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Strategije podjetja, poslovni načrti in ukrepi se stalno spreminjajo.
Odgovorno vodstvo se prilagodljivo odziva na spreminjajoče se pogoje, zahteve strank ter tržne in konkurenčne okoliščine, da bi izkoristilo
priložnosti in omejilo tveganja. Pri vseh teh dejavnostih se vedno ravnamo po bistvenem vodilu podjetja. To ostaja nespremenjeno.
V prvem poslovnem poročilu naše delniške družbe, ki je bila leta
1922 ustanovljena kot »Kärntner Kredit- und Wechsel-Bankgeschäft
Ehrfeld & Co« in pozneje preoblikovana v »Bank für Kärnten«,
je direkcijski svet zapisal: »Povečanje števila strank, ki se pri nas
zadolžijo, ustreza našim prizadevanjem, da gospodarstvu dežele
stojimo ob strani.« To bistveno vodilo ustanovnih očetov sledečim
upravam služi kot nosilni temelj podjetniške vizije in se je obdržalo do
današnjega dne: Smo zanesljiv partner za regionalno gospodarstvo.
Z vizijo BKS Bank želimo ponazoriti, h katerim ciljem stremimo v
interesu svojih delničarjev, komitentov, poslovnih partnerjev, sodelavcev in družbe ter katere vrednote opredeljujejo našo samopodobo,
mišljenje in ravnanje.
Od leta 1922, danes in tudi v prihodnosti.

Dr. Herta Stockbauer
Predsednica uprave
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Regionalne
korenine.
Odprtost
mišljenja.
Odličnost pri
delu.
Naše globoke regionalne korenine tvorijo osnovo
za organsko rast doma in v tujini. Za zahtevne
stranke smo prva izbira. Zakaj? Ker znamo zelo
dobro povezati odličnost pri svetovanju in sodobne
tehnične rešitve. S tem utrjujemo svoj položaj med
vodilnimi bankami v Avstriji.
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Naše globoke regionalne korenine nam dajejo stabilnost
ter nam omogočajo zdravo nacionalno in mednarodno rast.
Nastopamo kot mednarodna univerzalna banka,
ki je pri svojih odločitvah neodvisna in samostojna.
Pripadnost skupini 3 Banken Gruppe
in enakopravno sodelovanje znotraj zveze nam dajeta moč velike banke.
Svojo pot izbiramo samostojno.
Korak za korakom si utiramo pot med deset najpomembnejših bank v Avstriji.
Tvegamo le takrat,
ko to zmoremo obvladati z lastnimi močmi.
Tako si zagotavljamo neodvisnost in samostojnost.
Individualne potrebe strank razumemo bolje.
Kot prva izbira za zahtevne stranke znamo zelo dobro povezati odličnost pri
svetovanju in sodobne tehnične rešitve.
Ker v celoti delujemo trajnostno,
sta zaupanje v našo banko in moč inovativnosti velika.
Naši sodelavci ravnajo odgovorno in kakovostno.
Ponujamo jim privlačno delovno mesto in obetavne izzive. Vlagamo v njihovo
usposabljanje in spodbujamo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
Delničarjem ponujamo dolgoročno naraščanje vrednosti
in primerno letno obrestovanje. Tako pritegnemo investitorje in krepimo delež
lastnih sredstev.
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Katere
vrednote
nas vodijo?
Pogum.
Predvidljivost.
Vestnost.
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Usmerjenost v prihodnost
»Prihodnost ima veliko imen: Za slabotne je Nedosegljivo,
za boječe Neznano, za pogumne Priložnost.« (Victor Hugo) Mi smo
pogumni.
Stabilnost
Tudi v zahtevnejših obdobjih smo svojim strankam in sodelavcem odgovoren, predvidljiv in zanesljiv partner.
Profesionalnost
Dodeljene naloge tudi v težkih pogojih opravimo učinkovito in strokovno. Osnova za to so visoka strokovna usposobljenost, verodostojen
nastop in upoštevanje rokov v odnosu do strank in sodelavcev.
Lastna odgovornost
Lastno odgovornost izkazujemo tako, da delamo in delujemo samostojno, ciljno usmerjeno, vestno, skrbno in celovito.
Spoštovanje
Spoštovanje in upoštevanje sodelavcev, strank in partnerjev sta osrednji
vrednoti, ki ju zastopamo. Do drugih se vedemo tako, kot želimo, da bi
se drugi vedli do nas. Cenimo stranke in sodelavce.
Integriteta
Delujemo po visokih etičnih načelih ter se borimo proti vsaki obliki diskriminacije in korupcije. Delamo skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi in notranjimi pravilniki.
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Kje se
vidimo v
prihodnosti?
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V prihodnjih letih želimo še naprej rasti in izboljšati svoj položaj med
vodilnimi bankami v Avstriji. Zato moramo:
– dodatno izboljšati donosnost in storilnost,
– primerno omejiti (kreditna) tveganja,
– okrepiti delež temeljnega kapitala in
– povečati število strank.
Potencial za rast prepoznavamo na Dunaju in tujih trgih. Tu si moramo predvsem prizadevati, da pridobimo tržni delež.
Glede svoje rasti se osredotočamo na kapitalsko nezahtevna poslovna
področja.
Pridobili smo si ugled odgovorno delujoče banke, ki ga moramo še
okrepiti. Trajnost je pomembna prepoznavna prednost. Zato jo želimo še
intenzivneje ukoreniniti v svojo glavno dejavnost in vsakodnevno delo.
Pripravljamo se na digitalizacijo, pri čemer širimo svoje znanje in oblikujemo hitrejše razvojne cikle za IT-rešitve, pomembne za prodajo.
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Na katerih
trgih smo
dejavni?
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Avstrija je naše prevladujoče tržno področje.
Zajema regije Koroška, Štajerska, Gradiščanska, Dunaj in Spodnja
Avstrija.
Naši mednarodni trgi zagotavljajo pomemben prispevek k rezultatom.
Poleg Avstrije smo z bančnimi poslovalnicami in lizinškimi družbami
prisotni tudi v Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. V ustreznih gospodarskih razmerah bi lahko vstopili tudi na dodatne trge.
Prednosti pri poslovanju s podjetji bomo še okrepili.
Na tem poslovnem področju dosežemo pretežni del letnega dobička.
To prednost bomo v prihodnje okrepili ter razširili svoje obširno
znanje in izkušnje pri svetovanju.
Predvsem v plačilnem prometu velja, da je treba biti v koraku s
tehničnim razvojem. Digitalizacija ponuja nove priložnosti pri interakciji med stranko in banko. Temu se aktivno posvečamo, da bi presenetili svoje stranke in okrepili zvestobo strank.
Pri poslovanju s prebivalstvom želimo biti dobičkonosni.
Zato se osredotočamo na financiranje stanovanjskih prostorov, svetovanje glede varčevanja za prihodnost in upravljanje premoženja.
Pri standardnem poslovanju s prebivalstvom ponujamo primarno
standardizirane storitve in spreminjamo obseg rabe virov. Digitalne
ponudbe olajšajo proces transformacije. Odličnost pri svetovanju in
kakovost storitev v poslovalnicah ostajata odločilna pokazatelja kakovosti pri poslih za stranke.
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Kako
želimo
doseči
svoje cilje?
Lastni kapital. Donos in
stroški. Lastna
odgovornost.

