
OTPVSIPR1122

 Stran 1 od 2

SKB banka d.d. Ljubljana • Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana • ID za DDV: SI40502368 • Telefon: 01 471 55 55 • E-naslov: info@skb.si • www.skb.si
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani • Matična številka: 5026237 • Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR

SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 15. 11. 2022

Skupina SKB je v prvih devetih mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 47,0 milijonov EUR, kar je 12,4 
milijonov EUR (+35,7 %) več kot v enakem obdobju preteklega leta. Na oblikovanje poslovnega rezultata v letu 2022 je 
pomembno vplivalo neto sproščanje oslabitev in rezervacij, medtem ko je skupina SKB ohranila operativni dobiček 
na nivoju preteklega leta. V primerjavi z enakim obdobjem lani  je skupina SKB v prvih devetih mesecih leta 2022 
povečala donos na kapital (ROE) za 3,3 odstotne točke na 14,4 %, kar jo uvršča med najbolj donosne banke v Sloveniji.

Skupina SKB je v prvih devetih mesecih leta 2022 ustvarila 94,7 milijonov EUR čistih bančnih prihodkov, kar je za 3,4 
milijonov EUR ali 3,8 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. K temu je pomembno prispevala okrepljena kreditna 
aktivnost, ki se odraža v 14,1 % rasti kreditov v prvih devetih mesecih letos (letna rast znaša +15,6 %), predvsem na področju 
kreditiranja podjetij in stanovanjskih posojil. Čiste obresti so se zaradi povečane kreditne aktivnosti in optimizacije 
presežne likvidnosti povečale za 3,7 % (2,1 milijonov) in so v prvih devetih mesecih leta 2022 znašale 59,4 milijonov EUR. 
Povečana gospodarska aktivnost in večja potrošnja gospodinjstev sta ugodno vplivala na višje neto prihodke od opravnin, 
ki so v prvih devetih mesecih leta 2022 znašali 30,3 milijonov EUR. Povečali so se predvsem prihodki iz naslova kreditnih 
poslov, kartičnega poslovanja, plačilnega prometa, upravljanja z bančnimi računi in prihodki iz ležarin na vloge strank 
(SKB banka je s 1. avgustom letos prekinila zaračunavanje ležarin na vloge za vse stranke). V primerjavi s povprečjem bank 
v Sloveniji, SKB banka še vedno ohranja višjo obrestno in storitveno (opravnine) maržo.

Operativni stroški skupine SKB so se v prvih devetih mesecih leta 2022 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 
6,6 % na 53,1 milijonov EUR, k čemur so največ doprinesli višji stroški dela in višji stroški storitev, kot posledica povečanega 
obsega del na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovanja, povečani stroški zaradi višjih cen energije in inflacije, 
in pa tudi višji stroški regulatorjev. Stroškovna učinkovitost skupine SKB se je nekoliko poslabšala, saj se je razmerje med 
stroški in ustvarjenimi prihodki povečalo s 54,5 % v prvih devetih mesecih 2021 na 56,0 % v enakem obdobju letos. Kljub 
temu SKB banka v primerjavi s povprečjem slovenskih bank ostaja ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih bank. 

Operativni dobiček skupine SKB je v prvih devetih mesecih letos znašal 41,7 milijonov EUR in je ostal na enakem nivoju kot 
v enakem obdobju preteklega leta.

V prvih devetih mesecih leta 2022 je skupina SKB beležila prihodke iz naslova stroškov tveganj v višini 16,6 milijonov 
EUR, na kar je pomembno vplivalo predvsem sproščanje oslabitev in rezervacij, oblikovanih v času COVID epidemije in 
nadgradnja metodologije tveganj. Kakovost kreditnega portfelja ostaja še naprej solidna. V enakem obdobju lani so 
prihodki iz naslova tveganj znašali 1 milijon EUR. Delež nedonosnih kreditov skupine SKB je konec septembra leta 2022 
znašal 1,46 %.

