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1. POSLOVNO POROČILO SKUPINE INLES

1.1 UVOD

Skupino INLES sestavljajo:

Obvladujoča družba

Firma: INLES Proizvodnja, trženje in inženiring, d.d.

Sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica

Matična številka: 5103126
Davčna številka: 14775069
Osnovni kapital: 5.945.668,50 EUR
Šifra dejavnosti: 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Predsednik upravnega odbora:   mag. Andrej Mate

Odvisne družbe
Firma: IP INLES d.o.o., Družba za usposabljanje invalidov

Sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica

Matična številka: 1787080
Davčna številka: 89344952
Osnovni kapital: 29.210,48 EUR
Šifra dejavnosti: 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

85.322 dejavnost invalidskih organizacij
Direktor: Boštjan J. Thurnherr

Firma: LESCO Handelsgeselschaft mbH

Sedež: Klausnerring 17, 85551 Kircheim b. München

Davčna številka: 143/832/24300
Osnovni kapital: 51.129,19 EUR
Direktor: mag. Andrej Mate

Firma: LESCO Gesellschaft mbH & Co.KG

Sedež: Klausnerring 17, 85551 Kircheim b. München

Davčna številka: 145/623/34900
Osnovni kapital: 682.574,67 EUR
Direktor: mag. Andrej Mate, 
Prokurist: Heinrich B. Fahnemann

Glavnina dejavnosti odvisnih družb je vezanih na opravljanje storitev za matično družbo INLES
d.d.,  ki  v  Sloveniji  predstavlja  največjega  proizvajalca  in  izvoznika  fasadnih  elementov  (okna,
vrata, senčila) iz različnih vrst materialov t.j. lesa, plastike in aluminija.
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Skupščina  družbe  je  na  seji  28.6.2016  sprejela  sklep  po  umiku  delnic  z  organiziranega  trga
vrednostnih papirjev. Družba se je ob tem zavezala, da bo še 5 let po umiku delnic z organiziranega
trga vrednostnih papirjev na svoji spletni strani objavljala četrtletne poslovne rezultate. Skladno s
sklepom Ljubljanske borze d.d., bodo delnice umaknjene z borznega trga z dnem 2.7.2018.

Letno poročilo Skupine Inles sestavlja Inles d.d.. Poročilo je poleg na spletnih straneh Ljubljanske
borze d.d. in Inles d.d. dostopno tudi na sedežu družbe Inles d.d. na Kolodvorski 22, Ribnica.

1.2 VIZIJA IN POSLANSTVO SKUPINE INLES

Vizija  Skupine  INLES  je  ohraniti  in  okrepiti  status  celovitega  ponudnika  fasadnih  elementov,
znanega po širini programa in izvedb, kvaliteti, fleksibilnosti ponudbe, zanesljivosti in aktualnosti
programov v razvojnem smislu.

Poslanstvo Skupine INLES je proizvodnja in prodaja visokokakovostnih, tržno aktualnih izdelkov
pod blagovnima znamkama INLES in ISARHOLZ, s tem doseganje stabilne rasti   skupine,  ter
zagotavljati zadovoljstvo lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje. 

1.3 POSLOVANJE SKUPINE INLES

Poslovanje Skupine INLES je bilo v letu 2016 boljše kot v preteklih dveh letih, saj smo dosegli
konsolidiran čisti  dobiček,  pa tudi vsaka posamezna družba je poslovala pozitivno. Prihodki od
prodaje so se tudi povišali in sicer za 3 %, s tem je bil uresničen osnovni cilj poslovanja skupine, ki
smo si ga zadali.

Kot  je  razvidno iz  priložene  tabele,  so  relativno gledano stroški  materiala  in  storitev  ostali  na
enakem nivoju kot v preteklem letu, seveda upoštevaje rast prihodkov. Stroški dela so se znižali za
1 %.

 Konsolidirani čisti poslovni izid Skupine znaša 74.742 EUR.

Kot je znano, je poslovanje skupine v največji meri odvisno od poslovanja matične družbe, lastnice
t.j. INLES d.d.. Obe ostali družbi sta v funkciji poslovanja matere.

Tudi hčerinska družba Lesco GmbH&CO.KG v prodajnih prihodkih, ki so močno narastli, večino
prodaje ustvari z izdelki Inlesa, pomemben del pa predstavljajo tudi izdelki drugih proizvajalcev, ki
jih INLES ne proizvaja in storitev montaže.

Tako kot obvladujoča družba, tudi hčerinski družbi izboljšujeta finančne kazalnike poslovanja. 

V  letu  2017  se  pričakuje  ponovno  pomembna  rast  prihodkov  hčerinske  družbe  Lesco
GmbH&CO.KG, saj je bila v začetku leta odprta nova poslovalnica v Rosenheimu (Nemčija), ki bo
večino  prihodkov ustvarila  pri  t.i.  objektnih  naročilih,  ki  so  praviloma večja.  V skladu  s  temi
pričakovanji, smo izpeljali tudi kadrovsko okrepitev. 

Tudi  za  leto  2017  se  planira  konsolidirano  pozitivno  poslovanje,  pozitivno  poslovanje  vseh
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posameznih družb skupine in rast prihodkov. 

V letu 2017 ne planiramo širitve skupine oz. njenih enot, kar je ključen cilj nadaljnja konsolidacija,
rast in razvoj obstoječih družb. Tudi v pravno-formalnem smislu, bo organizacija  in struktura družb
ostala nespremenjena. 

