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Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani • Matična številka: 5026237 • Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR

Sporočilo za javnost

Močan komercialni zagon Skupine SKB1 v prvih šestih mesecih letošnjega leta se je odrazil v čistem 
dobičku v višini 24,4 milijonov evrov (9,3 % višjim kot v enakem obdobju lani) in 13,7-odstotni 
donosnosti kapitala (v primerjavi z 11,8 % v prvi polovici 2017).  

Skupina SKB

v 000 EUR 1-6 2018 1-6 2017 Razlika %

Čiste obresti 41.002 38.134 2.868 7,5%

Čisti neobrestni prihodki 14.660 15.802 -1.142 -7,2%

Čisti bančni prihodki 55.662 53.936 1.726 3,2%

Čisti bančni prihodki* 55.601 52.757 2.844 5,4%

Operativni stroški -29.153 -28.491 -662 2,3%

OPERATIVNI DOBIČEK 26.509 25.445 1.064 4,2%

OPERATIVNI DOBIČEK* 26.448 24.266 2.182 9,0%

Rezervacije in oslabitve 3.664 2.092 1.572 75,1%

Ostalo 0 22 -22

Dobiček iz rednega poslovanja 30.173 27.559 2.614 9,5%

Dobiček iz rednega poslovanja* 30.112 26.380 3.732 14,1%

Davek -5.749 -5.205 -544 10,5%

Čisti dobiček 24.424 22.354 2.070 9,3%

Čisti dobiček* 24.371 21.246 3.125 14,7%

* izključeni prihodki od prodaje kapitalskih naložb in prejetih dividend

V prvi polovici letošnjega leta je Skupina SKB še izboljšala svojo finančno uspešnost. Čisti bančni prihodki 
so se v primerjavi s prvim polletjem lani povečali za 1,7 milijona evrov ali za 3,2 %, operativni dobiček pa za 
4,2 %. Izključujoč enkratne postavke, ki niso povezane z osnovno dejavnostjo Skupine, so se čisti bančni 
prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 5,4 %, operativni dobiček za 9 % in čisti dobiček za 
14,7 %. Razmerje med stroški in prihodki, ki odraža učinkovitost poslovanja banke, pa se je zmanjšalo na 
52,4 %.

Ljubljana, 2. 8. 2018

Skupina SKB z dobrimi finančnimi rezultati v prvi polovici leta 2018

v 000 EUR 2017 2016 Razlika %
Čiste obresti 78.026 73.091 4.935 6,8%
Čisti 
neobrestni 
prihodki

32.705 44.410 -11.705 -26,4%

Čisti bančni 
prihodki

110.731 117.501 -6.770 -5,8%

Čisti bančni 
prihodki 

109.552 107.634 1.918 1,8%

Operativni 
stroški

-58.223 -56.179 -2.044 3,6%

OPERATIVNI 
DOBIČEK

52.508 61.322 -8.814 -14,4%

OPERATIVNI 
DOBIČEK2

51.329 51.455 -126 -0,2%

Rezervacije in 
oslabitve

485 15.534 -15.049 -96,9%

Ostalo 60 -420 480 -114,3%
Dobiček iz 
rednega 
poslovanja

53.053 76.436 -23.383 -30,6%

Dobiček iz 
rednega 
poslovanja2

51.874 66.569 -14.695 -22,1%

Davek -9.686 -12.744 3.058 -24,0%
Čisti dobiček 43.367 63.692 -20.325 -31,9%
Čisti dobiček2 42.259 55.352 -13.093 -23,7%

1 Skupino SKB sestavljajo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select.
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Ti rezultati slonijo na močni komercialni dinamiki. Banka SKB je povečala svoj tržni delež pri posojilih z 
9,8 % ob koncu leta 2017 na 10 % ob koncu junija 2018. Do povečanja je prišlo tako na strani prebivalstva 
kot v segmentu podjetij. Zahvaljujoč svoji finančni trdnosti in dobremu ugledu je banka v tem obdobju 
povečala število računov občanov za 2,9 %, medtem ko se je njen tržni delež pri stanovanjskih posojilih 
zvišal na 13,7%.

Skupina SKB Leasing2 se še naprej uvršča med vodilne lizinške družbe v Sloveniji s skupnim obsegom 
finančnega najema v višini 464,5 milijonov evrov, kar je za 5,9 % več kot ob koncu leta 2017. 

Skupina SKB podpira slovensko gospodarstvo prek financiranja podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest. 
Slednje potrjuje tudi s svojo pripadnostjo družbenemu okolju, v katerem posluje. SKB je sponzorka 
slovenskih olimpijskih reprezentanc zadnjih 26 let, dejavno se je lotila tudi projekta #vztrajam, ki spodbuja 
zdrav način življenja. Poleg tega se je nedavno vključila v ljubljansko urbano čebelarstvo, namenjeno 
ohranitvi čebel.

Andre Gardella, glavni izvršni direktor banke SKB, je ob objavi rezultatov poudaril: »V zadnjih mesecih 
se je v Skupini SKB pričel odvijati poglobljen načrt preoblikovanja, katerega cilj je povečanje zadovoljstva 
strank ob povečanju učinkovitosti poslovanja. Lotili smo se več projektov, ki so temeljni za prihodnji razvoj 
našega poslovanja. Bolj kot kdaj koli prej smo osredotočeni na odličnost naše vsakodnevne ponudbe 
bančnih produktov in storitev, hkrati pa nudimo premožnim strankam najboljše naložbene priložnosti. 
Skupina SKB je ob polletju dosegla dobre rezultate in za dobro opravljeno delo bi se rad zahvalil svoji ekipi 
sodelavk in sodelavcev, strankam pa zahvalil za njihovo zaupanje !«

Dodatna pojasnila: Jelka Novak Katona, predstavnica za odnose z javnostmi, SKB d.d., 
telefon: +386 1 471 59 79, e-naslov: jelka.novak-katona@skb.si

2 Skupino SKB Leasing sestavlja SKB Leasing, ki je v 100-odstotni lasti banke SKB, in SKB Leasing Select, ki je v 100-odstotni lasti 
SKB Leasinga.


