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SKUPINA SKB USPEŠNO ZAKLJUČILA POSLOVNO LETO NAVKLJUB
EPIDEMIJI VIRUSA COVID-19
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 5. 3. 2021

Poslovno leto 2020 je Skupina SKB zaključila s čistim dobičkom v višini 34,9 milijonov EUR, kar je 19,3 milijone EUR manj kot
preteklo leto. Poslovanje Skupine SKB, kot tudi poslovanje celotnega bančnega sistema, je v letu 2020 močno zaznamovala
kriza, nastala kot posledica soočanja z epidemijo virusa COVID-19. Ta je vplivala na vsa področja poslovanja. Zaradi
povečanega kreditnega tveganja je Skupina SKB dodatno oblikovala rezervacije in oslabitve, kar je glavni razlog za nižji čisti
dobiček. V letu 2020 je Skupina SKB dosegla 9,1 % donos na kapital.
v 000 EUR

2020

2019

Razlika

%

Čiste obresti

79.895

82.843

-2.948

-3,6

Čisti ne obrestni prihodki

42.782

41.433

1.349

3,3

Čisti bančni prihodki

122.677

124.276

-1.599

-1,3

Operativni stroški

-62.216

-62.558

342

-0,5

OPERATIVNI DOBIČEK

60.461

61.718

-1.257

-2,0

-18.509

4.908

-23.417

-477,1

Rezervacije in oslabitve
Ostalo

-12

-75

63

-84,0

Dobiček iz rednega poslovanja

41.940

66.551

-24.611

-37,0

Davek

-7.090

-12.446

5.356

-43,0

Čisti dobiček

34.850

54.105

-19.255

-35,6

Skupina SKB je bila aktivna na področju kreditiranja strank in prodaje finančnega lizinga. Povpraševanje strank se je v letu
2020 zmanjšalo kot posledica večje previdnosti in slabše gospodarske situacije zaradi epidemije virusa COVID-19 tako v
Sloveniji kot tudi v svetu. Skupina SKB je kljub visokim stroškom presežne likvidnosti, povečani konkurenci na trgu posojil in
posledično pritisku na nižanje kreditnih obrestnih mer ter nižjih prihodkov iz storitev, predvsem iz storitev plačilnega prometa in
kartičnega poslovanja, kot posledica epidemije, ustvarila 122,7 milijonov EUR čistih bančnih prihodkov. To je za 1,3 % manj kot v
letu 2019. V primerjavi s povprečjem bank v Sloveniji SKB banka še vedno ohranja višjo obrestno maržo in storitveno maržo.
V letu 2020 je Skupina SKB nadaljevala z avtomatizacijo, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov. Kljub povečanim
zahtevam regulatorjev in zakonodajalcev ter dodatnim stroškom vezanim na integracijo v Skupino OTP je SKB uspela znižati
operativne stroške (-0,5 %). Z izključitvijo stroškov integracije in prilagajanja poslovnih procesov Skupini OTP, se je stroškovna
učinkovitost Skupine v letu 2020 izboljšala; razmerje med stroški in ustvarjenimi prihodki je znašalo 49,2 %, kar je manj kot v
letu 2019 (50,3 %). V primerjavi s povprečjem slovenskih bank SKB banka tudi v letu 2020 ohranja ugodnejše razmerje stroškov
in prihodkov.
Operativni dobiček Skupine SKB, se je v letu 2020 znižal le za 2 %, na 60,5 milijonov EUR, zaradi česar lahko poslovanje Skupine
SKB v danih razmerah označimo za uspešno.
Ohlajanje gospodarske aktivnosti zaradi epidemije COVID-19, povečuje pričakovanja postopnega poslabšanja kreditnega
portfelja. Zato je Skupina SKB, v nasprotju z letom 2019, ko je beležila prihodke iz naslova stroškov tveganja, oblikovala dodatne
oslabitve in rezervacije. Portfelj nedonosnih naložb je konec leta 2020 znašal 2,7%, kar je 39 bazičnih točk več kot konec leta
2019. Skupina SKB še naprej ohranja stabilno kvaliteto portfelja naložb.
V letu 2020 je SKB Skupina dodatno utrdila kapitalsko osnovo, saj je povečala količnik kapitalske ustreznosti (razmerje med
kapitalom in tveganju prilagojenimi sredstvi) iz 12,3 % konec leta 2019 na 15,16 % konec leta 2020.
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Začetek leta 2020 je bil v SKB banki, zaradi mnogih sprememb v okviru novega lastništva, poln ambicij in optimizma. Zaradi
epidemije virusa COVID-19 je bilo že v prvih mesecih leta 2020 potrebno k rednemu poslovanju, integracijskim ter razvojnim
projektom banke, dodati še preventivne aktivnosti za zagotavljanje nemotenega poslovanja banke.
Kljub izzivom, ki so nastopili kot posledica pandemije, je tudi v letu 2020 poslovanje novega lastnika SKB banke, Skupine OTP,
