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1. UVODNA POJASNILA

INLES d.d., Kolodvorska 22, 1310 Ribnica skladno s 112. in 113. členom Zakona o trgu finančnih

instrumentov in s 25. členom pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana objavlja polletno poročilo o

poslovanju družbe INLES d.d. in Skupine INLES za prvo polletje 2016. Računovodski izkazi so

izdelani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi in

Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi so nerevidirani.

Polletno  poročilo  je  na  vpogled  na  sedežu  družbe  INLES  d.d.,  na  Kolodvorski  22  v  Ribnici,

objavljeno pa je tudi na spletnih straneh družbe INLES d.d., www.inles.si.

2. SPLOŠNI PODATKI

Naziv in sedež podjetja:
Firma: INLES Proizvodnja, trženje in inženiring d.d.

Skrajšana označba firme: INLES d.d.

Sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica

Telefon:                                  01 8377 100

Internet:                                  www.inles.si

Elektronski naslov:                info@inles.si

Registracija in akt o ustanovitvi

Podjetje INLES d.d. Ribnica je vpisano v sodni register Srg 1997/04083 pri Okrožnem sodišču v

Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana z dne 02.10.1997 pod vložno številko 1/12711/00.

Razvrstitev družbe

Na podlagi meril 55. in 56. člena Zakona o gospodarskih družbah je družba razvrščena med velike

delniške družbe. Družba je namreč zavezana za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov. 
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Podatki iz računovodskih izkazov na dan 30.06.2016

Vrednost aktive

v EUR

Čisti prihodki od prodaje

v EUR

Število zaposlenih 

20.113.366 9.173.130 267

Matična, davčna številka in šifra dejavnosti

Matična številka: 5103126

Davčna številka: 14775069

Šifra dejavnosti: 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

Organi vodenja in upravljanja
Organi vodenja in upravljanja so skupščina, upravni odbor in izvršni direktorji.

Na  skupščini  družbe  delničarji  uresničujejo  svoje  pravice  v  zvezi  z  družbo.  Delničarji  lahko

uveljavljajo  svoje  glasovalne  pravice  neposredno  na  skupščini  ali  preko  pooblaščenca,  pod

pogojem, da prijavijo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne  pred skupščino. Družba

letno s sklicem skupščine skladno z določbami ZGD-1 in 130. členom ZTFI,  javno objavi tudi

obrazec  prijave  na  skupščino  in  pooblastilo  za  uresničevanje  glasovalnih  pravic  delničarja  na

skupščini.  Vsaka delnica daje delničarju 1 (  en )  glas.  Družba vse delničarje obravnava enako.

Lastne delnice, ki jih ima družba, nimajo glasovalnih pravic, lahko pa jih družba skladno s statutom

tudi zastavi, da v uživanje ali jih proda. 

Na  skupščini  se  odloča  o  spremembah  statuta,  sprejemu  letnega  poročila,  uporabi  bilančnega

dobička, imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora, podelitvi razrešnice članom upravnega

odbora,  ukrepih  za  povečanje  in  zmanjšanje  kapitala,  prenehanju  družbe  in  statusnem

preoblikovanju, imenovanju revizorja. Družba skladno z 298. členom ZGD-1 in 133. členom  ZTFI

javno objavi besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo. 

Upravni odbor šteje osem članov.  
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Člani Upravnega odbora so:

1. Andrej Mate, predsednik

2. Dušan Urh, namestnik

3. Tanja Andoljšek, izvršni direktor za tehnični sektor, član

4. Boštjan Jan Thurnherr, izvršni direktor za kadrovsko-pravni sektor, član

5. Miran Merhar, izvršni direktor za proizvodni sektor, član

6. Igor Gasparič, član

7. Urban Pakiž, predstavnik delavcev, član

8. Bojan Kožar, predstavnik delavcev, član

V Statutu so navedene naslednje pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora:

 na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;

 pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;

 uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;

 skliče skupščino in predlaga sprejetje skupščinskih sklepov;

 pregleduje  in  preverja  knjige  ter  dokumentacijo  družbe,  njeno  blagajno,  shranjene

vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;

 oblikuje revizijsko in po potrebi druge komisije;

 imenuje in odpokliče izvršne direktorje;

 od izvršnih direktorjev zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora;

 sprejema poslovno finančni načrt za posamezno poslovno leto;

 sprejema dolgoročni načrt poslovanja ( dolgoročno strategijo družbe);

 preveri in potrdi letno poročilo, ki ga predložijo izvršni direktorji ter sestavi pisno poročilo

za skupščino v skladu z zakonskimi določbami;

 poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, ko mora temeljiti na predlogu revizijske

komisije;

 druge pristojnosti  v zvezi z vodenjem in nadzorom družbe, ki niso v izrecni pristojnosti

izvršnih direktorjev.

