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Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi 2016

Konsolidirani izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 31.12.2016

zneski v tisoč EUR 2016 2015 

Prihodki iz obresti 79.096 78.714

Odhodki za obresti (6.005) (10.456)

Čiste obresti 73.091 68.258 

Prihodki iz dividend 18 25 

Prihodki iz opravnin (provizij) 37.222 40.058 

Odhodki za opravnine (provizije) (11.511) (9.986)

Čiste opravnine (provizije) 25.711 30.072 

Realizirani dobički / izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po 
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

11.489 (152)

Čisti dobički / izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 1.066 1.577 

Dobički / izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti 
skozi izkaz poslovnega izida

(2)  -

Čisti dobički / izgube iz tečajnih razlik (83) (84)

Čisti dobički / izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v 
posesti za prodajo 

(10) (115)

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 6.221 5.070 

Administrativni stroški (49.860) (49.465)

Amortizacija (6.319) (6.012)

Rezervacije 2.723 (2.996)

Oslabitve 12.811 (4.731)

Čisti dobički / izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi 
povezanimi obveznostmi

(420) (150)

DOBIČEK / IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 76.436 41.297 

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (12.744) (6.967)

ČISTI DOBIČEK / IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 63.692 34.330 

ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA 

Lastnikov obvladujoče banke 63.692 34.330 

Manjšinskih lastnikov - -

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico 5,04 2,71
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Konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan  31.12.2016

 zneski v tisoč EUR 2016 2015

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah 183.232 245.544 

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 5.786 4.416 

Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 7.541 7.498 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 448.819 428.378 

Krediti 2.231.234 1.888.363 

�  krediti bankam 48.245 41.610 

�  krediti strankam, ki niso banke 2.178.189 1.843.780 

�  druga finančna sredstva 4.800 2.973 

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti  - 16.675 

Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 838 620 

Opredmetena osnovna sredstva 41.096 38.510 

Naložbene nepremičnine 2.308 3.884 

Neopredmetena sredstva 10.054 10.508 

Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po 
kapitalski metodi

- -

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 3.968 3.586 

�  terjatve za davek 1.461 1.018 

�  odložene terjatve za davek 2.507 2.568 

Druga sredstva 20.386 7.772 

SKUPAJ  SREDSTVA   2.955.262 2.655.754 

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 6.399 4.509 

Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 7.542 7.498 

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 2.507.258 2.250.219 

�  vloge bank in centralnih bank 1.041 407 

�  vloge strank, ki niso banke 2.147.335 1.947.682 

�  krediti bank in centralnih bank 320.769 190.374 

�  krediti strank, ki niso banke 8.155 87.520 

�  druge finančne obveznosti 29.958 24.236 

Rezervacije 13.782 15.910 

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 18.756 9.036 

�  obveznosti za davek 9.680 1.320 

�  odložene obveznosti za davek 9.076 7.716 

Druge obveznosti 9.644 5.831 

SKUPAJ OBVEZNOSTI  2.563.381 2.293.003 

Osnovni kapital 52.784 52.784 

Kapitalske rezerve 104.061 104.061 

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 38.087 38.388 

Rezerve iz dobička 133.257 133.188 

Zadržani dobiček / izguba (vključno s čistim dobičkom / izgubo poslovnega leta) 63.692 34.330 

SKUPAJ KAPITAL 391.881 362.751 

SKUPAJ  OBVEZNOSTI IN KAPITAL 2.955.262 2.655.754 
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Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1.1. do 31.12.2016

zneski v tisoč EUR 2016 2015

ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 63.692 34.330 

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (301) 4.498 

POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID (455) - 

Aktuarski dobički / izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (511)  -

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v 
poslovni izid

56 -

POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZPOREDIJO V POSLOVNI IZID 154 4.498 

Dobički / izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 1.535 5.197 

Dobički / izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu 9.517 5.089 

Prenos dobičkov / izgub v poslovni izid (7.982) 108 

Druge prerazvrstitve - -

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje 
prerazvrstijo v poslovni izid  

(1.381) (699)

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI  63.391 38.828 

a) Lastnikov obvladujoče banke 63.391 38.828 

b) Manjšinskih lastnikov - -

Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2016

zneski v tisoč EUR
Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Akumulirani 
drugi 

vseobsegajoči 
donos

Rezerve iz 
dobička

Zadržani dobiček / 
izguba (vključno s 
čistim dobičkom / 

izgubo poslovnega leta)

Kapital 
lastnikov 

obvladujoče 
banke

Skupaj 
kapital

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU

52.784 104.061 38.388 29.106 138.412 362.751 362.751 

Vseobsegajoči donos 
poslovnega leta po 
obdavčitvi

- - (301) - 63.692 63.391 63.391 

Izplačilo (obračun) 
dividend

- - - - (34.279) (34.279) (34.279)

Drugo* -  - - - 18 18 18

KONČNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU 

52.784 104.061 38.087 29.106 167.843 391.881 391.881 

* V letu 2010 je banka Société Générale  v okviru programa Ambition SG 2015 pripravila načrt razdelitve brezplačnih delnic vsem zaposlenim, ki bodo doprinesli k 
izvajanju začrtanih ciljev do leta 2015. Vsak zaposleni je bil upravičen do 40 brezplačih delnic in sicer:

� 16 delnic je bilo podeljenih marca 2015 in

� 24 delnic marca 2016.

Razlika med vrednostjo delnice Société Générale na dan skupščine 2.11.2010, določeno za razdelitev delnic med zaposlene, in tržno vrednostjo delnice Société 
Générale na dan nakupa v znesku 18 tisoč EUR je prikazana na kapitalu v skladu z MSRP 2.


