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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 18. 11. 2021

Večja gospodarska aktivnost, ki se je pričela spomladi, se je nadaljevala tudi v tretjem četrtletju leta 2021. Na trgu je 
prisotno večje povpraševanje po kreditih, ki se je odrazilo v 5,7 % oziroma 139,6 M EUR višjem kreditnem portfelju 
skupine SKB v primerjavi s portfeljem konec lanskega leta. K rasti so največ prispevali višji krediti podjetjem in povečano 
povpraševanje fizičnih oseb po stanovanjskih kreditih. SKB banki je uspelo v prvih devetih mesecih leta 2021, kljub močni 
konkurenci, okrepiti tržni delež na stanovanjskih in potrošniških kredith. Obseg depozitov ostaja visok, povečujejo se 
predvsem vpogledna sredstva. Presežna likvidnost, kljub izvedeni optimizaciji, ostaja še vedno visoka. Portfelj lizing poslov 
je v primerjavi s koncem leta 2020 ostal na enakem nivoju. 

Operativni dobiček skupine SKB je v prvih devetih mesecih leta 2021 znašal 41,5 M EUR in je ostal na enakem nivoju kot 
v enakem obdobju lani. Neto bančni prihodki so bili 2,8 % višji kot v enakem obdobju lani, na kar so vplivali predvsem 
višji prihodki iz naslova finančnih instrumentov. Večja gospodarska aktivnost in posledično večji obseg poslov sta 
ugodno vplivala na neto prihodke od provizij, ugoden pa je tudi vpliv prihodkov iz naslova ležarin na vloge. Zaradi visoke 
likvidnost na trgu in močne konkurence na področju kreditiranja, obrestne mere in posledično neto obrestni prihodki še 
naprej padajo.

Operativni stroški skupine SKB so v prvih devetih mesecih letos znašali 49,8 M EUR in so bili za 2,5 M EUR višji kot v 
enakem obdobju lani predvsem zaradi višjih regulatornih stroškov in stroškov nadzora, stroškov povezanih z IT razvojem in 
višjih stroškov dela zaradi potreb po dodatnem zaposlovanju. 

V prvih devetih mesecih leta 2021 je SKB skupina beležila prihodke iz naslova stroškov tveganj v višini 1 M EUR, kar je 
pozitivno vplivalo na poslovni rezultat. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 42,4 M EUR, 47,9 % več kot v enakem obdobju 
lani, k čemur so najbolj pripomogli prihodki iz naslova stroškov tveganj, kajti lani je skupina oblikovala večje stroške 
tveganj v povezavi s COVID krizo. ROE je znašal 11,2 %, 2,9 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lani.

Tudi Skupina OTP je v prvih devetih mesecih leta 2021 poslovala uspešno. Dosegla je konsolidiran prilagojen dobiček 
v višini 373,6 milijarde HUF (1,0 milijarde EUR), kar je 61 % višji rezultat kot v enakem obdobju lani. Prilagojen donos na 
kapital se je povečal na 18,8 % v primerjavi s 13,2 % v enakem obdobju lani. 

V SKB banki sledimo najnovejšim trendom na področju poenostavitve in digitalizacije bančnega poslovanja. Uvedli smo 
še dodatno možnost pri plačevanju s Flik takojšnjimi plačili, ki sedaj omogoča  tudi plačevanje na prodajnem mestu 
ter z uporabo brezstične tehnologije ali QR kode. V SKB si prizadevamo našo ponudbo produktov in storitev zagotavljati 
vsem segmentom prebivalstva. Zato smo na trg vpeljali tudi posebno ponudbo, ki je namenjena agro segmentu. 
Ponudba je že zaživela, SKB agro ekipa pa je s svojim znanjem pripravljena na nove in obetavne priložnosti za trženje in 
prodajo. Prav tako aktivno prilagajamo našo kreditno ponudbo potrošniških in stanovanjskih kreditov, kjer naše stranke 
venomer čakajo akcijske ponudbe. Ob vpeljavi zaračunavanja stroškov na ležarine našim strankam omogočamo, da svoje 
premoženje oplemenitijo z vlaganji v sklade, za katerimi stoji strokovno znanje o naložbah na globalnih trgih. Stranke 
SKB banke lahko pristopijo k AMUNDI in Moorea vzajemnim skladom, ki omogočajo tudi mesečno varčevanje. V SKB pa 
z različnimi razvojnimi projekti nadaljujemo z digitalizacijo in poenostavitvijo bančnih procesov, kar bo vplivalo tudi na 
hitrejši dostop do storitev za stranke in vedno boljše uporabniške izkušnje.
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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 2020 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2020 v Sloveniji po 
izboru revije Global Finance ter Superbrands 2021 Slovenija. 
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