Tabela št. 1: Pomembnejši podatki Skupine INLES za leto 2016

EUR 2016 2015 Indeks 2016/2015

Čisti prihodki od prodaje 21.084.298 20.518.902 103

Stroški blaga, mat. in storitev 13.900.715 13.515.364 103

Stroški dela 7.233.782 7.337.393 99

Poslovni izid iz poslovanja 184.240 134.090 137

Čisti poslovni izid 74.742 - 30.533

Sredstva 15.610.692 16.703.301 93

Kapital 4.954.421 4.883.932 101

1.3.1 IP INLES d.o.o.

Družba IP INLES d.o.o. je bila ustanovljena leta 2002 z namenom hitrejšega in učinkovitejšega
razvoja obstoječih logističnih storitev, ki naj bi poleg uresničevanja ekonomskih ciljev omogočale
tudi učinkovitejše in uspešnejše reševanje zaposlovanja obstoječih in novih invalidov. 

Največji delež storitev po kriteriju zaposlenosti je realiziran na programu les in sicer 52%, poleg
tega IP INLES d.o.o. izvaja tudi storitve na tehničnem področju (17%), energetiki (3%), kadrovsko
pravnem področju (10%), trženju (11%) in na področju prehrane (7%). 

Družba  je  v  letu  2016  realizirala  čiste  prihodke  v  višini  2.042.131  EUR,  kar  v  primerjavi  s
preteklim letom pomeni 2 % zmanjšanje. Razlog za nižji obseg prihodkov v letu 2016 je manjši
obseg opravljenih storitev za kupce izven skupine. Večino prihodkov od prodaje (80 %) je družba
ustvarila v okviru skupine. Poslovanje družbe v letu 2016 je bilo pozitivno, dobiček iz poslovanja je
izkazan v višini 21.908 EUR in čisti dobiček v višini 8.601 EUR. V letu 2015 je bilo poslovanje
negativno izguba iz poslovanja je znašala 57.886 EUR in čista izguba 81.689 EUR.  

Na dan 31.12.2016 je  osnovni  kapital  družbe  znašal  29.210 EUR,  višina  celotnega  kapitala  je
74.016 EUR.

V letu 2016 je bilo obračunanih skupaj 627.377 EUR namenskih sredstev – odstopljenih prispevkov
zaradi zaposlenih invalidov.  Vsa sredstva odstopljenih prispevkov iz leta 2016 so bila v letu 2016
tudi porabljena in sicer 396.860,96 EUR za sofinanciranje bruto plač invalidov in v višini  230.516
EUR za  odplačilo  nakupa poslovnih  prostorov in  opreme.  Prejetih  je  bilo  tudi  95.113,50 EUR
subvencij plač invalidov. 
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Predhodno navedena namenska sredstva so se uporabila v skladu z nameni iz 61. člena Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (U.L. RS ŠT 16/2007) in  Spremembami in
dopolnitvami istega zakona ZZRZI-C (U.L. RS št. 87/11).    

1.3.2  LESCO GmbH & Co.KG

Družba LESCO GmbH & Co.KG je imela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zelo pomembno
vlogo v poslovanju takratnega Inlesa, saj je preko nje potekala nabava uvoženih repromaterialov in
prodaja na trge zahodne Evrope. Prodaja in fakturiranje proizvodov na avstrijski in nemški trg je
preko Lesca potekalo do konca leta 2003, z direktno nabavo repromateriala pa je INLES d.d. pričel
leta 2002.

LESCO  GmbH  &  Co.KG  sedaj  opravlja  storitve,  povezane  s  trženjem  izdelkov  prodajnega
programa matične družbe pod blagovno znamko „ISARHOLZ“, katera je bila v letu 2007 prodana
matični družbi.

Družba se je sredi leta 2015 prvič pričela ukvarjati s prodajo končnim kupcem in sicer na področju
Burghausna. V celoti je bil urejen in opremljen nov prodajno informacijski center z atraktivnim
prodajnim salonom.

V letu 2016 je družba izkazala prihodke v višini 1.924.861 EUR, 40% več kot preteklo leto. Večino
prihodkov  družba  ustvari  s  prodajo  izdelkov  proizvedenih  v  matični  družb  in  z  opravljanjem
storitev za matično družbo. V letu 2016 je bilo poslovanje pozitivno, dobiček znaša 27.697 EUR, v
letu 2015 bila izkazan izguba, ki je znašala 16.699 EUR. Družba ima na dan 31.12.2016 negativen
kapital v višini 1.891.743  EUR.

1.3.3  LESCO Handelsgeselschaft mbH

Družba je imela v letu 2016 prihodke v višini 7.592 EUR, s katerimi so pokriti  stroški financiranja
in nekateri drugi stroški tako, da je za leto 2016 izkazan poslovni izid  v znesku 0  EUR. Družba
ima v lasti 10 % delež družbe LESCO GmbH & Co.KG. 

Na dan 31.12.2016 ima družba negativen kapital, ki znaša 152.502 EUR.

INLES d.d. je postal lastnik obeh družb  v letih 1999 in 2000. 

1.4  ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2016
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Število zaposlenih v Skupini se je v letu 2016 zmanjšalo za 14.  V družbi LESCO GmbH ni 
zaposlenih. V Skupini je zaposlenih 249 moških in 131 žensk. Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur je 358,34.