V skladu s Statutom imajo izvršni direktorji naslednje pristojnosti:

 vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe;

 prijave vpisov in predložitve listin sodnemu organu;

 skrb za vodenje poslovnih knjig;

 sestava letnega poročila, h kateremu se predloži revizorjevo poročilo in predlog za uporabo
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bilančnega dobička za skupščino, ki ga nemudoma predloži upravnemu odboru;

 druge naloge, ki mu jih dodeli upravni odbor družbe.

Vsak izvršni direktor zastopa samostojno in posamično svoje področje dela.

Predstavnike delavcev v upravnem odboru imenuje Svet delavcev.  Izvršne direktorje imenuje in

odpokliče upravni odbor.

 PREDSTAVITEV SKUPINE INLES

INLES, ki je bil ustanovljen leta 1948, je v svoji dolgoletni zgodovini doživel nešteto poslovnih,

programskih, statusnih in organizacijskih sprememb.  Razvil se je v specializiranega proizvajalca

zgolj naročniških programov oken in vhodnih vrat iz najrazličnejših materialov in izvedb, ki je s

svojimi izdelki in programom ter blagovnima znamkama INLES in ISARHOLZ razpoznaven v

Sloveniji in Evropi.

Skupino INLES sestavljajo: matična družba INLES d.d., ki je pravni naslednik nekdaj obsežnega

sistema INLES ter hčerinske družbe IP Inles d.o.o., Lesco GmbH & Co.KG in Lesco GmbH. 

INLES d.d. je 100 % lastnik IP Inles d.o.o., družbe Lesco GmbH&Co.KG ter 90% lastnik družbe

Lesco GmbH. IP Inles glavnino prihodkov od prodaje (81%) ustvari  s  prodajo storitev matični

družbi. Družba Lesco GmbH&Co.KG  je v lanskem letu, poleg storitev za matično družbo, pričela s

prodajo fasadnih elementov pa sedaj 70% prihodkov ustvari s prodajo strankam v Nemčiji.   Lesco

GmbH v prvem polletju 2016 ni ustvaril prihodkov.
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA INLES d.d.
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3. KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU ZA OBDOBJE I. - VI. 2016

Pomembnejši podatki INLES d.d. za prvo polletje 2016:

v EUR januar – junij 
2016

januar – junij 
2015

Indeks 
2015/2014

Čisti prihodki od prodaje 9.173.130 8.103.419 113

Stroški  blaga,  mat.  in
storitev

7.023.356 6.192.807 113

Stroški dela 2.293.884 2.356.724 97

Poslovni izid - 236.094 - 323.417 73

Čisti poslovni izid - 284.515 - 382.765 74

Sredstva 20.113.366 20.462.310 98

Kapital 8.398.825 8.262.538 102

Pomembnejši podatki za Skupino INLES  za prvo polletje 2015:

v EUR januar – junij 
2016

januar – junij 
2015

Indeks 
2015/2014

Čisti prihodki od prodaje 9.525.375 8.261.265 115

Stroški  blaga,  mat.  in
storitev

6.584.322 5.521.539 119

Stroški dela 3.546.347 3.548.064 100

Poslovni izid - 264.252 - 238.746 111

Čisti poslovni izid - 327.229 - 319.523 102

Sredstva 16.908.886 17.222.569 98

Kapital 4.554.328 4.587.960 99
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4. DELNICE IN LASTNIŠKA STRUKTURA

1 IHPG RETNO G.M.B.H. 165.358 23,211%
2 IHPG JELOVICA, d.d. 132.162 18,551%
3 IHPG SAR IN, d.o.o. 104.670 14,692%
4 IHPG INLES d.d. 71.241 10,000%
5 IHPG TRIGLAV GMBH 67.529 9,479%
6 IHPG MATE ANDREJ 64.566 9,063%
7 IHPG LAVRIČ ALOJZ 11.699 1,642%
8 IHPG MERHAR MIRAN 11.083 1,556%
9 IHPG URH DUŠAN 8.734 1,226%

