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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 4. 3. 2022

Skupina SKB je poslovno leto 2021 uspešno zaključila s čistim dobičkom v višini 46,0 milijonov EUR, kar je 11,2 milijona 
EUR več kot v preteklem letu. S tem je dosegla 10,9 % donos na kapital, kar jo uvršča med najbolj donosne banke v 
Sloveniji. Boljši poslovni rezultati so v veliki meri posledica splošnega okrevanja gospodarstva po epidemiji COVID-19, 
kar je ugodno vplivalo na znižanje stroškov tveganj kot tudi na povečan obseg poslovanja s strankami.

v 000 EUR 2021 2020 Razlika %
Čiste obresti 76.416 79.895 -3.479 -4,4

Čisti neobrestni prihodki 45.575 42.782 2.793 6,5

Čisti bančni prihodki 121.991 122.677 -686 -0,6

Operativni stroški -66.365 -62.216 -4.149 6,7

OPERATIVNI DOBIČEK 55.626 60.461 -4.835 -8,0

Rezervacije in oslabitve 1.134 -18.509 19.643 na

Ostalo -41 -12 -29 241,7

Dobiček iz rednega poslovanja 56.719 41.940 14.779 35,2

Davek -10.711 -7.090 -3.621 51,1

Čisti dobiček 46.008 34.850 11.158 32,0

Relativno ugodne gospodarske razmere v letu 2021 so se odrazile v povečani kreditni aktivnosti Skupine SKB, kljub temu 
pa so se v okolju visoke presežne likvidnosti in konkurenčnega pritiska na posojilne obrestne mere čiste obresti znižale. 
Ponovna oživitev gospodarstva je vplivala na višje prihodke od storitev, kjer največja generatorja prihodkov še naprej 
ostajata plačilni promet in upravljanje z bančnimi računi, k višjim prihodkom od storitev pa sta pomembno vplivali tudi 
višja kreditna dejavnost in pa uvedba oz. znižanje mejnega zneska za ležarine na vloge strank. V takšnih razmerah je 
Skupina SKB ustvarila 122,0 milijonov EUR čistih bančnih prihodkov, kar je primerljivo ustvarjenemu v preteklem letu 
(minimalno znižanje za 0,6 %). V primerjavi s povprečjem bank v Sloveniji SKB banka še vedno ohranja višjo obrestno in 
storitveno maržo.

Operativni stroški Skupine SKB so se v letu 2021 povečali za 6,7 %, k čemur so največ doprinesli višji stroški dela in 
storitev, kot posledica povečanega obsega del na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovanja 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 50,7% v letu 2020 na 54,4 % v letu 2021. Kljub temu pa je SKB banka v primerjavi s 
povprečjem slovenskih bank v letu 2021 ostala ena izmed najbolj učinkovitih bank. 

Operativni dobiček Skupine SKB se je v letu 2021 znižal za 8,0 %, na 55,6 milijonov EUR, na račun višjih operativnih 
stroškov. Obseg oslabitev in rezervacij je pozitivno vplival na rezultat Skupine SKB, kar odraža solidno kakovost 
kreditnega portfelja. Delež nedonosnih naložb Skupine SKB je v letu 2021 znašal 1,9 % in se je na letni ravni znižal za 76 
bazičnih točk. Kapitalska osnova Skupine SKB v celoti temelji na prvovrstnem kapitalu in zagotavlja kvaliteten temelj za 
stabilnost poslovanja. Količnik kapitalske ustreznosti (razmerje med kapitalom in tveganju prilagojenimi sredstvi) je v 
letu 2021 znašal 15,0 % (15,2 % v letu 2020). 