1.5 RAVNANJE Z OKOLJEM

V Skupini INLES imamo urejeno ravnanje z odpadki in odpadnimi surovinami. Za njihov odvoz
imamo sklenjene pogodbe z različnimi podjetji, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. To so: Interseroh
d.o.o., Komunala Ribnica d.o.o., Dinos d.d., Ekorel d.o.o..
Leseni odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji izdelkov iz lesa, služijo za kurjavo v lastni kotlovnici. 

1.6 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 profitabilnosti. 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 Skupina Inles izjemno razpršenost kupcev, saj
največji kupec predstavlja v velikosti obsega prihodkov 17 % vseh prihodkov, naslednji pa pade že
na manj kot 4% vseh prodajnih prihodkov. Dodatna varovalka je povečevanje razpršenosti tržne
segmentacije po državah izvoza, saj je ključni trg Nemčija padel iz nekdanjega deleža 75% na
60% delež vseh prodajnih prihodkov v letu 2016. Ta trend dodatnega razprševanja trgov se bo še
nadaljeval, čeprav delež nemškega trga spet narašča (v letu 2015 je znašal 56%).  Pomemben
namen zmanjševanja tržnih tveganj je tudi 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, predvsem Poljske, ne pa iz Azije, kot je to prisotno v nekaterih drugih
panogah.

Glede  na  zahtevnost  naših  izdelkov,  značaj   proizvodnje  le  za  znanega  kupca,  znanje,  tržno
razpršenost  kupcev  in  tudi  držav  ter  glede  na  širino  prodajnega  programa  ocenjujemo,  da  je
izpostavljenost glede prodajnih tveganj zmerna se pa na določenih segmentih povečuje.
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Ad 2) 
Na področju  proizvodnih  tveganj ni  večjih  nevarnosti,  saj  se  je  v  Skupini  Inles  v  zadnjem
obdobju  izrazito  izboljšala  kvaliteta  izdelkov,  kateri  so  po  tehničnih,  materialnih  in  drugih
karakteristikah usklajeni z aktualnimi evropskimi standardi oz. to usklajevanje 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 družba razpolaga
z  najsodobnejšo  tehnologijo  za  proizvodnjo  lesenih  oken  in  vrat,  prenovljena  je  tudi  linija  za
proizvodnjo izdelkov iz plastike.

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.  Določeno
tveganje predstavlja uvajanje nove proizvodno prodajne programske opreme. Saj dela ne potekajo v
skladu s terminskimi načrti.

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.  Določeno  tveganje  na  kadrovskem  področju  predstavlja
starostna  struktura  zaposlenih,  bolniške  odsotnosti  lahko  povzročajo  motnje  v  posameznih
segmentih poslovnega procesa,   število  zaposlenih se iz  leta  v  leto zmanjšuje,  nadomeščanje z
mladimi kadri pa je minimalno. 

Ad 5) 
Ob  ustreznem  nivoju  prihodkov  in  poslovnih  rezultatov  so  družbe  Skupine  Inles  glede  na
zadolženost vsekakor sposobne odplačevati  obveznosti  in je  tveganje izgube premoženja kljub
hipotekam  na  premoženje  relativno  majhno.  Se  pa  ob  slabšem  poslovanju  tveganje  povečuje.
Celoten sistem je tudi ustrezno zavarovan.

Finančna tveganja so tveganja, ki izvirajo iz finančnih poslov. Skupina je izpostavljena naslednjim
vrstam finančnih tveganj: 

1. valutno tveganje
2.  obrestno tveganje
3.  kreditno tveganje
4.  plačilno sposobnostno tveganje

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. 
Skupina 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 2016 se je v Skupini sicer znižala zadolženost pri finančnih ustanovah, vendar je kreditna
izpostavljenost  še  vedno  velika.  Do  kreditodajalcev  je  izpostavljena  samo  matična  družba.
Dolgoročna posojila so obrestovana z variabilno obrestno mero in v primeru porasta EURIBOR-a
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obstaja zmerno 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.
Stanje v panogi je, zaradi velikih kapacitet, konkurence in krize, ki je še vedno prisotna na nekaterih
trgih,  povzročilo  slabšo  likvidnost  pri  nekaterih  naših  kupcih,  zato  obstaja  tveganje,  da  bodo
določene terjatve plačane z zamudo, s tem pa se veča verjetnost, da bo potrebno kakšno terjatev tudi
odpisati. 
Tovrstno tveganje se zmanjšuje s preverjanjem bonitet  kupcev, zavarovanjem terjatev (SID-PKZ),
bančnimi  garancijami,  kjer  obstaja  veliko  tveganje,  se  zahteva  avansno  plačilo.  Nekatere
dolgoročne terjatve so zavarovane s hipoteko.

Ad 4) 
Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da se bodo družbe znašle v položaju, ko ne bodo
mogle izpolniti svojih finančnih obveznosti.
Glede  na  dejstvo,  da  določen  del  obveznosti  predstavljajo  zapadle  obveznosti  do  dobaviteljev,
obstaja  določeno  plačilno  sposobnostno  tveganje.  Tveganje  obstaja  tudi  zaradi  nepredvidljivih
razmer na finančnem trgu, pri pridobivanju finančnih virov za kratkoročne potrebe  za premostitev
morebitnih likvidnostnih težav.
Družbe v Skupini se za zmanjševanje tveganja plačilne sposobnosti poslužujejo različnih ukrepov:
usklajevanje plačil  z dobavitelji,  podaljševanje rokov plačil  z dobavitelji,  izboljševanje razmerja
med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi iz financiranja, prodajo terjatev in s kratkoročnimi
posojili.

