem kvartalu 2016 znašajo 185 tisoč EUR,
preteklo leto 38 tisoč EUR. Povečanje prihodkov izhaja iz prodaje izdelkov družbi Lesco v
Nemčijo (147 tisoč EUR). Povezane družbe so iz naslova prodaje matični družbi v
obravnavanem obdobju realizirale 498 tisoč EUR prihodkov (v prvem kvartalu 2015 449
tisoč EUR).
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Glavnino teh prihodkov še vedno predstavljajo opravljene storitve.
Stanje terjatev matične družbe do povezanih oseb na dan 31 3. 2016:
-

dolgoročna posojila do družb v skupini: 696 tisoč EUR

-

dolgoročne terjatve do družb v skupini: 40 tisoč EUR

-

kratkoročna posojila družbam v skupini: 1.491 tisoč EUR

-

kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini: 1.131 tisoč EUR

Matična družba, iz naslova kratkoročnih poslovnih obveznosti, družbam v skupini dolguje
107 tisoč EUR.

2.5 Bistvena tveganja in negotovosti v zvezi s preostalimi

meseci

tekočega poslovnega leta
Tveganje, ki obstaja je, da se zaradi razmer na trgu, ko se v panogi v kateri družba deluje
soočamo z presežkom kapacitet in čedalje večjo cenovno konkurenco, zmanjša obseg
poslovanja, ki je potreben za nemoteno delovanje družbe. Kot posledica se lahko pojavijo
težave z likvidnostjo, presežkom delavcev ipd..
Med poslovnimi tveganji je pomembno kreditno tveganje, saj v zaostrenih pogojih
poslovanja obstaja verjetnost neplačil s strani kupcev, kljub temu, da ima družba velik del
terjatev zavarovan.
Bistvenih sprememb pri ostalih vrstah tveganj ne pričakujemo.

3. RAZLAGA VSEH POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
Pojasnilo predsednika Upravnega odbora
V prvem kvartalu leta 2016 je INLES d.d. gledano na prodajne prihodke, kosmati donos in
rezultate poslovanja, posloval bistveno boljše kot v enakem obdobju leta 2015 in boljše kot je
bilo planirano. Prodajni prihodki so porastli za okrog 25 %, kosmati donos za 13 %, čisti
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poslovni izid je sicer kot vedno v izraziti nesezoni še vedno negativen, vendar boljši kot lani
za 23 %. Plan je bil presežen za okrog 9 %.
V strukturi stroškov beležimo padec deleža vseh stroškov z izjemo najpomembnejših to je
stroškov materiala, kar kaže na padanje cen končnih izdelkov, saj sicer cene dobaviteljev v
prvem delu leta niso narastle. Navedeno dejstvo je zaskrbljujoče, saj kaže na velik presežek
proizvodnih kapacitet glede na povpraševanje in na nadaljevanje cenovnega prilagajanja
prevelike ponudbe glede na premajhno povpraševanje.
Za vse proizvajalce na naših ključnih trgih je izrazito glavni problem prisotnost dumpinške
ponudbe oken iz Poljske, kar traja že nekaj let.
Kljub relativno ugodnim podatkom za prvi kvartal leta 2016, je potrebno poudariti, da so
podatki boljši tudi zaradi slabših rezultatov v enakem obdobju preteklega leta, ni pa realno za
računati, da se bo visoka rast prodaje nadaljevala skozi celo leto, tako da kot ključen cilj
ostaja izpolnitev letnega plana za leto 2016.
V drugi polovici leta bomo imeli tudi podražitve določenih ključnih materialov (steklo,
plastika), kar bomo sicer s težavo poskušali kompenzirati z dvigom cen naših izdelkov,
predvsem oken.
V tem momentu je možno zanesljivo ugotoviti, da bo prvo polletje leta boljše, da pa je še
negotovo, kakšni bodo rezultati v drugem, sezonskem delu leta.
Sicer pa uspešno znižujemo tako nominalno kot relativno ostale stroške, kamor spadajo zlasti
stroški dela, amortizacije in finančni odhodki.
Postopno se zmanjšuje zadolženost, izboljšuje likvidnost, manjša se število zaposlenih in
nasploh se racionalizira poslovanje.
V obravnavanem obdobju smo uspešno izpeljali za nas dva ključna sejma (Nürnberg,
Ljubljana).

12

Kljub vsakodnevnim kontaktom z našimi kupci, v tem trenutku ni možno z veliko
zanesljivostjo oceniti, kakšno bo poslovanje v nadaljevanju leta, vsekakor pa velja, da se bo
cenovna vojna nadaljevala in da bomo imeli možnost prodajati in proizvajati zlasti zahtevne
izdelke v najširšem smislu besede.
Na ostalih področjih v obravnavanem obdobju ni bilo zelo pomembnih sprememb. Cilji
zadani v letnem planu se postopoma uresničujejo na vseh področjih.
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