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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

Skupina SKB1 je v prvi polovici leta 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 34,2 milijona evrov, kar je 40 odstotkov 
več kot v enakem obdobju lani. K oblikovanju višjega čistega dobička so prispevali dobri poslovni rezultati 
iz rednega poslovanja, ki se odražajo v 18 odstotkov višjem operativnem dobičku, in odprava rezervacij in 
slabitev za izpostavljenost tveganim poslom.

Skupina SKB 

v 000 EUR 1-6 2019 1-6 2018 Razlika %
Čiste obresti 41.591 41.002 589 1,4%
Čisti neobrestni prihodki 18.971 14.660 4.310 29,4%
Čisti bančni prihodki 60.561 55.662 4.899 8,8%
Čisti bančni prihodki1 59.294 55.662 3.631 6,5%
Operativni stroški -29.279 -29.153 -126 0,4%
OPERATIVNI DOBIČEK 31.282 26.509 4.773 18,0%
OPERATIVNI DOBIČEK1 30.015 26.509 3.506 13,2%
Rezervacije in oslabitve 13.075 3.664 9.411 256,9%
Ostalo -13 0 -13
Dobiček iz rednega poslovanja 44.344 30.173 14.171 47,0%
Dobiček iz rednega poslovanja1 43.077 30.173 12.903 42,8%
Davek -10.147 -5.749 -4.399 76,5%
Čisti dobiček 34.197 24.424 9.772 40,0%
Čisti dobiček1 33.729 24.424 9.304 38,1%

1 Izključeni prihodki, ki niso neposredno povezani s poslovanjem Skupine SKB.

Skupina SKB je v prvem polletju letos povečala obseg poslovanja, kar se je odrazilo v 8,8 odstotnem povečanju 
čistih bančnih prihodkov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so le-ti višji za 4,9 milijonov evrov. Del tega povišanja, 
1,3 milijonov evrov, gre na račun izrednega prihodka iz naslova vrednotenja kapitalske naložbe. 

Skupina SKB je v prvi polovici letošnjega leta močno povečala donos na kapital (ROE), z 13,7 odstotkov v prvi 
polovici leta 2018, na 19,4 odstotke. Z optimizacijo in skrbnim upravljanjem stroškov je Skupina SKB letos ohranila 
operativne stroške na nivoju preteklega leta in uspešno znižala delež stroškov v prihodkih na 48,3 odstotkov v 
prvem polletju 2019 z 52,4 odstotkov v prvem polletju 2018. 

PRIHODNOST GRADIMO NA ZAUPANJU IN ISKANJU 
NAJBOLJŠIH REŠITEV - SKUPINA SKB USPEŠNA V PRVI 
POLOVICI LETA 2019 
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1 Skupino SKB sestavljajo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select.
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Kljub temu, da Skupina SKB vseskozi sledi preudarni metodologiji oblikovanja rezervacij, je, zahvaljujoč izboljšanju 
stanja večjega števila strank ter tudi zaradi dobrega poslovanja oddelkov za izterjavo, uspela odpraviti nekatere 
rezervacije in slabitve za slabe posle, kar je dodatno vplivalo na povečanje čistega dobička.  

Banki SKB je kljub zahtevnemu okolju in povečani konkurenci v letošnjem letu uspelo ohraniti 10-odstotni tržni 
delež pri posojilih. Tržni delež stanovanjskih posojil se je prvem polletju letos povečal za 10 bazičnih točk na 14 
odstotkov konec junija. SKB je z 8,7-odstotnim tržnim deležem pri depozitih ohranila svojo pozicijo na trgu. Na 
hitro spreminjajoče se bančno poslovanje, na večje potrebe in želje strank se je SKB odzvala z izboljšano ponudbo 
bančnih storitev in produktov, kot so obročni nakupi na SKB Visa in Mastercard kreditnih karticah, novi Moorea 
skladi z možnostjo varčevalnega načrta, nova ponudba paketov, pri kateri lahko stranke – fizične osebe izbirajo med 
tremi različnimi paketi: MOJ S, MOJ M in MOJ L paket. 

Skupina SKB Leasing, ki je v 100-odstotni lasti banke SKB, se tudi po prvih šestih mesecih letošnjega leta uvršča 
med vodilne lizinške družbe v Sloveniji, s skupnim obsegom finančnega najema v višini 488,2 milijonov evrov, kar 
je za 1,3 odstotkov več kot ob koncu leta 2018.

Milan Žiaran, nadomestni glavni izvršni direktor SKB, je dosežene poslovne rezultate pospremil z besedami: 
»Skupina SKB uživa ugled trdne in varne finančne institucije, ima zaupanje strank2 in si bo tudi v prihodnje 
prizadevala graditi dobre odnose z njimi ter jim nuditi kakovostne finančne storitve. Zadnjih 18 let je to počela pod 
okriljem Skupine Société Générale, ki je 3. maja 2019 napovedala prodajo Skupine SKB madžarski Skupini OTP. 
Zaključek postopka prodaje se pričakuje proti koncu letošnjega leta, odvisno od odobritve različnih regulatornih 
organov. Skupina OTP je strateška lastnica z dolgoročno vizijo razvoja, kar bo Skupini SKB omogočilo uspešno 
spopadanje z novimi izzivi in priložnostmi tudi v prihodnje.«

Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo banka SKB in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB je 909 
zaposlenih, ki opravljajo bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. Skupina 
SKB je od leta 2001 sestavni del ene vodilnih evropskih finančnih skupin, Skupine Société Générale, za katero je več 
kot 150-letna zgodovina bančnega poslovanja in katere 147.000 zaposlenih nudi storitve 31-im milijonom strank. 
Banka SKB je prejemnica dveh uglednih mednarodnih priznanj, je »Banka leta 2018 v Sloveniji« po izboru revije  
The Banker in »Najboljša banka 2019 v Sloveniji« po izboru revije Global Finance.

www.skb.si

Sledite nam na Facebook strani 
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube 
www.youtube.com/user/BankaSKB

Dodatna pojasnila: 
Jelka Novak Katona_ +386 1 471 59 79_ jelka.novak-katona@skb.si

2 V SKB so pred kratkim izvedli raziskavo, v kateri se je 90 odstotkov vprašanih strank strinjalo s trditvama, da so zaposleni v SKB prijazni, in da 
dobro opravljajo svoje delo. 