1.7 NAČRTI ZA LETO 2017

Skupina INLES za leto 2017 načrtuje prihodke od prodaje v višini 21,5 mio EUR. Kljub zaostrenim
razmeram na trgu je predvideno povečanje prihodkov za 5% in pozitivno poslovanje Skupine kot
celote in posameznih odvisnih družb.

Napovedana  rast  bazira  na  stabilni  gospodarski  situaciji  na  nekaterih  ključnih  trgih  (Nemčija,
Avstrija,  Švica,  Francija),  pridobitvi  novih  kupcev,  posodobitvi  prodajnih  programov  ter
pričakovani, vsaj minimalni rasti prodaje na trgih, na katerih smo v preteklih letih beležili velike
padce.

Število zaposlenih naj bi se v letu 2017 zmanjšalo, ob koncu leta bo v skupini Inles predvidoma
zaposlenih 373 oseb. Končno število zaposlenih bo odvisno tudi od obsega naročil. 

V letu 2017 ni predvidenih večjih investicij, načrtovano je, da bo v ta namen porabljenih 180.000
EUR.

Eden pomembnejših ciljev bo krepitev produktivnosti dela, seveda pa se bodo nadaljevali procesi
kadrovske konsolidacije, racionalizacije in optimizacije procesov. Ključni pomen pa bo imela tudi
krepitev blagovnih znamk INLES in ISARHOLZ, pridobivanje novih kupcev z veliko širino našega
prodajnega programa, fleksibilnostjo, kvaliteto in zanesljivostjo.
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Finančna  konsolidacija  ostaja  tudi  v  letu  2017  eden  najpomembnejših  ciljev  celotne  Skupine,
kateremu bo posvečeno veliko aktivnosti in ukrepov. Načrtovano je zmanjševanje zadolženosti v
podobnem obsegu kot v letu 2016.

V začetku leta 2017  je  bila izvedena dokapitalizacija hčerinske družbe IP Inles d.o.o. s strani
matične  družbe.  Dokapitalizacjija  v  višini  200.000 EUR je  izvedena s  konverzijo  kratkoročnih
terjatev v kapital.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

2.1 UVOD

Družba Inles d.d., s katere delnicami se trguje na prostem trgu Ljubljanske borze, je kot matična
družba zavezana k izdelavi skupinskih računovodskih izkazov. 

Razkrivamo posamezne kategorije v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja,
v katerih so razkritja predpisana. Pri vseh pomembnih prikazanih zneskih v računovodskih izkazih
smo razkrili tudi primerjalne informacije iz preteklega obdobja in jih vključujemo tudi v besedne in
opisne informacije.

2.2  RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, brez stotin. 
Kot poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme je prevzeta nabavna vrednost. 

Priprava računovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva od poslovodstva določene presoje, ocene
in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev
in obveznosti,  prihodkov in odhodkov. Te ocene in z njimi povezane predpostavke temeljijo na
preteklih izkušnjah in vrsti drugih, v danih okoliščinah primernih dejavnikov. Na njih temelječe
presoje vrednosti sredstev in obveznosti se lahko razlikujejo od drugih virov. Tudi poznejši dejanski
rezultati lahko od teh ocen odstopajo.

Računovodske  usmeritve,  ki  so  navedene  v  nadaljevanju,  so  bile  dosledno  uporabljene  v  vseh
obdobjih, ki so prikazana v teh konsolidiranih računovodskih izkazih in pri pripravi začetne bilance
stanja v skladu z MSRP na dan 1.1.2004 z namenom prehoda na prvo uporabo MSRP.
Navedene računovodske usmeritve so dosledno uporabile vse družbe v Skupini Inles.

Izjava o skladnosti
Konsolidirani  računovodski  izkazi  so   sestavljeni  v  skladu  z  Mednarodnimi  standardi
računovodskega  poročanja  (MSRP),  ki  jih  je  razglasil  Odbor  za  mednarodne  računovodske
standarde (IASB). 

Podlaga za konsolidacijo
V konsolidacijo računovodskih izkazov so bile poleg obvladujoče družbe Inles  d.d.,  vključene
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naslednje  odvisne  družbe:  Lesco  GmbH  München  v  katerem  ima  obvladujoča  družba  100%
lastniški delež, Lesco GmbH&Co.KG München, ki je neposredno 90% v lasti obvladujoče družbe,
posredno, preko Lesco GmbH pa še 10% (skupaj 100%) in IP Inles d.o.o., lastništvo obvladujoče
družbe 100%.

Poslovno leto družb Skupine Inles je enako koledarskemu letu.
Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov se uporablja metoda popolnega uskupinjevanja. 

Posli, izločeni v postopku konsolidacije
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube,
prihodki in odhodki, ki izvirajo iz poslov znotraj Skupine Inles.

Posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunavajo po referenčnem tečaju ECB na dan posla.
Denarna sredstva in obveznost, izražena v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v evre po
referenčnem  tečaju  ECB,  veljavnem  na  zadnji  dan  obračunskega  obdobja.  Tečajne  razlike  se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Nedenarne postavke in obveznosti , ki so izmerjene po izvirni vrednosti v tuji valuti, se pretvorijo
po referenčnem tečaju ECB na dan posla. Nedenarne postavke in obveznosti, izražene v tuji valuti,
se pretvorijo v evre po referenčnem tečaju ECB na dan, ko je bila poštena vrednost določena.

Računovodski izkazi podjetji v Skupini
Vsa podjetja v skupini uporabljajo pri sestavi računovodskih izkazov  valuto EUR.