Skupina SKB je v prvih devetih mesecih leta 2022 povečala kreditni portfelj za 371 milijonov EUR ali 14 %, tako da je stanje 
kreditov na dan 30. september 2022 znašalo 2.998 milijonov EUR. Na ugodno rast portfelja sta najbolj vplivala povečan 
obseg novo odobrenih poslov podjetjem in povečan obseg novo odobrenih stanovanjskih kreditov. Delež skupine SKB 
v prirastu kreditov v celotnem bančnem sistemu v prvih devetih mesecih letos znaša 16,0 %, od tega je k rasti kreditov 
podjetjem v celotnem slovenskem bančnem sistemu prispevala 15,6 %, k prirastu stanovanjskih posojil pa 13,1%. Tudi na 
segmentu lizinga je skupina SKB v prvih devetih mesecih leta 2022 dosegla ugodne rezultate. Portfelj depozitov še naprej 
ostaja visok in stabilen, povečujejo se predvsem vpogledne vloge, stranke pa se odločajo tudi za naložbe v investicijske 
sklade Amundi in Moorea. 

SKUPINA SKB USPEŠNO POSLOVALA V PRVIH DEVETIH MESECIH 2022
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Skupina SKB ohranja dobro likvidnost in soliden kapitalski položaj. Konec septembra leta 2022 je okrepila količnik 
kapitalske ustreznosti (razmerje med kapitalom in tveganju prilagojenimi sredstva) na 15,4 % (14,4 % na dan 30. september 
2021). Kapitalska osnova skupine SKB zagotavlja kvaliteten temelj za stabilnost poslovanja.

Skupina OTP, lastnica skupine SKB, je prvih devetih mesecih leta 2022 zaključila s prilagojenim konsolidiranim dobičkom v 
višini 1142,7 milijonov EUR kar je za 9,1 % več kot v enakem obdobju lani. Na povečanje dobička po obdavčitvi so pomembo 
vplivali povečani prihodki, predvsem zaradi dinamične rasti posojil, ki je bila rekordno visoka v tretjem kvartalu. V 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je skupina OTP povečala tudi operativne stroške in stroške tveganja. Donos 
na kapital na osnovi prilagojenega dobička je znašal 19,1 %, kar je  0,2 odstotne točke več v primerjavi z enakim obdobjem 
lani (brez polletnih rezultatov hčerinskih bank v Rusiji in Ukrajini, bi bil prilagojeni donos na kapital  22,1 %). Kapitalska 
ustreznost je znašala 17,8 %.

Dobri poslovni rezultati pričajo o uspešnem poslovanju, dobro zastavljeni strategiji in preudarnem sprejemanju tveganj. 

Ponosni smo, da naša prizadevanja in delovanje prepozna tudi strokovna javnost.  Smo prejemniki WAC certifikata za 
aktivno delovno mesto, ki ga podeljuje Evropska zveza za šport podjetij (EFCS) in je namenjen evropskim organizacijam, 
ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo. Z dolgoletnim glavnim 
sponzorstvom Olimpijskega komiteja Slovenije smo vidni podpornik športa, kar smo v novembru še dodatno dokazali. 
Skupaj z matično skupino OTP smo uradni partner Evropskega rokometnega prvenstva, kjer  ravno te dni v ljubljanskih 
Stožicah navijamo za naša dekleta. S podporo temu projektu je kot ambasadorka pristopila tudi Anita Stojčevska, glavna 
izvršna direktorica SKB banke. Projekt poleg športa izpostavlja tudi trajnostno delovanje in spodbujanje vloge žensk tako v 
gospodarstvu kot športu ter vseh sferah družbenega življenja. 

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

Spremeniti: 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 2021 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2022  
v Sloveniji po izboru revije Global Finance, Superbrands 2022 Slovenija in WAC certifikata za aktivno delovno mesto.
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