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Sporočilo za javnost

Skupina SKB (banka SKB in njeni dve odvisni podjetji - SKB Leasing in SKB Leasing Select) je zaključila 
poslovno leto 2016 z dobičkom v višini 63,7 milijonov EUR. Odličen poslovni rezultat odraža na eni strani 
spodbudne prodajne aktivnosti vseh zaposlenih v Skupini SKB, ki so strankam skozi vse leto nudili 
kakovostne bančne storitve in produkte, kateri ustrezajo potrebam strank, na drugi strani pa odraža strogo 
politiko obvladovanja tveganj in stroškov poslovanja. 

SKB Skupina
v 000 EUR 1-12 2016 1-12 2015 Razlika %
Čiste obresti 73.091 68.258 4.833 7.08%
Čisti neobrestni prihodki 44.410 36.393 8.017 22,03%
Čisti bančni prihodki 117.501 104.651 12.850 12,28%
Operativni stroški -56.179 -55.477 -702 1,27%
OPERATIVNI DOBIČEK 61,322 49.174 12.148 24,70%
Rezervacije in oslabitve 15.534 -7.727 23.261 -301,04%
Ostalo -420 -150 -270 180,00%
Dobiček iz rednega poslovanja 76.436 41.297 35.139 85,09%
Davek -12.744 -6.967 -5.777 82,92%
Čisti dobiček 63.692 34.330 29.362 85,53%

V močno konkurenčnem okolju je banka SKB uspela bistveno povečati svoje tržne deleže pri večini produktov (kreditih, 
depozitih), tako pri fizičnih in pravnih osebah.

Zaupanje strank se je odrazilo tudi v dveh pomembnejših mednarodnih priznanjih, ki jih je banka SKB pridobila v letu 
2016, z The Banker-jevim nazivom "Banka leta 2016 v Sloveniji" in Euromoney-jevem priznanjem "Najboljša banka v 
Sloveniji.

Pomemben del družbene odgovornosti, ki jo ima SKB do okolja, je tudi že dvajsetletno glavno sponzorstvo Olimpijskih 
reprezentanc Slovenije, na kar je SKB posebej ponosna.

Tudi SKB Leasing je ob znatnem povečanju obsega novo sklenjenih lizinških in kreditnih poslov, kar se  je odrazilo 
v visoki stopnji donosnosti, dosegel v letu 2016 odlične rezultate. To hčerinsko podjetje banke SKB je zaključilo tudi 
postopek nakupa Banque Peugeot Finance Slovenija in podjetje preimenovalo v SKB Leasing Select.

François Turcot, glavni izvršni direktor SKB, je komentiral poslovanje v letu 2016 z besedami: "V zahtevnem 
bančnem in regulativnem okolju smo zaposleni v Skupini SKB ponosni na odlične poslovne in finančne rezultate, ki 
smo jih dosegli v letu 2016. Ob spoštovanju vrednot (skupinski duh, inovativnost, predanost in odgovornost), ki so nam 
skupne, bomo tudi v prihodnje vlagali, predvsem v našo digitalno preobrazbo, da bi našim strankam zagotovili vsako leto 
vedno boljše produkte in storitve ter tudi v prihodnje opravičili njihovo zaupanje. Zahvaljujem se vsem zaposlenim za 
njihov pomemben prispevek, našim strankam pa za njihovo zvestobo." 

Ljubljana, 9. 2. 2017

Odlično poslovno leto 2016 za Skupino SKB  
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