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VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU
DRUŽBE INLES d.d. ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO
31.3.2015

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: 277
Delnica
Število delnic: 712.410
Število delničarjev: 965
Nominalna vrednost delnice je 8,346 EUR
Borzni tečaj delnice IHPG na dan 31.3.2015: 5,00 EUR
Čista izguba na delnico za obdobje 1.1.2015 do 31.3.2015: 0,70 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. 17,99, 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, 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, Brane
Kožar, 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
3.025 tisoč EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za
13%. Prodaja na tujih trgih se je zmanjšala za 12% , medtem ko je prodaja
izdelkov na domačem trgu manjša za 29%. Kosmati donos je nižji za 14%
Stroški blaga,materiala in storitev so se v primerjavi z lanskim obdobjem
zmanjšali za 8%. Pomembno se je povečal delež omenjene skupine stroškov v
kosmatem donosu od poslovanja, iz 71,82% v prvih treh mesecih 2014 na
76,69% v treh mesecih 2015. Razlog za povečanje so nižje cene končnih
izdelkov, medtem ko se cene vhodnih materialov niso bistveno znižale.
Stroški dela znašajo 1.134 tisoč EUR in so nominalno za 8% nižji kot v enakem
obdobju preteklega leta. Kljub temu se je, zaradi nižjih prihodkov, njihov delež v
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kosmatem donosu povečal. Na dan 31.3.2015 je imela družba 277 zaposlenih.
Število zaposlenih je v primerjavi z 31.3.2014 nižje za 19 delavcev.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se, zaradi odplačil kreditov in nižjih
obrestnih mer, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšali za 29%, finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti pa so se zaradi večjega obsega prodaje menic
povečali za 26%. V skupnem znesku so finančni odhodki manjši za 18%.

Poslovni izid obračunskega obdobja je negativen, izkazana je izguba v znesku
499 tisoč EUR. Poslovanje je v primerjavi z trimesečnim obdobjem leta 2014
slabše, saj je bila lani konec marca izkazana izguba v znesku 242 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 31.3.2015 izkazana v vrednosti 12.551
tisoč EUR, vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 7.966 tisoč EUR.
Opredmetena osnovna sredstva se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega
leta zmanjšala za 2%.
Kratkoročna sredstva v vrednosti 8.112 tisoč EUR so v primerjavi s preteklim
letom nižja za 2 %, predvsem na račun kratkoročnih finančnih naložb. Zaloge so
na približno enaki ravni kot preteklo leto, kratkoročne finančne naložbe so se,
zaradi večjih kratkoročnih posojil drugim (menice Fenster Mack), povečale za 6%
Vrednost aktive znaša 20.813 tisoč EUR in je za 4% nižja kot preteklo leto.
Celoten kapital znaša 8.152 tisoč EUR in se je v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta znižal za 2%.
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Dolgoročne obveznosti so izkazane v višini 4.364 tisoč EUR in so se v primerjavi
z 31.3.2014 manjše za 2%, zaradi konverzije dela kratkoročnih kreditov v
dolgoročne.
Kratkoročne obveznosti se v primerjavi s prvim kvartalom 2014 zmanjšale za
9% in znašajo 7.752 tisoč EUR. Kratkoročne finančne obveznosti so se v tem
obdobju zmanjšale za 30%, do bank za 39%. Kljub pospešenemu razdolževanju
pri bankah so se znižale tudi kratkoročne poslovne obveznosti.
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Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na verodostojnost
bilančnih podatkov za obravnavano obdobje.
Računovodski izkazi niso revidirani.

2.3 Odvisne družbe
Odvisne družbe, ki poleg matične družbe sestavljajo skupino INLES: IP Inles
d.o.o., Lesco GmbH&Co.KG, Lesco GmbH.

Sklad dela Inles je v postopku

likvidacije.
Družba za usposabljanje invalidov IP Inles d.o.o. je v

treh mesecih 2015

realizirala za 463 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje, 8% več kot v enakem
obdobju preteklega leta. Preko 75% prihodkov družba ustvari s prodajo storitev
matični družbi. Poslovni izid je negativen, izguba znaša 39 tisoč EUR. Lani v
enakem obdobju je izguba znašala 74 tisoč EUR.
Lesco Gmbh&CoKG, ki ima sedež v Münchnu, ima 98 tisoč EUR realiziranih
prihodkov. V prvih treh mesecih je izkazan dobiček v znesku 4,8 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 2014 nista 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 2015 znašajo 38 tisoč
EUR in so enaki kot preteklo leto. Povezane družbe so iz naslova prodaje matični
družbi v obravnavanem obdobju realizirale 449 tisoč EUR prihodkov (v prvem
kvartalu 2014 450 tisoč EUR).
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Glavnino teh prihodkov predstavljajo opravljene storitve.
Stanje terjatev do povezanih oseb na dan 31 3. 2015:
-

dolgoročna posojila do družb v skupini: 118 tisoč EUR

-

dolgoročne terjatve do družb v skupini: 281 tisoč EUR

-

kratkoročna posojila družbam v skupini: 1.482 tisoč EUR

-

kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini: 733 tisoč EUR

Matična družba, iz naslova kratkoročnih poslovnih obveznosti, družbam v skupini
dolguje 394 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 2015 je INLES d.d. gledano na prodajne prihodke, kosmati
donos in rezultate poslovanja, posloval slabše kot v istem obdobju leta 2014 in
slabše kot je bilo planirano. Nasploh velja, da je celotna branža, naši konkurenti in
dobavitelji, beležila slabše rezultate, vsled nizkega povpraševanja, zimske nesezone,
prevelikih kapacitet in zaostrene konkurence s strani dobaviteljev iz Vzhodne Evrope.
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Poslovanje v prvem kvartalu leta 2015, pod vprašaj postavlja realnost doseganja
planiranih prodajnih prihodkov za celo leto, ni pa nujno, da tudi onemogoča
doseganje pozitivnega poslovanja na letnem nivoju. V letu 2013 smo ob višjem nivoju
prihodkov, beležili še višji negativni rezultat.
Kot je iz priloženih izkazov uspeha razvidno, se večina stroškov zmanjšuje, tako da
so za pozitivno poslovanje ključni predvsem ustrezni prodajni prihodki. Tej
problematiki je v družbi posvečena izrazito največja pozornost.
Sicer praviloma velja, da v sezonskem obdobju nekoliko popusti pritisk na cene, kar
ob vedno večjem povpraševanju običajno rezultira tudi v višjih prodajnih prihodkih.
Na finančnem področju, smo kljub znižanju prihodkov zadržali enak nivo na področju
likvidnosti, kot v enakem obdobju lanskega leta.
Postopno se tudi nadaljuje zmanjševanje števila zaposlenih, kar bo tudi do konca leta
permanentna naloga.
Po zadnjih razgovorih z ključnimi kupci, se pričakuje rast naročil v preostalem delu
leta. Vodstvo družbe bo v primeru, da se to ne bo uresničevalo, prisiljeno poduzeti
ukrepe, ki bodo rezultirali v dodatno zniževanje stroškov.
V obravnavanem obdobju sicer na ostalih poslovnih področjih ni bilo zelo pomembnih
sprememb.
Upravni odbor in vodstvo družbe še vedno smatrata, da je mogoče doseči planirani
čisti poslovni izid, čemur bo v poslovanju posvečena največja pozornost.
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