VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE INLES d.d.
za obdobje 1.7.2015 do dneva objave poročila

1. UVODNA POJASNILA
Družba pripravlja vmesno poročilo poslovodstva na podlagi 114. člena Zakona o
trgu finančnih instrumentov.
Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1.7.2015 do 13.11.2015, podatki in njihova
Pojasnila pa se nanašajo na obdobje 1.7.2015 do 30.9.2015.
Opis finančnega položaja matične družbe in njenih odvisnih družb je pripravljen
na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe INLES d.d. in njenih
odvisnih družb za tretje četrtletje leta 2015, ki so izdelani v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.

2. SPLOŠNI PODATKI
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
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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 30.9.2015: 271
Število delnic: 712.410
Število delničarjev: 965
Lastniška struktura se, v primerjavi z objavljeno v polletnem poročilu, ni bistveno
spremenila. Največji lastniki: Retno GmbH 23,21%, Jelovica d.d. 17,62%, 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, Urban Pakiž,
predstavnik delavcev, Bojan Kožar, predstavnik delavcev.

3. OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE IN
NJENIH ODVISNIH DRUŽB

Poslovanje matične družbe
Čisti prihodki od prodaje so v obdobju, ki je predmet poročanja izkazani v višini
6 mio EUR in so v primerjavi z tretjim kvartalom 2014 višji za 10%. S prodajo na
tujih trgih je bilo ustvarjenih 81% prihodkov, delež prodaje na domačem trgu je
19%. Prihodki doseženi na tujih trgih so glede na lansko obdobje višji za 5%, na
domačem trgu pa so se zvišali za 39%.
Stroški blaga,materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim obdobjem
zvišali za 10%. Stroški materiala so nominalno višji za 9%, stroški storitev so se
nominalno povečali za 10%. Povečal se je tudi delež omenjene skupine stroškov
v kosmatem donosu od poslovanja, iz 69,42% v tretjem kvartalu 2014 na 71,31%
v tretjem kvartalu 2015.
Stroški dela so nominalno za 5% nižji kot v enakem obdobju preteklega leta. Na
dan 30.9.201 je imela družba 271 zaposlenih, 30.9.2014 je bilo zaposlenih nekaj
več in sicer 278.
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Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega nižji za 27% in znašajo 34 tisoč EUR. Družba ima na dan 30.9.2015
4,6 mio dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti, ki so se v primerjavi z
30.9.2014 zmanjšale za 12%.
Poslovni izid obračunskega obdobja je pozitiven, izkazan je dobiček v znesku
236 tisoč EUR. Poslovanje se je v primerjavi z obdobjem julij – september 2014
izboljšalo, saj je bila lani v tem obdobju izkazan dobiček v znesku 164 tisoč EUR.

Izbrani podatki o poslovanju matične družbe
V EUR
3.997.312Čisti prihodki od

prodaje
Stroški dela4.361.024
Stroški blaga mat. in stor.
Poslovni izid iz poslovanja
Čisti poslovni izid

JULIJ – SEPTEMBER 2015

JULIJ – SEPTEMBER 2014

6.007.085

5.460.930

1.285.230

1.350.238

264.394
236.538

201.263
164.071

Odvisne družbe
Odvisne družbe, ki poleg matične družbe sestavljajo skupino INLES: IP Inles
d.o.o., Lesco GmbH&Co.KG, Lesco GmbhH.
Družba za usposabljanje invalidov IP Inles d.o.o. je v obdobju julij - september
2015 realizirala za 540 tisoč EUR prihodkov, 7% več kot v enakem obdobju
preteklega leta. Preko 78% prihodkov družba ustvari s prodajo storitev matični
družbi. Poslovni izid v tem obdobju je negativen, izguba znaša 41 tisoč EUR. Lani
v enakem obdobju je družba poslovala z dobičkom, ki je znašal 32 tisoč EUR.
Na dan 30.9.2015 je bilo v družbi zaposlenih 122 delavcev.
Lesco Gmbh&CoKG, ki ima sedež v Münchnu, ima v obdobju julij – september
2015 474 tisoč EUR realiziranih prihodkov, v enakem obdobju 2014 161 tisoč
EUR. V tretjem kvartalu je izkazana minimalna izguba 260 EUR, lani dobiček v
znesku 17 tisoč EUR. V letu 2014 je glavnina prihodkov izhajala iz opravljenih
storitev za matično družbo, sredi leta 2015 pa je družba pričela s prodajo izdelkov
končnim kupcem, najela nove poslovne prostore in zaposlila nove sodelavce.
Rezultat je skoraj trikratno povečanje prihodkov v obravnavanem obdobju.
Lesco GmbH v obdobju od 1.7. do 30.9. 2015 ni imel poslovnih prihodkov.
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4. Pomembnejši poslovni dogodki
V omenjenem obdobju ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi bistveno
vplivali na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb.

5. Bistvena tveganja in negotovosti v preostalih mesecih
poslovanja
INLES d.d. v zadnjem kvartalu leta 2015 ne pričakuje dogodkov, ki bi negativno
vplivali na poslovanje družbe, saj so jesenski meseci običajno poslovno najbolj
uspešni.

6. Delnica
Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.9.2015, izračunana med vrednostjo
kapitala in številom delnic, znaša 8,364 EUR.
Enotni tečaj delnice družbe INLES d.d. je 30.9.2015 znašal 5,00 EUR.
Čisti dobiček na delnico za tretje četrtletje 2015, izračunan kot razmerje med
čistim dobičkom in številom izdanih delnic, znaša 0,33 EUR na delnico.

Ribnica, november 2015

Predsednik Upravnega odbora mag. Andrej Mate

Izvršni direktor za prodajo Igor Gasparič

Izvršni direktor za tehnični sektor Tanja Andoljšek

Izvršni direktor za proizvodni sektor Miran Merhar
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