OKREVANJE GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 UGODNO 
VPLIVALO NA POSLOVNE REZULTATE SKUPINE SKB V LETU 2021
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Skupina SKB je poslovno leto 2021 zaključila izjemno uspešno. Poleg finančnih ciljev je dosegla številne premike pri 
svojih ključnih strateških usmeritvah: digitalizaciji poslovanja ter poenostavitvi in avtomatizaciji internih procesov 
in postopkov veliko je bilo narejenega na razvoju in spodbudah zaposlenih. Nova realnost in priložnosti predstavljajo 
aktivnosti trajnostnega poslovanja in financiranja, ki v Skupini SKB segajo na vsa področja delovanja banke.

V ponudbi skupine SKB  so na voljo investicijski skladi, ki služijo kot odlične alternativne oblike varčevanja in naložb. 
Med drugim je SKB banka ponudnica  Amundi skladov, ki so bili tudi v letu 2021 večkrat nagrajeni iz strani revije Moje 
finance in prepoznani kot Naj vzajemni skladi leta 2021 v kar treh kategorijah. V SKB banki se nenehno prepoznava 
in podpira potenciale v gospodarstvu in na trgu, zato se ponudba nenehno širi na različne segmente in skupine 
prebivalstva. S celostno ponudbo in pristopom je skupina SKB v 2021 tako stopila tudi na agro segment, s čimer podpira 
razvoj slovenskega kmetijstva ter pričeli s projektnim financiranjem na področju nepremičnin. SKB banka je nenehno 
prilagajala svojo ponudbo in ugodnosti tako pri potrošniških kot stanovanjskih kreditih. S ponudbo stanovanjskih 
kreditov, je SKB banka kljub izjemno nizkim obrestnim na trgu, ostajala konkurenčna in dosegala izjemno prodajo ter 
ohranjala tržni delež. 

Z velikim poudarkom na razvojnih projektih se v SKB izboljšuje in posodoblja kanale digitalnega bančništva. 
Digitalizacija bančnega poslovanja in internih procesov je namreč tudi eden glavnih stebrov razvoja in neizogibna za 
uspešno poslovanje tudi v prihodnje. Digitalni kanali z naraščajočo osnovno infrastrukturo (splet, mobilni telefoni) 
postajajo ključno gonilo prodaje. V 2021 je tako SKB sklenila pomembno partnerstvo s podjetjem Backbase, s katerimi se 
v okviru razvojnega projekta DC3 gradi najboljše kanale digitalnega bančništva, ob podpori skupine OTP. 

Tudi skupina SKB Leasing je kljub težavam v poslovnem okolju, povezanih z epidemijo, zabeležila rast na vseh treh 
segmentih poslovanja, največjo pa na segmentu financiranja osebnih vozil. Tako so ohranili svoj položaj med tremi 
največjimi lizing podjetji v Sloveniji z več kot 20 % tržnim deležem. Še utrdili so poslovna partnerstva s ponudniki 
osebnih vozil večine najuspešnejših znamk na slovenskem trgu. Hkrati pa so obogatili svojo ponudbo in strankam ponudili 
nove oblike financiranja kar na prodajnem mestu v nekaj minutah.

Okrevanje gospodarstva v letu 2021 je ugodno vplivalo tudi na poslovne rezultate skupine OTP, lastnice SKB banke. 
Konsolidirani dobiček skupine OTP je v letu 2021 znašal 1.273,1 milijonov EUR, prilagojeni konsolidirani dobiček pa je znašal 
1.386,0 milijonov EUR (+57 % na letni ravni). Donos na kapital na osnovi prilagojenega dobička je znašal 18,5 %.

SKB banka nadaljuje z doseganjem zastavljenih ciljev. Še naprej bo podpirala slovensko gospodarstvo in kot finančni 
partner spodbujala svoje stranke, podjetja in zaposlene. Sledila bo jasni strategiji razvojnih projektov, ki bodo pomagali 
uresničiti vizijo, da SKB (p)ostane prva izbira za stranke in ponudi najboljšo uporabniško izkušnjo na vseh segmentih na 
trgu. 

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 2021 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2021 v Sloveniji po 
izboru revije Global Finance ter Superbrands 2022 Slovenija. 
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