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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

V letu 2017 je Skupina SKB1  ustvarila čisti dobiček v višini 43,4 milijonov evrov, kar je za 31,9 
odstotkov nižje kot v letu 2016. Zmanjšanje je predvsem posledica dejstva, da so rezultate, dosežene 
v letu 2016, okrepili naslednji izredni dogodki:
   kapitalski dobiček v višini 9,7 milijona evrov, povezan s prodajo kapitalskih naložb,
   sprostitev rezervacij v višini 15,5 milijonov evrov zaradi izboljšane kakovosti kreditnih portfeljev.

Osnovna dejavnost Skupine SKB je v letu 2017 pokazala znake resnične dinamike s povečanjem 
čistih bančnih prihodkov za 1,8% in stabilnim operativnim dobičkom iz poslovanja. Neto stroški 
tveganja so v tem letu ostali pozitivni, pri čemer so se sprostile rezervacije v višini 0,5 milijona evrov.

Skupina SKB - nerevidirani finančni rezultati 2017gimi institucijami EU za izvajanje politike EU.

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 prihodki2 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%

Ljubljana, 9. 2. 2018

Skupina SKB je v letu 2017 ustvarila 43,4 milijona evrov čistega dobička, 
kar je posledica stalne rasti prihodkov in pozornega upravljanja s 
tveganji in stroški
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1 Skupino SKB sestavljajo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select.  
2 Izključeni prihodki od prodaje kapitalskih naložb in prejetih dividend.
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Tržni delež banke SKB pri posojilih za občane se je na rastočem trgu povečal z 11,4% iz decembra 2016 
na 11,6% v decembru 2017: to povečanje je rezultat na trgu odlično sprejete bančne ponudbe stanovanjskih 
posojil. Tržni delež pri posojilih podjetjem je v decembru 2017 znašal 9,6%, v primerjavi z 9,1% leto prej.
Skupina SKB Leasing, ki je v 100-odstotni lasti banke SKB, se še naprej uvršča med vodilne lizinške 
družbe v Sloveniji, s skupnim obsegom finančnega najema v višini 438,5 milijonov evrov, kar je za 13,9 
odstotka več kot ob koncu leta 2016.

Banka SKB je močno prisotna v okolju tudi prek različnih oblik kulturnih in športnih sponzorstev ter z glavnim 
sponzorstvom slovenskih olimpijskih reprezentanc. S svojo pobudo za vseslovensko gibanje, #vztrajam, pa 
prispeva k družbeno odgovornim dejavnostim.

Dejavna vloga banke SKB v bančnem prostoru, kakovost njenih storitev in zaupanje strank so se odrazili tudi 
v treh pomembnih mednarodnih priznanjih, ki jih je prejela v letu 2017. »The Banker« jo je izbral za »Banko 
leta 2017 v Sloveniji«, »Global Finance« in »Euromoney« pa sta jo imenovala za »Najboljšo banko v 
Sloveniji«. 

Andre Gardella, glavni izvršni direktor banke SKB, je komentiral rezultate 2017 z naslednjimi besedami: 
»Finančni rezultati, doseženi v letu 2017, ponovno dokazujejo trdnost Skupine SKB. Naša bančna skupina 
je stabilna, kar dokazuje z vedno večjim obsegom prihodkov glede na primerljive podatke o tekočem 
poslovanju, kljub težavnemu okolju, za katerega so značilne zelo nizke obrestne mere in ostra konkurenca. 
Naš uravnotežen poslovni model, kultura ravnanja s tveganji in preudarnost pri ravnanju s stroški so nam 
omogočili stabilnost v vseh fazah gospodarskega cikla. Še pomembneje pa je, da se naša, k strankam 
usmerjena, strategija, obrestuje, kar dokazujeta širitev poslovanja in zvestoba strank."

Dodatna pojasnila: Jelka Novak Katona, vodja oddelka Korporativne Komunikacije, SKB d.d., 
telefon: +386 1 471 59 79, e-naslov: jelka.novak-katona@skb.si