Zemljišča, zgradbe in oprema
Zemljišča  so  vrednotena  po  nabavni  vrednosti,  zmanjšani  za  morebitno  oslabitev.  Zgradbe  in
oprema so vrednotene po nabavni vrednosti, zmanjšani za obračunano amortizacijo in morebitno
oslabitev vrednosti.

Če obstaja kakšno znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno, ocenimo njegovo nadomestljivo
vrednost.  Če  ni  mogoče  oceniti   nadomestljive  vrednosti  sredstva,  se  ugotovi  nadomestljiva
vrednost denar ustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada.

Znesek amortizacije se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem izidu. Amortizacija objektov se
začne, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, opreme in ostalega pa prvi dan naslednjega meseca
po nabavi.
Amortizacija  se  obračunava  po  metodi  enakomernega  časovnega  amortiziranja  ob  upoštevanju
ocenjene dobe koristnosti posameznega opredmetenega  sredstva. Zemljišča se ne amortizirajo.

Dobe  uporabnosti  za  posamezne  vrste  osnovnih  sredstev  so  opredeljene  po  amortizacijskih
skupinah z letnimi amortizacijskimi stopnjami:

 gradbeni objekti              od 1,3 % do   4,0 %
 posamezni deli zgradb         6%
 proizvodna oprema         od 6,5 % do  33,3 %
 računalniška oprema       od 20%   do  25,0 %
 motorna vozila               od 12,5 % do 25,0 % 
 druga oprema                 od 10,0 % do 33,3%

Zemljišča se ne amortizirajo, ker njihova doba koristnosti ni določljiva.
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Naložbene nepremičnine
Naložbena  nepremičnina  je  nepremičnina,  posedovana,  da  bi  prinašala  najemnino  in  povečala
vrednost dolgoročne naložbe.
Naložbena nepremičnina, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se v začetku ovrednoti po nabavni
vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena in stroški nakupa.
Naložbene nepremičnine se po začetnem pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti. Objekti
so amortizirani po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, stopnja amortizacije je 2,5% do
4%.  
 
Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek in
morebitno oslabitev vrednosti. 

Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja  ob  upoštevanju  dobe  koristnosti  neopredmetenih  sredstev,  razen  če  so  te  dobe
nedoločene.

Dobe uporabnosti za posamezne vrste neopredmetenih sredstev so opredeljene po amortizacijskih
skupinah  z  letnimi  amortizacijskimi  stopnjami:  3,33%   (balgovna  znamka)  in  10  –  50  %
(programska oprema). 

Nekratkoročna sredstva za prodajo

Nekratkoročna sredstva za prodajo so bivša osnovna sredstva namenjena prodaji in niso v uporabi.

Zaloge
Zaloge v družbah v Skupini Inles predstavljajo: zaloge materiala, zaloge nedokončane proizvodnje,
zaloge proizvodov in trgovskega blaga in predujmi za zaloge. 
Količinsko enoto zaloge materiala  in  trgovskega blaga podjetje vrednoti  po nabavni ceni,  ki  jo
sestavlja nakupna cena,  uvozne in druge dajatve in neposredni stroški nabave.  Pri  porabi zalog
materiala družba uporablja metodo drsečih povprečnih cen.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Če so ob koncu obračunskega
obdobja zaloge materiala ovrednotene po višjih cenah, kot izhajajo iz  končnih nabavnih (tržnih)
cen, je treba vrednosti zalog zmanjšati na vrednost, izračunano na podlagi zadnjih nabavnih cen, za
razliko  pa  obremeniti  stroške  materiala.  Ob koncu obračunskega obdobja  je  potrebno  vrednost
zalog,  izkazano  v  poslovnih  knjigah,  primerjati  z  njihovo  čisto  iztržljivo  vrednostjo.  Če  je
knjigovodska vrednost večja, je treba vrednost zalog zmanjšati na čisto iztržljivo vrednost, odpis
vrednosti pa všteti med odhodke poslovanja. Vrednost zalog je treba odpisati pri vsaki postavki ali
skupini podobnih postavk posebej.

Zaloge  nedokončane  proizvodnje  so  vrednotene  po  proizvajalnih  stroških,  ki  vključujejo  vse
direktne stroške proizvodnje, stroške amortizacije in stroške obratne režije. V analitični evidenci
družba spremlja skupine zalog nedokončane proizvodnje po njenih delovnih nalogih, vrednotijo pa
se po stopnjah dovršenosti proizvodnje.
Zaloge gotovih proizvodov so vrednotene s proizvajalnimi stroški.

Tako kot  zaloge  materiala  in  trgovskega blaga  je  potrebno zaloge  nedokončane proizvodnje  in

13



gotovih proizvodov na koncu obračunskega obdobja primerjati z njihovo čisto iztržljivo vrednostjo
in morebitno razliko odpisati na čisto iztržljivo vrednost pri vsaki postavki posebej.

Poslovne in druge terjatve
Poslovne terjatve so pripoznane v vrednosti  izdanih računov, zmanjšane za morebitne popravke
vrednosti.  Ocena  popravkov  vrednosti  je  zasnovana  na  podlagi  razumnega  pričakovanja,  da
poplačilo  ni  več  verjetno  v  celoti  oz.  določenemu  znesku.  Kriterij  za  oblikovanje  popravka
vrednosti je presoja posamične zapadle terjatve najmanj enkrat letno.

