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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 10. 9. 2021

Za nami je prva polovica letošnjega leta in rezultati poslovanja Skupine SKB. V prvem polletju 2021 se je kreditni portfelj  
Skupine povečal za 129 milijonov EUR oziroma za 5,3 %. K rasti so najbolj pripomogli višji krediti podjetjem, zlasti revolving krediti. 
Povečal se je tudi portfelj stanovanjskih kreditov, medtem ko je obseg potrošniških kreditov ostal na enaki ravni kot konec leta 2020. 
Povečan obseg novo odobrenih stanovanjskih in potrošniških kreditov, s pričetkom rasti v marcu 2021, se je uspešno nadaljeval tudi 
v preostalih mesecih prvega polletja. Obseg depozitov ostaja visok, v letošnjem letu so se povečali predvsem vpogledni depoziti 
prebivalstva. Tudi v Skupini SKB Leasing, so v prvem polletju beležili višji obseg novih poslov kot v enakem obdobju lansko leto in 
posledično višji portfelj lizing poslov kot konec leta 2020. 
 
Operativni dobiček Skupine SKB je v prvem polletju leta 2021 znašal 26,6 milijonov EUR in je ostal na enakem nivoju kot v primerjalnem 
obdobju lani. Neto bančni prihodki so bili 2 milijona EUR oziroma 3,4 % višji kot v enakem obdobju lani, na kar so vplivali predvsem višji 
prihodki iz naslova finančnih instrumentov in neto prihodkov iz provizij. Slednji so se povečali skladno z boljšo epidemiološko situacijo 
in okrevanjem gospodarstva v drugem četrtletju leta 2021, predvsem na račun večjega obsega poslov in nižjih odhodkov, ugoden 
pa je bil vpliv višjih prihodkov iz naslova ležarin na vloge. Visoka likvidnost na trgu in močna konkurenca na področju kreditiranja je 
povzročila nadaljnje zniževanje obrestnih mer in posledično neto obrestnih prihodkov. Kljub temu neto obrestna marža SKB banke 
ostaja višja kot v povprečju v bančnem sistemu.
 
Operativni stroški Skupine SKB so bili 2 milijona EUR višji kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi višjih regulatornih stroškov in 
stroškov, povezanih z razvojem informacijske tehnologije ter večjih stroškov dela, kot posledica dodatnih potreb zaposlovanja. Kljub 
temu je delež stroškov v prihodkih SKB banke še vedno ugodnejši kot v povprečju bančnega sistema. Skupina SKB je v prvem polletju 
2021 beležila stroške iz naslova rezervacij in oslabitev, vendar so bili ti znatno nižji kot v enakem obdobju lani, ko je Skupina oblikovala 
dodatne oslabitve zaradi COVID krize. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 25,6 milijonov EUR, 12,6 milijonov EUR več kot v enakem 
obdobju lani, k čemur so najbolj pripomogli nižji stroški rezervacij in oslabitev. Donos na kapital (ROE) je v prvem polletju je znašal 10,4 
%, 4,7 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lani.
 
V prvem polletju 2021 je uspešno poslovala tudi Skupina OTP, katere del je Skupina SKB. Polletje je zaključila s konsolidiranim 
prilagojenim dobičkom v višini 246,3 milijarde HUF (688 milijonov EUR), kar je več kot dvakrat višji rezultat kot v enakem obdobju lani. 
Prilagojen donos na kapital se je povečal na 19,1 % v primerjavi z 9,8 % v enakem obdobju lani. Konec maja 2021 je OTP banka podpisala 
pogodbo o nakupu 100 % deleža Nove KBM. Predviden zaključek transakcije je konec drugega četrtletja leta 2022, z združitvijo SKB 
banke in Nove KBM pa bo skupina OTP prevzela vodilni položaj na slovenskem bančnem trgu.

POSLOVANJE SKUPINE SKB V PRVEM POLLETJU LETA 2021 

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

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

www.skb.si

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. 
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