10 IHPG MALI DELNČARJI SKUPAJ 75.368 10,579 %
SKUPAJ 712 410 100 %

Število delnic: 712.410 

Število delničarjev: 953
Nominalna vrednost delnice je 8,346 EUR

Borzni tečaj delnice IHPG na dan 30.6.2016: 4,00 EUR

Čista izguba na delnico za obdobje 1.1.2016 do 30.6.2016: 0,40 EUR

5. ANALIZA POSLOVANJA

Družba INLES d.d. in Skupina INLES sta v prvi polovici leta 2016 poslovali bistveno boljše kot v

istem obdobju preteklega leta. Doseženi rezultati so bili na nivoju planiranih, ob 15 % rasti obsega

poslovanja in bistveno manjši čisti izgubi, kot v preteklem letu, kar je sicer značilnost nesezonskega

poslovanja v obdobju zime v naši branži. 

Natančni  podatki  o  ključnih  postavkah  poslovanja  so  razvidni  iz  priloženih  tabel,  zlasti  pa  iz

bilančnih podatkov.  

Sicer pa se situacija na trgu ni v ničemer spremenila. V branži obstajajo velike presežne proizvodne

kapacitete,  ki  vodijo  do  prevelike  ponudbe  in  zniževanja  cen.  Posledično  to  pomeni,da  smo

prisiljeni stalno racionalizirati poslovanje, iskati nove razvojne rešitve in se prilagajati vse večjim

zahtevam kupcev.  Problem pa je v  tem, da velik  obseg dodatnega dela  in vložkov ni  ustrezno

ovrednoten.
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Neodvisno  od  tega,  pa  INLES  s  svojo  kvaliteto,  fleksibilnostjo,  celovitostjo  programa  in

zanesljivostjo, ostaja na trgu poznan, kot proizvajalec najvišjega ranga kakovosti v najširšem smislu

besede.

Vsekakor je trenutno največji izziv zadrževati trend rasti prodaje tudi v drugi polovici leta, sicer na

nekaj nižjem nivoju, ker je bilo tudi poslovanje v lanski drugi polovici leta na relativno visokem

nivoju. 

Poslovanje na ostalih področjih (proizvodnja,  razvoj, kadri,  nabava...)  se je v prvi polovici  leta

odvijalo v skladu s planiranim in je bilo relativno uspešno. 

Na finančnem področju ni bilo zaznati večjih sprememb, tako da ohranjamo nivo likvidnosti kot v

preteklosti, seveda pa znižujemo zadolženost zlasti do finančnih ustanov. 

Relativno solidno se ustvarja podlaga za uspešno bodoče poslovanje s pridobivanjem novih kupcev

in razvojem programov, ki so tržno zanimivi. 

Na  internem področju  nadaljujemo  z  ukrepi,  ki  vodijo  v  dvig  produktivnosti,  ki  je  še  vedno

premajhna. 

Na  makro  gospodarskem  nivoju  se  za  našo  branžo,  ki  posluje  v  mednarodno  gledano

nekonkurenčnih pogojih ni nič spremenilo, ni pa realno to pričakovati tudi v bližnji prihodnosti. 

5.1  PRODAJA

V prvem polletju  2016 smo realizirali  za   9,2 mio evrov čistih  prodajnih prihodkov od tega  s

prodajo izdelkov in blaga 9,0  mio evrov,  z montažami in drugimi prodajnimi storitvami 0,1 mio

evrov ter  s  storitvami  za  družbe  v skupini  0,1   mio  evrov.   V primerjavi  z  enakim obdobjem

lanskega leta beležimo rast prodajnih prihodkov od prodaje izdelkov in blaga v višini 15%.

Prodaja izdelkov in blaga po posameznih državah v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z

enakim obdobjem lanskega leta, je prikazana v spodnjem pregledu.
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Na naših ključnih trgih, Nemčije, Slovenije in Avstrije, katerih skupni delež v celotnih prodajnih

prihodkih predstavlja 84,7%, beležimo v primerjavi s prvim polletjem lanskega leta  rast  prodajnih

prihodkov v višini 22,3%. Vrednostno je najvišja  rast na trgu Nemčije, predvsem zaradi povišanja

obsega prometa pri naših ključnih kupcih na tem trgu.