ostalo nemoteno. V letu 2020 je dobiček Skupine OTP znašal 739,2 milijonov EUR, vključno z prilagoditvenimi postavkami je
konsolidirani prilagojeni dobiček znašal 883,3 milijonov EUR (-31 % na letni ravni). Donos na kapital je na osnovi prilagojenega
dobička znašal 13 %.
Bančno okolje je v zadnjih letih zelo dinamično in spreminjajoče, SKB banka pa se pospešeno odziva na vse zahteve in
pričakovanja strank. V letu 2020 je bilo tako izvedenih več posodobitev MOJ@SKB mobilne banke ter SKB NET spletne banke
z novimi funkcionalnostmi za še večje zagotavljanje varnosti in boljšo uporabniško izkušnjo. Strankam so kot novo plačilno
sredstvo ponudili Flik, mobilno aplikacijo za takojšnja brezplačna nakazila med uporabniki bank v Sloveniji. Že več kot eno
leto strankam nudijo bančne pakete, ki so vsebinsko prilagojeni različnim profilom in potrebam strank z naborom produktov
dnevnega bančništva po enotni ceni. Še naprej so tudi ponudnik investicijskih skladov, med katerimi so bili Amundi skladi tudi
v letu 2020 s strani analitikov prepoznani kot Naj vzajemni skladi v kar petih kategorijah.
Tudi Skupina SKB Leasing še naprej ostaja prva izbira strank pri izvajanju lizinških poslov. V preteklem letu je svoj položaj še
okrepila s partnerskimi povezami s tujimi uvozniki in tako dokazala svojo razvojno usmerjenost.
SKB banka se z novim strateškim programom, tudi z novim lastnikom, zavezuje slediti zastavljenim ambicijam, ki temeljijo na
zagotavljanju najboljših digitalnih rešitev na trgu ter uresničevanju pričakovanj svojih strank. Ob ponudbi visoko kakovostnih
in inovativnih produktov in storitev bodo stranko še naprej postavljali, na prvo mesto in skrbeli, da so njihov vedno navzoč, a
neviden finančni partner, ki se hitro in učinkovito odzove na njihove potrebe.
Rezultati iz poslovanja in mnoge prejete nagrade s strani strokovne javnosti, so pokazatelj, da v SKB banki poslanstvo dobro in
učinkovito opravljajo. Kljub zahtevnemu letu je SKB banka tudi svoje organizacijske postopke močno prilagodila situaciji in tudi
v letu negotovosti na novo in z optimiziranimi postopki zaposlovanja, ki so v veliki meri potekali na daljavo, na novo zaposlila
več kot 80 sodelavcev in sodelavk. Dokaz uspešnega poslovanja, visoke kakovosti storitev ter visokega zaupanja strank
sta med drugim tudi osvojeni priznanji »Banka leta 2020 v Sloveniji«, ki ga podeljuje mednarodno priznana revija The Banker
ter priznanje »Najboljša banka 2020 v Sloveniji« po izboru Global Finance. Prav tako slovenska javnost prepoznava SKB banko
kot kakovostno in zaupanja vredno banko, saj je blagovna znamka prepoznana kot ena izmed znamk »Superbrands 2020 v
Sloveniji«.
Po besedah Anite Stojčevske, glavne izvršne direktorice SKB banke, je za tovrstna priznanje ključnega pomena , da poslujejo
v skladu s ključnimi vrednotami, kot so timski duh, odgovornost, inovativnost in zavzetost. »Verjamemo, da je to osnova za
spodbudno poslovno okolje in zdrave dolgoročne odnose s strankami. Dobri rezultati, kljub kompleksni situaciji preteklega leta,
ter prejeta priznanja in nagrade so dokaz, da je tudi v teh negotovih razmerah epidemije SKB banka uspešno igrala in ohranjala
svojo vlogo močnega finančnega partnerja za gospodarstvo, posameznike in celotno okolje. V SKB banki obljubljamo in
zagotavljamo, da bomo še naprej trden in zanesljiv partner, ki bo podpiral prave odločitve.«
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Skupina SKB
Skupino SKB sestavljajo SKB banka in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB več kot
900 zaposlenih, opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. SKB banka je
prejemnica prestižnih nazivov: Banka leta 2020 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2020 v Sloveniji po
izboru revije Global Finance ter Superbrands 2021 Slovenija.
www.skb.si

Sledite nam na Facebook strani
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube
www.youtube.com/user/BankaSKB

