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VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU DRUŽBE INLES
d.d. ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 30.9.2013

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
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 30.9.2013: 302
Število delnic: 712.410, nominalna vrednost delnice je 8,346 EUR
Število delničarjev: 991
Lastniška struktura se, v primerjavi z objavljeno v polletnem poročilu, ni bistveno
spremenila. Največji lastniki: Retno GmbH 23,21 %, SAR IN d.o.o. 14,69 %, Jelovica
d.d. 12,72 %, INLES d.d. 10 %, Triglav GmbH 9,48 %, Mate Andrej 9,06 %, EBS Group
4,13 %. 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, Igor Gasparič, izvršni direktor za prodajo,
Miran Merhar, izvršni direktor za proizvodni sektor, Tina Troha, izvršni direktor za
kadrovsko-pravni sektor, Urban Pakiž, predstavnik delavcev, Kožar Bojan predstavnik
delavcev.

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
15.987 tisoč EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 7 %.
Prodaja na tujih trgih je za 5% manjša kot preteklo leto, medtem ko je prodaja na
domačem trgu manjša za 15%.
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Stroški blaga,materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim obdobjem zmanjšali
za 6% in sicer zaradi zmanjšanja stroškov materiala za 8 %. Zmanjšal se je tudi delež
omenjene skupine stroškov v kosmatem donosu od poslovanja, iz 72,76% v prvih
devetih mesecih 2012 na 71,50% v devetih mesecih 2013. Stroški storitev so
nominalno na enaki ravni kot leta 2012.
Stroški dela znašajo 4.037 tisoč EUR in so nominalno za 8% nižji kot v enakem
obdobju preteklega leta. Na dan 30.9.2013 je imela družba 302 zaposlena. Število
zaposlenih je, v primerjavi z 30.9.2012, v glavnem zaradi upokojitev manjše za 12
delavcev.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega višji za 3% in znašajo 186 tisoč EUR. Glavni razlog za povečanje je zvišanje
obrestnih mer pri nekaterih kreditih. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so manjši
za 42%.
Poslovni izid obračunskega obdobja je negativen, izkazana je izguba v znesku 33
tisoč EUR. Poslovanje je v primerjavi z devetmesečnim obdobjem leta 2012 precej
boljše, saj je bila lani konec septembra izkazana izguba v znesku 257 tisoč EUR.
Družba med letom ne izračunava obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb.

2.2. Bilanca stanja
Dolgoročna sredstva družbe so na dan 30.9.2013 izkazana v vrednosti 13.906 tisoč
EUR, vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 8.499 tisoč EUR. Opredmetena
osnovna sredstva so se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za
3%. Glavnina povečanja predstavlja nakup opreme za novo linijo za proizvodnjo lesenih
oken in vrat. Delež dolgoročnih sredstev v aktivi znaša 59,3%.
Kratkoročna sredstva v vrednosti 9.462 tisoč EUR so se v primerjavi s preteklim letom
zmanjšala za 2%, predvsem na račun znižanja zalog materiala in kratkoročnih
finančnih naložb. Kratkoročne poslovne terjatve v višini 4.320 tisoč EUR so višje za 5%.
Vrednost aktive znaša 23.457 tisoč EUR in je za 2% višja kot preteklo leto.
Celoten kapital znaša 8.375 tisoč EUR in se je v primerjavi s preteklim letom, zaradi
bistveno nižje izgube v devetih mesecih 2013, nekoliko povečal (3%).
Dolgoročne obveznosti so izkazane v višini 5.030 tisoč EUR in so se v primerjavi s
preteklim letom, zaradi odplačil kreditov poslovnim bankam, znižale za 7%. .
Kratkoročne obveznosti so v primerjavi s tremi kvartali 2012 višje za 9% in znašajo
9.506 tisoč EUR. K povečanju je največ prispevalo povišanje kratkoročnih finančnih
obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti do bank so se v tem obdobju povečale za
31%, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so večje za 6%.
Računovodski izkazi niso revidirani.
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2.3. Odvisne družbe
Odvisne družbe, ki poleg matične družbe sestavljajo skupino INLES: IP Inles d.o.o.,
Lesco GmbH&Co.KG, Lesco GmbhH in Sklad dela Inles.
Družba za usposabljanje invalidov IP Inles d.o.o. je v devetih mesecih 2013 realizirala
za 1.665 tisoč EUR prihodkov, 1% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Preko
77% prihodkov družba ustvari s prodajo storitev matični družbi. Poslovni izid je
pozitiven, dobiček znaša 59 tisoč EUR. Lani v enakem obdobju je družba poslovala z
izgubo, ki je znašala 329 tisoč EUR.
Lesco Gmbh&CoKG, ki ima sedež v Münchnu, ima 525 tisoč EUR realiziranih
prihodkov. V devetih mesecih je izkazan dobiček v znesku 54 tisoč EUR.Tudi pri tej
družbi glavnina prihodkov izhaja iz opravljenih storitev za matično družbo.
Lesco GmbH in Sklad dela Inles v prvih devetih mesecih leta 2013 nista imela
poslovnih prihodkov.