Višje prodajne prihodke v primerjavi  z  enakim obdobjem lanskega leta  beležimo tudi  na trgih:

Italije, Luksemburga, Grčije in drugih držav. Delež teh trgov predstavlja 7,9%.

Letni plan prodaje smo v prvem polletju 2016 realizirali v višini 41%.

Po posameznih programih smo v prvem polletju 2016 prodali za:

• 2,2 mio evrov lesenih oken,

• 0,6 mio evrov lesenih in les aluminij vhodnih vrat

• 3,4 mio evrov PVC izdelkov

• 1,5 mio evrov les/aluminij oken,

• 1,1 mio evrov aluminij oken in vrat ter 

• 0,1 mio evrov trgovskega blaga.

V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta beležimo rast prodaje na programu PVC izdelkov za

39,4%, les/aluminij oken za 16,7% , aluminij oken in vrat  za 15,1 % ter trgovskega blaga za 61,3%.

Prodaja izdelkov in blaga v obdobju januar – junij 2016 po posameznih državah in programih ter po

mesecih in programih je v nadaljevanju prikazana  tabelarično in  grafično.
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I do VI 2016 I do VI 2015 2016/2015

Država mio € mio € Indeks

Nemčija 5,36 4,26 126

Slovenija 1,36 1,09 125

Avstrija 0,91 0,89 102

Švica 0,41 0,77 53

Italija 0,25 0,18 139

Francija 0,18 0,25 72

Luksemburg 0,22 0,15 147

Druge države 0,10 0,09 111

Rusija 0,03 0,03 100

Grčija 0,17 0,10 170

Finska 0,01 0,07 14
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PRODAJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2016 PO PROGRAMIH IN DRŽ AVAH 

Program Nem¡ ija Slovenija Avstrija Švica Luksemburg Francija

Lesena okna 1.110.133 373.050 239.872 14.653 36.247 163.850

Les in les/alu  vhod. vr. 328.964 107.271 87.348 31.876 15.627 2.631

PVC okna in vrata 2.177.865 551.459 184.619 250.456 166.639 46.993

Les/alu. okna 973.262 257.283 179.629 30.909 0 6.859

Alu okna in vrata 705.238 60.895 209.674 66.080 19.900 9.701

Trgovsko blago 68.658 35.434 12.566 13.076 1.216 692

SKUPAJ 5.364.120 1.385.392 913.708 407.050 239.629 230.726

Delež 59,3 15,3 10,1 4,5 2,6 2,5

v EUR

Program Italija Gr¡ ija Druge drž. Rusija Finska Skupaj

Lesena okna 30.844 119.294 78.054 25.616 4.363 2.195.976

Les in les/alu  vhod. vr. 9.328 39.219 1.389 0 1.247 624.900

PVC okna in vrata 117.130 0 2.325 0 0 3.497.486

Les/alu. okna 49.664 0 1.321 2.772 0 1.501.699

Alu okna in vrata 4.151 0 13.283 0 0 1.088.922

Trgovsko blago 6.539 2.415 1.105 69 487 142.257

SKUPAJ 217.656 160.928 97.477 28.457 6.097 9.051.240

Delež 2,4 1,8 1,1 0,3 0,1 100,0

DELEŽ I PRODAJE PO POSAMEZNIH TRGIH V PRVEM POLLETJU 2016
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2,5%

Drug. Države
1,1% Rusija

0,3%
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PRODAJA  JANUAR - JUNIJ 2016 PO PROGRAMIH IN MESECIH
1000000 1300000 1900000 2000000 2300000 2400000 v € v %

Program Januar Februar Marec April Maj Junij Skupaj Delež

Lesena okna 147.885 325.585 261.712 587.582 403.132 470.080 2.195.976 24,3

Les in les/alu vhod.vr. 58.155 110.885 71.857 108.202 141.504 134.297 624.900 6,9

PVC okna in vrata 371.078 534.887 594.009 511.177 689.373 796.962 3.497.486 38,6

Les/alu. okna 101.575 125.413 468.136 236.048 315.713 254.814 1.501.699 16,6

Alu okna in vrata 113.248 169.861 191.772 168.273 185.207 260.561 1.088.922 12,0

Trgovsko blago 13.118 42.630 20.677 16.961 21.551 27.320 142.257 1,6

SKUPAJ 805.059 1.309.261 1.608.163 1.628.243 1.756.480 1.944.034 9.051.240 100,0

DELEŽ 8,9 14,5 17,8 18,0 19,4 21,5 100,0

Meseþno gibanje prometa po posameznih programih v prvem polletju 2016
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5.2 PROIZVODNO-TEHNIČNO PODROČJE

Proizvodnja je glede na obseg naročil v veliki meri izpolnila začrtane cilje, še dodatno so se znižali

izdelavni časi, dejstvo pa je, da obstajajo še rezerve na področju produktivnosti in kvalitete. 

