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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 21. 5. 2020

Rezultati Skupine SKB so bili v prvem trimesečju 2020 spodbudni. Za 94 milijonov evrov se je povečal kreditni portfelj SKB banke. Na 
rast portfelja je vplivala predvsem rast kreditov podjetjem, medtem ko je obseg stanovanjskih kreditov ostal enak, nekoliko pa je upadel 
obseg potrošniških kreditov. V portfelju SKB Leasinga je bilo že v prvem trimesečju čutiti vpliv prihajajoče krize. Depoziti strank so rasli 
hitreje kot kreditni portfelj, kar je odraz zaupanja strank v stabilnost in trdnost Skupine SKB ter slovenske nagnjenosti k varčevanju.

Neto bančni prihodki in operativni stroški so bili v prvem trimesečju na enakem nivoju kot v istem obdobju lani, če izključimo enkratne 
učinke na rezultat. Padec obrestne marže je bil uspešno nadomeščen z efektom povečanja obsega naložb. V mesecu marcu 2020 so 
prihodki od provizij  že pokazali prve znake upadanja, zlasti na področju domačega plačilnega prometa ter kartičnih in bankomatskih 
provizij kot posledica vpliva epidemije COVID- 19. V Skupini SKB smo uspešno obvladovali operativne stroške na vseh področjih. 
Operativni dobiček v prvem trimesečju letos je tako znašal 12,5 milijonov evrov. Stroški tveganj so še vedno pozitivno prispevali k 
rezultatu skupine, čeprav v manjši meri kot lani. Rezultat pred obdavčitvijo je tako znašal 14,4 milijonov evrov.

Skupina OTP, katere del je tudi skupina SKB, je poročala o približno 35,9 milijarde HUF (približno 101,2 milijona EUR) dobička pred 
obdavčitvijo, medtem ko je v istem obdobju lani ta znašal približno 101,8 milijarde HUF (približno 287 milijonov EUR). leto. Skupina OTP 
je v prvem trimesečju poročala o izgubi po obdavčitvi in uskladitvi v višini 4,1 milijarde HUF (približno 11,5 milijona EUR), pri čemer je bil 
nižji rezultat posledica povečanih rezervacij za tveganje v višini 91,7 milijarde HUF (približno 258,5 milijonov EUR) zaradi izračunanega 
letnega negativnega vpliva pandemije COVID-19 na portfelj celotne Skupine OTP. Navkljub pomembnemu povečanju rezervacij za 
tveganja ostaja kapitalska pozicija Skupine stabilna in varno izpolnjuje vse regulativne zahteve. Poleg tega so likvidnostni kazalci 
pomembno boljši od povprečja v panogi.

Ob objavi rezultatov prvega trimesečja je Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke poudarila: »Tokratna epidemiološka 
kriza, ki ji sledi tudi gospodarska, je drugačna od zadnje finančne in gospodarske krize.  Banke smo v to krizo vstopile z visoko 
likvidnostjo in kapitalsko močjo. Zavedamo se, da smo pomemben člen v gospodarstvu in bomo poleg odobravanja moratorijev na 
obstoječe kredite naših strank  pomagali pri ponovnem zagonu gospodarstva z različnimi oblikami financiranja za zagotavljanje 
likvidnosti podjetij in investicij za ponovno rast in razvoj. Za ohranjanje nivoja potrošnje in delovanja nepremičninskega trga bomo 
zagotavljali ugodne kredite prebivalstvu.

SKUPINA SKB V PRVEM TRIMESEČJU 2020 S SPODBUDNIMI REZULTATI, V 
MARCU PRVI ZNAKI UPADANJA KOT POSLEDICA EPIDEMIJE COVID – 19

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 uglednih mednarodnih priznanj, je »Banka leta 2019 v Sloveniji« po izboru revije The Banker, »Najboljša banka 
2019 v Sloveniji« po izboru revije Global Finance in prejemnica naziva »Superbrands 2020 v Sloveniji«.
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