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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 25. 11. 2020

Leto 2020 se bomo spominjali po nenavadni zdravstveni krizi, ki močno vpliva tako na celoten bančni sektor kot tudi na 
ekonomijo celega sveta. 

Epidemija koronavirusa in posledično ohromitev gospodarstva je močno vplivala tudi na poslovanje Skupine SKB v prvih 9 mesecih 
letošnjega leta. Zaradi manjšega povpraševanja po kreditih in drugih storitvah, predvsem storitvah plačilnega prometa in kartičnega 
poslovanja so se neto bančne prihodki Skupine SKB v prvih 9 mesecih letos zmanjšali za 5,8 % in so znašali 88,8 milijonov EUR. 
Kljub znižanju operativnih stroškov v prvih devetih mesecih letošnjega leta za 1,9 %  na 44,1 mio EUR, Skupina SKB ni mogla nadomestiti 
izpada prihodka, zato je operativni dobiček iz poslovanja znašal 44,7 mio EUR in se je letos zmanjšal za 9,3 %. 

Pričakujemo, da je trenuten upad poslov le začasne narave. V Skupini SKB zaključujemo s pripravo srednjeročne razvojne 
strategije in iniciativ, ki bodo s približevanjem storitev strankam ter z digitalizacijo in optimizacijo poslovanja omogočila povečanje 
prihodkov Skupine SKB.

POSLOVANJE SKUPINE SKB V PRVIH 9 MESECIH LETA 2020

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«.

Dodatna pojasnila: 
Lara Berlec, direktorica Komunikacij • SKB d.d. Ljubljana • +386 (01) 471 59 35 • PR@skb.si