Tudi ostalo tehnično področje je z izjemo uvajanja softwara izpolnilo večino začrtanih ciljev na

področju razvoja, operativne priprave in kakovosti.

6.  ZAPOSLENI

V letu 2015 nadaljujemo z zmanjševanjem števila zaposlenih na mehak način. Novih sodelavcev ne

zaposlujemo, razen v nujnih primerih. Zaposlujemo za določen in nedoločen čas, pri čemer smo

aktivni na področju pridobivanja subvencij za nove zaposlitve. Število zaposlenih v družbah Inles

d.d. in IP Inles d.o.o. se je tako v prvem polletju zmanjšalo na 383, do konca leta pa je cilj 375

zaposlenih.

Pri ostalih kadrovskih pokazateljih (izobrazbena struktura, starost) ni bistvenih sprememb.

V drugi polovici leta 2016 planiramo izobraževalne aktivnosti v okviru KOCLes 2.0, pri čemer

podrobnosti praktične izvedbe projekta še niso povsem jasne, zato obseg aktivnosti še ni znan. 

ST.STROKOVNE
IZ.

INLES 
d.d.

IP INLES 
d.o.o.

LESCO
GmbH

SKUPAJ

I. 63 30 93
II. 1 1
III.
IV. 111 45 156
V. 65 20 2 87
VI. 15 8 2 25
VII. 11 13 1 25
VIII. 1 1
SKUPAJ 267 116 5 388
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7. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Poslovna tveganja so v največji meri povezana z ustreznim zagotavljanjem dovolj visokega nivoja 

prodajnih prihodkov tako po vprašanju višine, dinamike, strukture in ustrezne dobičkonosnosti. K 

poslovnim tveganjem spada tudi ustrezen nivo oblikovanja stroškov, ohranjanje stvarnega in 

finančnega premoženja družb in zaščita blagovnih znamk.

Posamezne vrste tveganja na področju poslovanja lahko razdelimo na:

1. tržna tveganja

2. proizvodna tveganja

3. investicijska tveganja

4. kadrovska tveganja

5. tveganja izgube premoženja

6. tveganja po vprašanju reklamacij

Ad 1) 

Na področju tržnih tveganj je ključno,  da ima Inles  izjemno razpršenost  kupcev,  saj  največji

kupec predstavlja v velikosti obsega prihodkov 14 % vseh prihodkov, naslednji pa pade že na manj

kot  3%  vseh  prodajnih  prihodkov.  Dodatna  varovalka  je  povečevanje  razpršenosti  tržne

segmentacije po državah izvoza, saj je ključni trg Nemčija padel iz nekdanjega deleža 75 % na

52 % delež vseh prodajnih prihodkov. Ta trend dodatnega razprševanja trgov se bo še nadaljeval.

Pomemben namen zmanjševanja tržnih tveganj je tudi izjemno široka prodajno proizvodna paleta

izdelkov, kar nam omogoča ustrezno in hitro reagiranje na spreminjanje tržnih trendov.

Na tržnem področju je največje tveganje vse izrazitejša prisotnost cenenih konkurentov iz držav

nekdanje Vzhodne Evrope, ne pa iz Azije, kot je na nekaterih drugih področjih. Hkrati ugotavljamo,

da je na trgu presežek proizvodnih kapacitet,  ki se odraža v nižjih cenah končnih produktov in

manjšem obsegu prodaje

Kljub visoki zahtevnosti izdelave naših izdelkov, značaj  proizvodnje le za znanega kupca, znanje,

tržno razpršenost kupcev in tudi držav ter glede na širino prodajnega programa ocenjujemo, da se

izpostavljenost glede prodajnih tveganj povečuje.
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Ad 2) 

Na področju proizvodnih tveganj ni večjih nevarnosti, saj je Inles v zadnjem obdobju izrazito

izboljšal kvaliteto izdelkov, kateri so po tehničnih, materialnih in drugih karakteristikah usklajeni z

aktualnimi evropskimi standardi oz. to usklajanje poteka tekoče glede na dinamiko sprememb in

uvajanje novih zahtev. Pravzaprav je področje proizvodnje in prodaje fasadnih elementov (okna,

vhodna vrata) v vse večji meri izpostavljeno novim zahtevam glede toplotne izolativnosti, varnosti,

ekološke ustreznosti in tudi drugim zahtevam, kar ustreza večjim proizvajalcem, kamor Inles sodi.