Denarna sredstva
Denarna sredstva vključujejo stanje evrov in deviznih sredstev na računih pri bankah in v blagajnah.
Stanje denarnih sredstev v tujih valutah je spremenjeno v domačo valuto po referenčnem tečaju
ECB na zadnji dan poslovnega leta.

Aktivne časovne razmejitve
Med  aktivnimi  časovnimi  razmejitvami  izkazujemo  vnaprej  plačane  naročnine,  najemnine  in
zavarovalne premije, katerih izdatek bo bremenil naslednje poslovno leto.

Finančne naložbe

Za prodajo razpoložljive finančne naložbe se začetno pripoznavajo po nabavni vrednosti.
V primeru presoje o oslabitvi finančnih naložb, izkazanih po nabavni vrednosti, se znesek izgube
izmeri  kot  razlika  med  knjigovodsko  vrednostjo  finančne  naložbe  in  sedanjo  vrednostjo  neto
pričakovanih denarnih tokov, diskontiranih po izvirni veljavni obrestni meri. Vrednost izgube se
pripozna v poslovnem izidu.
Naložba v delnice, ki kotira na borzi, se vrednoti po tržni vrednosti, njeno spreminjanje vrednosti
spremljamo preko v kapitalu  preko rezerv po pošteni vrednosti.

Kapital
Kapital je obveznost do lastnikov , ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo.
Kapital družbe sestavlja: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, lastne delnice
kot odbitna postavka,  preneseni čisti poslovni izid, čisti izid tekočega leta in rezerve. Sestavine
kapitala so razkrite v izkazu gibanja kapitala.

Rezervacije
Družbe pripoznajo rezervacije, ko so za njih izpolnjeni pogoji in sicer v breme ustreznih stroškov
oziroma odhodkov.

Med rezervacijami prikazujemo tudi rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in
rezervacije za reklamacije.

Finančne obveznosti 
Finančne obveznosti se vodijo po izvirni (pogodbeni) vrednosti. Ker stroški najemanja in vodenja
finančnih obveznosti zanemarljivo vplivajo na veljavno obrestno mero, se posebej ne izračunavajo.
Finančne  obveznosti  se  v  skladu  s  tem vodijo  po  pogodbeni  obrestni  meri,  stroški  povezani  s
finančnimi obveznostmi pa bremenijo obdobje v katerem nastanejo. 

Poslovne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti so izkazane po njihovi izvirni vrednosti.
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Pasivne časovne razmejitve
Pasivne časovne razmejitve vključujejo vnaprej vračunane odhodke, kratkoročno odložene prihodke
in DDV od danih predujmov, ki obremenjujejo poslovni izid tekočega leta. Obveznost za izplačilo
je pričakovano v naslednjem obračunskem obdobju.

Izkaz poslovnega izida in vseobsegajočega donosa
Izkaz poslovnega izida in  vseobsegajočega donosa je  temeljni računovodski  izkaz,  ki  prikazuje
koliko prihodkov je podjetje ustvarilo v enem letu, koliko je bilo odhodkov in kakšen poslovni izid
ustreza takšnemu poslovanju. Za izdelavo izkaza poslovnega izida in vseobsegajočega donosa je
uporabljena različica I. Stroški so prikazani  in razčlenjeni po naravnih vrstah.

Prihodki

Prihodki od prodaje proizvodov se pripoznajo, ko podjetje prenese na kupca pomembna tveganja in
koristi, povezane z lastništvom proizvodov. Prihodki od prodaje storitev so priznani v obračunskem
obdobju, v katerem so storitve dejansko opravljene.

Državne podpore
Državne podpore se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko obstaja
sprejemljivo zagotovilo, da bo skupina podpore prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi.
Državne podpore,  prejete  za kritje  stroškov, se pripoznavajo kot prihodki  v obdobjih,  v katerih
nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih nadomestile. S sredstvi povezane državne podpore se v izkazu
poslovnega izida pripoznavajo med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti zadevnega
sredstva.

Zaslužki zaposlencev
Med druge dolgoročne zaslužke so uvrščene odpravnine ob upokojitvi  in  jubilejne nagrade.  Za
izmero   teh  zaslužkov  se  uporablja  prenovljeni  MSRP 19,  ki  zahteva  vrednotenje  aktuarske
obveznosti  v  skladu  s  pričakovano  rastjo  plač  od  dneva  vrednotenja  do  predvidene  upokojitve
zaposlenih oseb. To pomeni vračunavanje stroškov sorazmerno z opravljenim delom. Obveznost je
pripoznana v velikosti sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov. Pri merjenju ocenimo
tudi realno povečanje plač in fluktuacijo.

Stroški izposojanja
Stroški  izposojanja  so  obresti  in  drugi  stroški,  ki  nastanejo  v  zvezi  z  izposojanjem finančnih
sredstev. Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju v katerem nastanejo, ne glede na
to kako se posojilo uporabi.

Odloženi davki
Pri  izkazovanju  odloženih  davkov  se  upoštevajo  začasne  razlike  med  knjigovodsko  vrednostjo
sredstev  in  obveznostmi  za  potrebe  finančnega  poročanja  in  zneskov  za  potrebe  davčnega
poročanja. Znesek odloženega davka temelji na pričakovanem načinu povrnitve oziroma poravnave
knjigovodske vrednosti  sredstev  in  obveznosti  ob  uporabi  davčnih  stopenj,  veljavnih  na  datum
bilance stanja.

Odložene davke je potrebno pripoznati tudi za začasne razlike pri izločitvi medsebojnih dobičkov
pri prodaji OS. 

