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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 31. 5. 2022

V relativno stabilnem gospodarskem okolju prvega četrtletja leta 2022 je skupina SKB povečala svoje komercialne aktivnosti, kar se je 
izkazalo v 122,0 milijonov EUR oziroma 4,6 % višjem kreditnem portfelju kot konec leta 2021 (stanje kreditnega portfelja strank, ki niso 
banke je 31. marca 2022 znašalo 2.748 milijonov EUR). Na stabilno rast portfelja sta najbolj vplivala povečan obseg novo odobrenih 
poslov podjetjem in povečan obseg novo odobrenih stanovanjskih kreditov. Tudi na segmentu lizinga je skupina SKB v prvem četrtletju 
leta 2022 dosegla ugodne rezultate, saj so bili novo odobreni posli, kljub težavam v dobavnih verigah novih vozil, višji kot v enakem 
obdobju lani. Portfelj depozitov še naprej ostaja visok, vedno več strank pa se odloča tudi za naložbe v investicijske sklade Amundi in 
Moorea. 

Operativni dobiček skupine SKB je v prvem četrtletju leta 2022 znašal 11,0 milijonov EUR, kar je 4,2 % več kot v enakem obdobju lani. 
Neto bančni prihodki v višini 30,4 milijonov EUR so bili 2,2 milijona EUR (7,7 %) višji kot v enakem obdobju lani, na kar so vplivali 
predvsem višji prihodki od storitev, zlasti plačilni promet, upravljanje z bančnimi računi in ležarine na depozite strank. Kljub povečani 
kreditni aktivnosti skupine SKB, se zaradi nadaljnjega zniževanja obrestnih mer neto obrestni prihodki, v primerjavi z enakim obdobjem 
lani, niso spremenili. Skupina SKB še naprej namenja posebno pozornost obvladovanju operativnih stroškov. Kljub temu so bili 
operativni stroški v višini 19,4 milijonov EUR  za 1,7 milijona EUR (9,8 %) višji kot v enakem obdobju lani, predvsem na račun višjih stroškov 
dela, višjih IT stroškov zaradi povečanega obsega del na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovanja in tudi višjih stroškov 
regulatorjev. Stroškovna učinkovitost (razmerje med stroški in prihodki) je znašala 63,9 %. 

V prvem četrtletju leta 2022 je skupina SKB beležila prihodke iz naslova stroškov tveganj v višini 5,7 milijonov EUR, na kar je pomembno 
vplivalo predvsem sproščanje rezervacij, oblikovanih v času epidemije. Kakovost kreditnega portfelja ostaja še naprej solidna. 

Čisti dobiček je znašal 13,3 milijonov EUR, kar je 58,6 % (4,9 milijonov EUR) boljši rezultat kot v enakem obdobju lani predvsem na račun 
sproščanja rezervacij za slabe posle. Donos na kapital znaša 12,4% in se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 3,8 odstotne 
točke. Skupina SKB ohranja ugodno kapitalsko ustreznost. Količnik kapitalske ustreznosti je konec marca 2022 znašal 15,5 % in je za 60 
bazičnih točk večji kot lani v enakem obdobju.

Skupina OTP, lastnica skupine SKB, je prvo četrtletje leta 2022 zaključila s prilagojenim konsolidiranim dobičkom v višini 243,1 milijonov 
EUR kar je za 25 % manj v primerjavi z enakim obdobjem lani zaradi slabšega poslovanja in višjih stroškov tveganja hčerinskih bank v 
Rusiji in Ukrajini. Donos na kapital na osnovi prilagojenega dobička je znašal 12,1 % (- 6,5 odstotne točke v primerjavi z enakim obdobjem 
lani), kapitalska ustreznost pa je znašala 17,8 %.

Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica je ob objavi poslovnih rezultatov skupine SKB povedala: »Negotovost v času pandemije 
je v zadnjem obdobju zamenjala negotovost zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne v Ukrajini. Banke smo na trenutne 
zaostrene razmere bolje pripravljene kot v zadnji gospodarski krizi, saj so banke kapitalsko močne in likvidne, zato bodo še naprej lahko 
podpirale gospodarstvo. Kljub nižjim gospodarskim napovedim še vedno govorimo o relativno visoki rasti in gospodarski aktivnosti, 
prav tako je še vedno močan trg dela v Evropi, kar bo lahko pripomoglo k ekonomski rasti tudi v prihodnje. Banke se bomo se naprej 
prilagajale tudi v smeri digitalizacije in novih inovativnih zelenih produktov za podporo gospodarstvu.«

USPEŠNO POSLOVANJE SKUPINE SKB V PRVEM ČETRTLETJU LETA 2022

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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