Tem zahtevam bo v prihodnje še lažje slediti, saj je bila v letih 2012 in 2013 realizirana investicija v

prenovo  tehnologije  za  proizvodnjo  lesenih  oken  in  vrat,  permanentno  pa  se  posodablja  tudi

tehnologija na ostalih programih.

Ad 3) 

Investicijska tveganja v veliki  meri ne obstajajo,  saj  se investira  v preizkušeno opremo in po

dolgotrajnih preizkusih ter varovalkah v pogodbah s ponudniki investicijske opreme.

Ad 4) 

Izguba ključnih kadrov je vsekakor veliko poslovno tveganje, ki ga poskušamo minimizirati s

pripravljanjem zaposlenih za hiter prevzem dela v primeru fluktuacije, ustreznim nagrajevanjem in

stimuliranjem  ključnih  zaposlenih  in  drugimi  ukrepi.  Vsekakor  pa  bo  potrebno  v  najkrajšem

možnem času pričeti  z zaposlovanjem visoko izobraženega kadra, ki bi srednjeročno prevzemal

najvišje vodilne funkcije v sistemu.

Ad 5) 

Ob  ustreznem  nivoju  poslovnih  rezultatov  je  Inles  glede  na  zadolženost  vsekakor  sposoben

odplačevati obveznosti in je tveganje izgube premoženja kljub hipotekam na premoženje relativno

majhno. Celoten sistem je tudi ustrezno zavarovan.

Finančna tveganja so tveganja, ki izvirajo iz finančnih poslov. Družba je izpostavljena naslednjim

vrstam finančnih tveganj: 

1. valutno tveganje

2.  obrestno tveganje

3.  kreditno tveganje

4.  plačilno sposobnostno tveganje
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Ad 1) 

Celotni izvoz in uvoz sta opravljena v evrih. Tečaj te valute se je z vstopom Slovenije v ERM 2

skoraj popolnoma stabiliziral, zato je valutno tveganje minimalno. 

Družba ne uporablja izvedenih finančnih inštrumentov za obvladovanje valutnega tveganja.

Ad 2) 

Obrestno tveganje je nevarnost, da bo prišlo do neugodnega ali škodljivega  gibanja (spremembe)

obrestne mere. 

V  letu  2012  se  je,  zaradi  najetja  kreditov  za  financiranje  investicije,  pomembno  povečala

dolgoročna zadolženost  pri finančnih ustanovah, ki pa se je v zadnjih letih že občutno zmanjšala,

kar se odraža tudi v nižjih finančnih odhodkih. Dolgoročna posojila so obrestovana z variabilno

obrestno mero in v primeru porasta EURIBOR-a obstaja določeno obrestno tveganje.

Ad 3) 

Kreditno tveganje je tveganje, da bo prekinjen tok poravnavanja obveznosti, oz. da nam nasprotna

stranka ne bo poravnala obveznosti in s tem povzročila družbi finančno izgubo.

Razmere  v  panogi  (gradbeništvo),  na  katero  je  vezana  dejavnost  družbe,  so  še  vedno težavne,

pojavljajo se likvidnostne težave pri nekaterih naših kupcih zato obstaja tveganje, da bodo določene

terjatve plačane z zamudo oz. bo potrebno oblikovati popravke vrednosti.

Tovrstno tveganje se zmanjšuje z preverjanjem bonitet  kupcev, zavarovanjem terjatev (SID PKZ),

bančnimi garancijami, kjer obstaja veliko tveganje se zahteva avansno plačilo. Nekatere dolgoročne

terjatve ima družba zavarovane s hipoteko.

Ad 4) 

Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da se bo družba znašla v položaju, ko ne bo mogla

izpolniti svojih finančnih obveznosti.

