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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 22. 8. 2022

Skupina SKB je zaključila prvo polovico leta s čistim dobičkom v višini 25,1 milijonov EUR, kar je 4,2 milijona EUR ali  
20 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. 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 primerjavi z enakim obdobjem lani je skupina SKB v prvem polletju leta 2022 
povečala donos na kapital (ROE) za 1,2 odstotni točki na 11,6 %, kar jo uvršča med najbolj donosne banke v Sloveniji.

Skupina SKB je v prvem polletju leta 2022 povečala kreditni portfelj za 263 milijonov EUR ali 10 % predvsem zaradi visokih 
rasti kreditov podjetjem in stanovanjskih kreditov, tako da je stanje kreditov na dan 30. 6. 2022 znašalo 2.889 milijonov 
EUR. Povečana gospodarska aktivnost in večja potrošnja gospodinjstev sta ugodno vplivala na višje prihodke od opravnin; 
povečali so se predvsem prihodki iz naslova kreditnih poslov, kartičnega poslovanja, plačilnega prometa, upravljanja z 
bančnimi računi in prihodki iz ležarin na vloge strank. Skupina SKB je v prvi polovici leta 2022 ustvarila 62,0 milijonov EUR 
čistih bančnih prihodkov, kar je 2 % več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s povprečjem bank v Sloveniji, SKB banka 
še vedno ohranja višjo obrestno maržo kot tudi storitveno (opravnine).

Operativni stroški skupine SKB so se v prvi polovici leta 2022 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 7,7 % na 36,8 
milijonov EUR, k čemur so največ doprinesli višji stroški dela zaradi usklajevanja plač z inflacijo in višji stroški storitev, kot 
posledica povečanega obsega del na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovanja, povečani stroški zaradi višjih 
cen energije, 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 56,2 % v prvem polletju leta 2021 na 59,4 % v enakem obdobju 
letos. Kljub temu SKB banka v primerjavi s povprečjem slovenskih bank ostaja ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih 
bank. 

Operativni dobiček skupine SKB se je v prvem polletju letos znižal za 5,3 % na 25,2 milijonov EUR, na račun višjih 
operativnih stroškov. 

V prvem polletju leta 2022 je skupina SKB beležila prihodke iz naslova stroškov tveganj v višini 6 milijonov EUR, na kar je 
pomembno vplivalo predvsem sproščanje rezervacij, oblikovanih v času COVID epidemije. Kakovost kreditnega portfelja 
ostaja še naprej solidna. Delež nedonosnih kreditov skupine SKB je v prvem polletju leta 2022 znašal 1,5 %.

Rast kreditov skupine SKB se je v prvi polovici leta 2022 v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojila. Na ugodno 
rast portfelja sta najbolj vplivala povečan obseg novo odobrenih poslov podjetjem in povečan obseg novo odobrenih 
stanovanjskih kreditov. Skupina SKB je povečanim gospodarskim aktivnostim podjetij sledila s ponudbo, ki je strankam 
atraktivna in zadovolji njihove potrebe. S tem pa je dosegla 16 % delež v prirastu kreditov podjetjem v celotnem 
slovenskem bančnem sistemu. Na visoko povpraševanje gospodinjstev po stanovanjskih kreditih se je Skupina SKB 
odzvala z pospešeno in ugodno kreditno aktivnostjo in k rasti celotnega slovenskega bančnega sistema prispevala dobrih 
13 %.  Tudi na segmentu lizinga je skupina SKB v prvem polletju leta 2022 dosegla ugodne rezultate. Portfelj depozitov še 
naprej ostaja visok in stabilen, stranke pa se odločajo tudi za naložbe v investicijske sklade Amundi in Moorea. 

Kapitalska osnova skupine SKB v prvem polletju 2022 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 prvem polletju leta 2022 znašala 14,61 %.

SKUPINA SKB USPEŠNO ZAKLJUČILA PRVO POLLETJE LETA 2022
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Skupina OTP, lastnica skupine SKB, je prvo polovico leta 2022 zaključila s prilagojenim konsolidiranim dobičkom v višini 
629,1 milijonov EUR kar je za 2% več kot v enakem obdobju lani (kljub znatnim izgubam, ki sta jih utrpeli hčerinski banki 
v Rusiji in Ukrajini). Višji rezultat je bil dosežen predvsem na račun boljšega poslovanja v drugem kvartalu tekočega leta. 
Glede na prvi kvartal leta 2022, so se čisti bančni prihodki izboljšali (+9 %), stroški tveganja pa bistveno znižali (-56 %). Rast 
dobrih posojil v letu 2022 je bila 8% (brez ruskih in ukrajinskih). Donos na kapital na osnovi prilagojenega dobička je znašal 
17,0 %, kar je  2,1 odstotne točke manj  v primerjavi z enakim obdobjem lani (brez polletnih rezultatov hčerinskih bank v 
Rusiji in Ukrajini, bi bil prilagojeni donos na kapital  23,2%). Kapitalska ustreznost je znašala 17,9 %.

V skupini SKB tudi v drugi polovici leta 2022 nadaljujemo z načrtovanimi razvojnimi aktivnostmi, poslovanje in ponudbo 
pa prilagajamo hitro spreminjajočim se razmeram na trgu. Tako smo v zadnjem obdobju prilagodili ponudbo obrestnih 
mer pri kreditiranju prebivalstva ter ukinili nadomestila za vodenje sredstev na računih in depozitih, izboljšali pa smo tudi 
ponudbo življenjskih zavarovanj kreditojemalcev. S prilagojeno ponudbo še naprej podpiramo različne segmente banke, 
aktivnosti krepimo s financiranjem na agro segmentu ter tako pomagamo k razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja. 
Kot edina banka v Sloveniji smo premožnejšim strankam ponudili možnost oplemenitenja sredstev s strukturnimi 
produkti. Zadnja raziskava merjenja zadovoljstva in izkušnje strank je ponovno pokazala, da SKB banka uživa lojalnost in 
zadovoljstvo strank nad povprečjem slovenskih bank. 

Zavedamo se tudi pomembnosti okoljskih in klimatskih iniciativ v smeri trajnostnega gospodarjenja ter pričakovanj strank, 
lastnikov in družbenega okolja. SKB banka zato nenehno dograjuje svojo strategijo z ESG usmeritvami in na posameznih 
področjih že spreminja svoje delovanje. Skupaj z drugimi bankami se aktivno vključujemo v delovne skupine v okviru 
Združenja bank Slovenije, s ciljem pospeševanja aktivnosti na področju trajnostnega financiranja in transparentnega 
poročanja. 

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 2022 v Sloveniji po 
izboru revije Global Finance ter Superbrands 2022 Slovenija. 
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