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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 11. 5. 2021

Skupini SKB je v obdobju prvih treh mesecev leta 2021 uspelo povečati kreditni portfelj za 46 milijonov EUR oziroma za 1,9%. 
K rasti so najbolj pripomogli višji krediti podjetjem, povečal pa se je tudi portfelj stanovanjskih kreditov, medtem ko je obseg 
potrošniških kreditov in lizing poslov ostal na enaki ravni kot ob koncu leta 2020.

Komercialne aktivnosti Skupine SKB so v mesecu marcu ponovno pospešeno zaživele, s povečanim obsegom novo odobrenih 
stanovanjskih in potrošniških kreditov. Zaradi napovedi uvedbe ležarin za fizične in pravne osebe ter uspešne promocije 
alternativnih naložb v SKB banki, so se močno povečala tudi vplačila v sklade. Portfelj depozitov ostaja še vedno visok, kar vpliva 
tudi na visoko likvidnost Skupine SKB. Skupina SKB uspešno posluje tudi na segmentu lizinga, kjer so novo odobreni posli v 
februarju in marcu že dosegli primerljive ravni kot pred razglasitvijo epidemije na začetku lanskega leta. 

Operativni dobiček, ki ponazarja uspešnost poslovanja Skupine SKB pred stroški kreditnega tveganja, je v prvih treh mesecih leta 
2021 znašal 10,5 milijonov EUR. Neto bančni prihodki so bili za 1,9 milijona EUR nižji kot v enakem obdobju lani, na kar je vplivala 
predvsem nižja obrestna marža, ki pa ostaja še vedno višja kot v povprečju v bančnem sistemu. Operativne stroške še naprej 
uspešno obvladujejo in ohranjajo na nizkem nivoju. 

Iz naslova stroškov tveganj je Skupina SKB v prvih treh mesecih 2021 beležila stroške iz dodatno oblikovanih rezervacij in slabitev, 
medtem ko je v enakem obdobju lani beležila prihodke. Dobiček pred obdavčitvijo Skupine SKB je znašal 10,3 milijonov EUR.

Skupina OTP, katere del je Skupina SKB, je kljub epidemiološki situaciji uspešno poslovala v vseh državah, kjer je prisotna. V 
prvem četrtletju je poslovala s konsolidiranim prilagojenim dobičkom 117,3 milijarde HUF (325 milijonov evrov), kar je skoraj 
štirikrat več kot v enakem obdobju lani. Prilagojen donos na kapital se je povečal na 18,6% (+13,1 o.t. na letni ravni). 

SKUPINA SKB S SPODBUDNIMI POSLOVNIMI REZULTATI  
PRVEGA ČETRTLETJA 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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