Glede  na  dejstvo,  da  določen  del  obveznosti  predstavljajo  zapadle  obveznosti  do  dobaviteljev,

obstaja določeno plačilno sposobnostno tveganje. 

Družba se za zmanjševanje tveganja plačilne sposobnosti poslužuje različnih ukrepov: usklajevanje

plačil  z  dobavitelji,  izboljševanje  razmerja  med  kratkoročnimi  in  dolgoročnimi  obveznostmi  iz

financiranja, prodaja terjatev in s kratkoročnimi posojili.
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BISTVENA  TVEGANJA  IN  NEGOTOVOSTI  V  ZVEZI  S  PREOSTALIMI  ŠESTIMI

MESECI TEKOČEGA POSLOVNEGA LETA

V  preostalih  šestih  mesecih  ne  pričakujemo  bistvene  spremembe  zgoraj  navedenih  tveganj.

Tveganje,  ki  obstaja  je,  da  se  spremenijo  razmere  na  globalni  ravni  in  s  tem  zmanjšanje

povpraševanja (tržno tveganje) na naših ključnih trgih v okviru EU (Nemčija, Avstrija). Posledica bi

bila zmanjšanje obsega poslovanja, potrebnega za nemoteno delovanje družbe in s tem povezane

težave z likvidnostjo, presežkom delavcev ipd..

8. POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI 

Dne 28.6.2016 je bila 20. skupščina družbe INLES d.d., na kateri so delničarji med drugim sprejeli

sklep o razporeditvi bilančnega dobička. Sklenili so, da bilančni dobiček, ki za poslovno leto 2015

znaša 20.893,39 EUR, ostane nerazporejen.

Skupščina je podelila Upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2015.

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 je bila izbrana revizijska družba RESNI, revizija

in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, Ljubljana.  

Skupščina je sprejela tudi sklep o umiku delnic družbe INLES d.d. z oznako IHPG z organiziranega

trga vrednostnih papirjev. 

Po  datumu  bilance  stanja ni  bilo  pomembnejših  dogodkov,  ki  bi  vplivali  na  verodostojnost

bilančnih podatkov za obravnavano obdobje.

9. RAČUNOVODSKO POROČILO

9.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI INLES d.d. IN KONSOLIDIRANI 
RAČUNOVODSKI IZKAZI
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9.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Računovodski izkazi so izdelani za prvo polletje 2016, na dan 30.06.2016.

Računovodski izkazi niso revidirani. Pri računovodskih izkazih so upoštevane enake računovodske

usmeritve  kot  za  leto  2016.  Sestavljeni  so  v  skladu  z  Zakonom  o  gospodarskih  družbah,

Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Izkaz poslovnega izida

Čisti prihodki od prodaje družbe INLES d.d. so do 30.06.2016 realizirani v višini 9.173 tisoč EUR

in so za 13 % višji kot v enakem obdobju preteklega leta.  Razlog za povečanje prihodkov je boljša

prodaja  v  pomladnih  mesecih.  Delež  prihodkov   ustvarjenih  na  domačem  trgu  je  zadnja  leta

približno enak in znaša 16 % (lani 15%), delež prodaje na tujih trgih je 84 %. Glavna tuja trga sta

Nemčija in Avstrija.  

V konsolidiranem izkazu poslovnega izida so prihodki izkazani v znesku 9.525 tisoč EUR in so

16% višji od prihodkov matične družbe. Prihodki IP Inles znašajo 1.019 tisoč EUR (lani 1.015 tisoč

EUR), družba 80% prihodkov ustvari z opravljanjem storitev za matično družbo. Družba Lesco v

Nemčiji, ki je sredi lanskega leta na novi lokaciji pričela s prodajo  končnim kupcem, je izkazala

prihodke v višini   815 tisoč EUR (v enakem obdobju lanskega leta  285 tisoč EUR). Glavnino

prodaje predstavlja prodajni program matične družbe.

Stroški blaga materiala in storitev  so nominalno nižji za 13%, njihov delež v kosmatem donosu

znaša 74,18 % in se je, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta (71,97 %) zvišal. Razlog so

nižje prodajne cene.

Stroški dela v družbi INLES d.d. so nominalno za 3% nižji kot v enakem obdobju lanskega leta,

znižal  se  je  tudi  njihov  delež  v  kosmatem  donosu.  Razlog  za  zmanjšane  je  manjše   število

zaposlenih za 2%. 