Vizija/skupni cilji
TVEGANJE

Lastni
kapital

Donos in
stroški

KAKOVOST IN TRAJNOST
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Lastna
odgovornost

Za vodilo »Triple E!« so bili trije sklopi ukrepov določeni kot nosilni stebri našega prihodnjega uspeha. V povezavi s profesionalno strategijo tveganj želimo aktivno oblikovati svojo prihodnost in zagotoviti njeno trajnost.
Lastni kapital kot ključ za nadaljnjo rast
Cilja naših strateških pobud sta nadaljnje izboljšanje opremljenosti z lastnim
kapitalom in rast na kapitalsko nezahtevnih poslovnih področjih.
Usmerjenost v donos in stroškovna disciplina za samostojno prihodnost
BKS Bank je tudi v finančni in gospodarski krizi vseskozi dosegala zavidljive
presežke na letni ravni, saj izkoristimo vse donosne priložnosti in varčno
ravnamo s svojimi viri.
Lastna odgovornost izboljša konkurenčnost
Kompetentni in dobro usposobljeni zaposleni so naša najpomembnejša
dobrina. Stavimo na stalne izboljšave lastnih storitev, na uveljavitev odprtega pristopa s povratnimi informacijami ter na izobraževanje in dodatno
usposabljanje vodstva in zaposlenih.
Obvladovanje tveganj kot strateška usmeritev
Bistvena točka naše poslovne dejavnosti je, da vsa pomembna tveganja čim
prej prepoznamo in z učinkovitim obvladovanjem omejimo.
Graditi na kakovosti podjetja in trajnosti
Oblikovali smo lastno trajnostno strategijo, po kateri moramo trajnostni razvoj še močneje ukoreniniti v glavno dejavnost. Pri tem so na dnevnem redu
uvajanje obveznic z družbenim učinkom in zelenih obveznic, zmanjševanje
porabe energije ter spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja.
Kakovost ima velik pomen. Naše aktivnosti za povečanje kakovosti podjetja
so bile leta 2015 nagrajene z mednarodno priznanim odlikovanjem »EFQM
– recognised for excellence 5 Star«. S pobudami za povečanje zadovoljstva
strank in zaposlenih ter krepitev zavedanja pomena kakovosti na vseh ravneh podjetja gremo po tej poti naprej.
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