Odložena terjatev za davek se pripozna samo v obsegu za katerega obstaja verjetnost, da bo na voljo
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prihodnji  obdavčljivi  dobiček,  v  breme  katerega  bo  v  prihodnje  uporabiti  odloženo  terjatev.
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče
uveljaviti davčno olajšavo povezano s sredstvom.

Izkaz vseobsegajočega donosa
Sestavljen  je  iz  čistega  poslovnega  izida  in  drugega  vseobsegajočega  donosa.  Izkaz  drugega
vseobsegajočega donosa vsebuje postavke prihodkov in odhodkov vključno s prilagoditvami zaradi
prerazvrstitev, ki niso pripoznane v poslovnem izidu. 

Izkaz denarnih tokov 
V Skupini Inles je izkaz denarnih tokov sestavljen po neposredni metodi.  Izkaz denarnih tokov
prikazuje spremembe stanj denarnih sredstev za obdobje sestavljanja in sicer denarne tokove pri
poslovanju, naložbenju in financiranju. Podatki se pridobijo iz posebnih poslovnih knjig podjetja in
sicer iz neposrednih prejemkov in izdatkov za vsako kategorijo posebej. 

Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen tako, da prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala zajetih v
izkazu finančnega izida. Ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala in se prikazuje
za dve zaporedni leti. 

Odnosi z odvisnimi družbami
Poslovni  odnosi  med  družbami  skupine  Inles  se  nanašajo  predvsem  na  opravljene  storitve,  v
pretežni meri so to poslovne storitve in najemnina.
Posli  med  povezanimi  strankami  se  opravljajo  po  istih  pogojih,  kot  veljajo  v  običajnem
premišljenem poslovanju.

Presoje in viri negotovosti
Glede na upoštevane predpostavke o prihodnjem poslovanju skupine, poslovodstvo ocenjuje, da  v
bližnji prihodnosti ne obstajajo negotovosti ki bi lahko povzročile bistvene spremembe v izkazih.

2.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE INLES
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2.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

V konsolidiranem izkazu finančnega položaja Skupine Inles, izdelani v skladu z MSRP,  se je
vrednost  opredmetenih   osnovnih  sredstev  zmanjšala,  saj  v  letu  2016  ni  bilo  večjih  investicij.
Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine so po svoji nabavni in odpisani vrednosti prikazana v
tabelah na strani 23 in 24.

Dolgoročne finančne naložbe so v izkazu finančnega položaja izkazane v višini 109 tisoč EUR.
Glavnino omenjenega zneska predstavljata dve naložbi:  matična družba ima delnice Zavarovalnice
Triglav  v vrednosti 59 tisoč EUR, družba Lesco GmbH&Co.KG pa ima naložbo v višini 47 tisoč
EUR.

Dolgoročne poslovne terjatve  predstavljata  blagovna kredita odobrena družbama F. Mack Korb in
F. Mack Meiningen v višini 1.500 tisoč EUR. Kredita se plačujeta v skladu z anuietnim planom,
vrednost  dolgoročne  terjatve  na  dan  31.12.2016  znaša  1.050  tisoč  EUR.  Gre  za  konverzijo
kratkoročnih terjatev iz poslovanja.

Odložene terjatve za davek v višini 410 tisoč EUR so sestavljene iz naslednjih postavk: 63 tisoč
EUR za jubilejne nagrade in odpravnine, 7,2 tisoč EUR iz naslova rezervacij za dana jamstva, 1,9
tisoč EUR iz naslova razlike v tržni vrednosti naložb, 14 tisoč EUR odloženi davek za terjatve, 324
tisoč  EUR  pa  predstavljajo  odložene  terjatve  za  davek  iz  razlik  pri  prodaji  opredmetenih  in
neopredmetenih osnovnih sredstev v skupini. 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 znašajo 2.572  tisoč EUR, od tega je
zapadlih 1.164 tisoč EUR. Terjatve, ki so zapadle do 30 dni znašajo 316  tisoč  EUR, zapadle od 31
- 90 dni znašajo 170  tisoč EUR in zapadle nad 90 znašajo 677  tisoč EUR.

Zaloge so v izkazu finančnega položaja izkazane v višini 2.015 tisoč EUR. Knjigovodska vrednost
zalog ustreza iztržljivi vrednosti. 

Kratkoročne finančne naložbe v višini 738 tisoč EUR v letu 2016 v celoti predstavljajo prejete
menice,  s  katerimi  družbe  iz  skupine  Fenster  Mack  poravnavajo  obveznosti  iz  naslova  dobav
stavbnega pohištva.  

Aktivne časovne razmejitve v višini 35 tisoč EUR  predstavlja DDV od prejetih predujmov, vnaprej
plačani stroški ter kratkoročno odloženi stroški.

Vpoklicani kapital se v primerjavi s preteklim letom ni spremenil in znaša 5.946 tisoč EUR. 

Lastniška struktura obvladujoče družbe je relativno razpršena,  v delniško knjigo je bilo  na dan
31.12.2016 vpisanih 470 delničarjev.  Skupaj je izdanih 712.410 navadnih imenskih kosovnih delnic
v nominalni vrednosti 8,3459 EUR. Tržna vrednost delnice je na zadnji dan trgovalnega leta znašala
3,80  EUR. 