Na nivoju Skupine so stroški dela na isti ravni kot v enakem obdobju preteklega leta.

V  primerjavi  s  prvim  polletjem  2015   se   odpisi  vrednosti  v  matični  družbi  niso  bistveno

spremenili, enako je na nivoju Skupine.

Poslovni izid iz poslovanja je negativen, izguba znaša 236 tisoč EUR ter je v primerjavi z enakim

lanskim obdobjem nižja za 27%.  Negativno poslovanje je, zaradi sezonske narave proizvodnje, za
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prvo polovico leta običajno.

Na nivoju skupine znaša izguba iz poslovanja 264 tisoč EUR, v prvem polletju lani je izguba 

znašala 239 tisoč EUR.

Finančni odhodki so se pri matični družbi znižali za 7% znašajo 97 tisoč EUR. Na nivoju Skupine

so  se  finančni  odhodki  znižali  za  10%.  Finančni  odhodki  so  nižji  zaradi  nižanja obveznosti  iz

naslova kreditov. 

Čisti poslovni izid je negativen, izguba pri INLES d.d. znaša 284 tisoč EUR, lani v enakem obdobju

je bila izkazana izguba v znesku 383 tisoč EUR. 

V konsolidiranem izkazu poslovnega izida je izkazana izguba v znesku 327 tisoč EUR, na dan

30.06.2015 je Skupina poslovala z izgubo v višini 319  tisoč EUR.

Poslovanje odvisnih družb: IP INLES d..o.o. je posloval z dobičkom v znesku 26 tisoč EUR (lani

iguba 33 tisoč EUR), LESCO GmbH & Co KG je izkazal izgubo v znesku 23 tisoč EUR (lani

dobiček 46 tisoč EUR) v bilanci LESCO GmbH je čisti poslovni izid 0 EUR.

Bilanca stanja

Vrednost  dolgoročnih sredstev   se je v primerjavi s prvimi šestimi meseci 2015 v zbirni bilanci

zmanjšala za 5% in bilanci matične družbe za 2%.

Kratkoročna sredstva  pri  INLES d.d.  so  večja  za  7  %,  povečale  so  se  vse  vrste  kratkoročnih

sredstev. 

Odložene terjatve za davek v bilanci INLES d.d. znašajo 59 tisoč EUR, v zbirni 375 tisoč EUR in

so sestavljene iz naslednjih postavk: odloženega davka iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in

odpravnine, odloženega davka iz naslova rezervacij za dana jamstva ter odložene terjatve za davek

iz razlik pri prodaji opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupini. 

Vrednost kapitala v bilanci stanja INLES d.d. na dan 30.06.2016 znaša 8.398 tisoč EUR in se je v

primerjavi z 30.06.201 zvišal za 2%. 

   

Zaradi  pospešenega   odplačevanja  kreditov  do  bank  so  se  zmanjšale   dolgoročne finančne

obveznosti  za 16%.

Kratkoročne finančne obveznosti so pri INLES d.d. za 11% nižje kot preteklo leto,  pri Skupini pa

so  manjše  za  18%.  Kot  omenjeno  je  razlog  za  zmanjšanje  pospešeno  odplačevanje  kreditnih
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obveznosti. 

Kratkoročne poslovne obveznosti  so se v primerjavi z enakim obdobjem v matični družbi povečale

za 4%, v Skupini za 8%. Povečale so se obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne poslovne

obveznosti.  

9.3 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 so v prvem polletju 2016 znašali 417 tisoč EUR (lani v

enakem  obdobju  138  tisoč  EUR).  Povezane  družbe  so  iz  naslova  prodaje  matični  družbi  v

obravnavanem obdobju realizirale  za 1.066 tisoč EUR prihodkov (v prvi polovici leta 2015 1.016

tisoč EUR) . Povezane družbe so med sabo realizirale za 3,7 tisoč EUR prihodkov. Glavnino teh

prihodkov predstavljajo opravljene storitve.

Stanje terjatev  do povezanih oseb na dan 30.6.2016:

- dolgoročna posojila do družb v skupini:  656 tisoč EUR

- kratkoročna posojila družbam v skupini: 1.477 tisoč EUR

- dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini: 40 tisoč EUR

-  kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini: 1.204 tisoč EUR

Matična družba, iz naslova kratkoročnih poslovnih obveznosti, družbam v skupini dolguje 168 tisoč

EUR.
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