2.4. Bistvena tveganja in negotovosti v preostalih mesecih poslovanja
INLES d.d. v zadnjem kvartalu leta 2013 ne pričakuje dogodkov, ki bi negativno vplivali
na poslovanje družbe, saj so jesenski meseci običajno poslovno najbolj uspešni.
Po obravnavanem obračunskem obdobju tudi ni bilo dogodkov, ki bi lahko bistveno
vplivali na verodostojnost bilančnih podatkov.

3. RAZLAGA POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV

Pojasnilo predsednika Upravnega odbora
INLES d.d. je v obdobju 1.1.2013 – 30.09.2013 glede na splošno gospodarsko situacijo in
zlasti glede na stanje v gradbeništvu, bilančno gledano, posloval relativno uspešno.
Primerjalno gledano z enakim obdobjem preteklega leta kumulativno dosegamo pozitivni
izid iz poslovanja, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa je še rahlo negativen,
vendar dosega samo še 13 % lanske izgube v enakem obdobju. Torej končni izid bo v
celoti gledano pozitiven, obstaja tudi realna možnost, da bo dosežen planirani čisti
poslovni izid.
Navedeni rezultat smo dosegli kljub padcu prodajnih prihodkov, zaradi slabše tržne
situacije na nekaterih trgih, kot je bilo načrtovano. Zlasti je bilo veliko doseženo na
7

zniževanju deleža stroškov materiala in dela, ki sta nominalno in realno padla za
pomemben znesek oz. delež.
Izvozili smo več kot 80 % vrednosti vseh izdelkov, praktično v celoti na razvite zahodne
trge, ki imajo najvišje tehnične in ostale zahteve glede naših produktov. Možno je
predvideti, da letni plan prodajnih prihodkov ne bo realiziran.
V prvi polovici leta je bil v celoti zaključen dvoletni investicijski ciklus v opremo in
tehnologijo proizvodnje naših izdelkov, tako da v naslednjih najmanj 5-tih letih niso
predvidene nobene bistvene naložbe, saj tehnologija in razvoj ustrezata v celoti
najzahtevnejšim trendom in stanju na trgu. Nepotrebnost investiranja bo v veliki meri
pripomogla tudi k nadaljnjemu izboljševanju bilančnih podatkov stanja družbe.
V celoti gledano nismo zadovoljni z implementacijo programske opreme, kar je ena
ključnih nalog za bližnjo prihodnost.
V letošnjem letu je potekel mandat Upravnega odbora in izvršnih direktorjev, pri čemer je
bilo z eno spremembo začeto novo mandatno obdobje organov upravljanja in vodenja.
Izključno zaradi poraznega stanja države in bančnega sistema, se nam poslabšujejo
pogoji poslovanja. Mišljene so zlasti pomembne dodatna davčne obremenitve, izgubljanje
konkurenčnosti v primerjavi z našimi tujimi konkurenti, seveda pa tudi nezmožnost in
nepripravljenost slovenskih bank za spremljanje poslovanja podjetij. Zaradi
podkapitaliziranosti bank se srečujemo z direktnimi in indirektnimi načini predčasnih vračil
kreditov, zlasti pa z nepripravljenostjo obnove kratkoročnih posojil. Realno ni možno
pričakovati, da se bo situacija v kratkem času spremenila. Država tudi, kljub nasprotnim
izjavam in zavezam, ni v ničemer naklonjena lesni branži.
V Inlesu se stalno prilagajamo in pripravljamo na zaostrovanje pogojev poslovanja in
zahtevam trgov, kar je osnovni porok za bodoče uspešno poslovanje.
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