Čisti poslovni izid  matične družbe v letu 2016 znaša 41 tisoč EUR, Lesco Gmbh&Co.KG je izkazal
dobiček  v  znesku 27,7  tisoč  EUR,  dobiček  IP Inles  d.o.o.  znaša  8,6  tisoč  EUR.  Lesco  Gmbh
izkazuje poslovni izid 0 EUR. 
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Pregled sestavin kapitala je prikazan v konsolidiranem izkazu gibanja kapitala v tabeli na strani 19.

Rezervacije  in dolgoročne PČR izkazane  v višini 755 tisoč EUR so sestavljene iz naslednjih
postavk:   

1. rezervacije za stroške bilance in revizorja, neizrabljeni dopust ter odvetniški stroški   pri
družbi Lesco GmbH&Co.KG v višini 16 tisoč EUR in Lesco GmbH 1,5 tisoč EUR,

2. rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade pri Inles d.d. v višini 436  tisoč EUR,
3. rezervacije za dana jamstva za prodane proizvode v višini 76 tisoč EUR
4. rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade pri IP Inles d.o.o. v višini 226 tisoč EUR.

Aktuarska izguba pri INLES d.d. znaša 11,1  tisoč EUR, IP Inles d.o.o pa 44 tisoč EUR.

Dolgoročne  in  kratkoročne   finančne  obveznosti  Skupine  so  se  v  primerjavi  z  letom  2016
zmanjšale, finančnim ustanovam je bilo vrnjenih 759 tisoč EUR. 

Kreditne obveznosti Skupine Inles so prikazane v tabeli na strani št. 25.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 4.970 tisoč EUR, od tega je zapadlih 1.387   tisoč
EUR. Zapadlih do 30 dni je 782  tisoč EUR, zapadlih od 31 – 90 dni je 508  tisoč EUR obveznosti,
ter zapadlih nad 90 dni 151 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom so nominalno nižje za 483
tisoč EUR, pomembno so se skrajšale tudi zamude pri plačilih.

Pasivne časovne razmejitve v višini 8 tisoč EUR  sestavljajo obračunane obresti, nabavni odvisni
stroški, DDV v danih predujmih in ostale kratkoročne PČR.

Čisti prihodki od prodaje so v  konsolidiranem izkazu poslovnega izida,  izdelanem v skladu z
MSRP, izkazani v višini 21,1 mio EUR,  so za 3% višji od realiziranih v letu 2015.  

Drugi poslovni prihodki,  izkazani v višini 963 tisoč EUR so se v primerjavi s preteklim letom
znižali,  glavnino v  višini  722 tisoč  EUR predstavljajo odstopljeni  prispevki  in  subvencije  plač
invalidov. 

Delež stroškov blaga in materiala se je v letu 2016 povišal, največ na račun povečanja stroškov
storitev.    

Stroški dela so v letu 2016, v primerjavi z letom 2015, nominalno nižji za 103 tisoč EUR, njihov
delež v kosmatem donosu  se je nekoliko zmanjšal. 
 
Finančne prihodke iz poslovnih terjatev predstavljajo obresti od danih kreditov Fenster Mack Korb
in Fenster Mack Meiningen. 

Finančni  odhodki  se  nižajo  skladno  z  nižanjem zadolženosti  in  obrestnih  mer,  v  primerjavi  s
preteklim letom so nižji za 13%

Kot že omenjeno je bilo  poslovanje  Skupine Inles v letu 2016 pozitivno. Čista  dobiček znaša
74.742 EUR. V letu 2015 Skupina izkazala izgubo v višini 30.533 EUR.
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2.5 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

V obdobju od zaključka poslovnega leta 2016 do izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov, ni 
bilo pomembnih dogodkov, ki bi zahtevali popravke v konsolidiranih računovodskih izkazih.
Konec januarja 2017 je bila, s konverzijo kratkoročnih terjatev v kapital, izvedena dokapitalizacija
hčerinske družbe IP Inles d.o.o. v višini 200.000 EUR.

2.6 DRUGA RAZKRITJA

Podatki o posebnih skupinah zaposlenih

Na dan 31.12.2016 je bilo v Skupini Inles 380 zaposlenih. Bruto plače članov upravnega odbora
INLES d.d.   znašajo 401.904,92 EUR, ostali  prejemki (regres,  prevoz,  jubilejne nagrade,  potni
stroški)  znašajo  9.947,82  EUR in  bonitete  3.862,84  EUR (posamično  so  prejemki  prikazani  v
letnem poročilu matične družbe). 

Zaposleni z individualnimi pogodbami v INLES d.d. so v letu 2016 prejeli bruto plače v višini
223.403,40 EUR in ostale prejemke v višini 10.466,83 EUR. 

V upravi in vodstvu hčerinskih družb sta dva zaposlena.  Direktor družbe IP Inles d.o.o. je v letu
2016 prejel bruto plačo v višini 36.232,86 EUR, ostale prejemke v višini 2.946,59 EUR in bonitete
v višini 228,64 EUR.  Prejemki prokurista družbe Lesco Gmbh&Co. KG znašajo 110.280,69 EUR
(v znesek so zajeti tudi potni in materialni stroški, stroški leasinga in nekateri drugi stroški). 

Zaposleni z individualnimi pogodbami v IP Inles d.o.o. so v letu 2016 prejeli bruto plače  v višini
197.677,04 EUR in ostale prejemke v višini 9.779,31 EUR.

Stroški revizije

Stroški revizije računovodskih izkazov Skupine Inles za leto 2016 znašajo 2.430,00 EUR. Izkaze
revidira revizijska družba Resni d.o.o. iz Ljubljane.
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