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Informacja sygnalna

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w 2013 r.1

W końcu 2013 r. działalność operacyjną prowadziło, podobnie jak rok wcześniej,
55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Liczba członków SKOK
w ciągu 2013 r. zwiększyła się o 69,4 tys. osób. Redukcji uległa sieć dystrybucji o 84 oddziały
i punkty kasowe, zatrudnienie w kasach spadło o 28,3%.
Wyszczególnienie
Liczba SKOK
Liczba oddziałów i punktów kasowych
Przeciętne zatrudnienie
Członkowie ogółem
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

31.XII.2012

31.XII.2013

55
1 965
7 824
2 590 712

55
1 881
5 610
2 660 075

20 400

20 312

Wartość depozytów zgromadzonych przez członków SKOK osiągnęła poziom
17 629,2 mln zł, co oznacza wzrost o 12,1% w skali roku. Liczba umów depozytowych
zmniejszyła się o 180,3 tys., czyli o 18,1%. W strukturze wartości depozytów 97,1% stanowiły
lokaty na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy. Przeciętna wartość depozytu na koniec
2013 r., liczona na jednego członka kasy, zwiększyła się do 6,6 tys. zł, podczas gdy rok
wcześniej wynosiła 6,1 tys. zł.

Informację opracowano na podstawie danych zatwierdzonych przez walne zgromadzenia SKOK za 2013 r.,
otrzymanych z bazy sprawozdawczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
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Wartość depozytów przyjętych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
2012

Wyszczególnienie

2013
w mln zł

Depozyty ogółem (stan na dzień 31.XII.)
depozyty do 12 miesięcy włącznie
depozyty powyżej 12 miesięcy

15 731,3
15 193,6
537,7

17 629,2
17 120,4
508,8

Depozyty z umów zawartych w ciągu okresu
sprawozdawczego

20 959,7

20 922,6

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe udzieliły pożyczek

w kwocie

10 495,3 mln zł, czyli o 4,8% więcej niż rok wcześniej. Dominowały pożyczki udzielone na
okres powyżej 12 miesięcy (72,1%). Przeciętna wartość pożyczki na koniec 2013 r. na jednego
członka SKOK nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2012 i wyniosła 3,9 tys. zł.
Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
2012

Wyszczególnienie

2013
w mln zł

Pożyczki ogółem (stan na dzień 31.XII.)
pożyczki do 12 miesięcy włącznie
w tym chwilówki
pożyczki powyżej 12 miesięcy
Pożyczki z umów zawartych w ciągu okresu
sprawozdawczego

10 015,2
3 374,7
52,0
6 640,5

10 495,3
2 931,2
51,3
7 564,1

7 650,0

8 107,0

Aktywa SKOK osiągnęły wartość 18 668,4 mln zł i zwiększyły się o 11,1% w skali
roku. Aktywa trwałe wyniosły 10 951,3 mln zł (wzrost o 9,8%), a aktywa obrotowe
7 717,1 mln zł (wzrost o 12,9%).
Wybrane pozycje aktywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
31.XII.2012
31.XII.2013
w mln zł

Wyszczególnienie
Aktywa ogółem
Aktywa trwałe, w tym:
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe, w tym:
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe

16 805,3
9 971,2
6 845,9
2 697,1
6 834,2
3 621,6
3 110,7

18 668,4
10 951,3
7 768,1
2 615,9
7 717,1
3 191,2
4 411,4

W pasywach dominowały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, ich wartość
wyniosła 18 695,3 mln zł, tj. wzrosła o 13,3% w porównaniu do stanu z poprzedniego roku.
Kapitały (fundusze) własne SKOK zmniejszyły się o 335,9 mln zł i zanotowano ich ujemną
wartość w kwocie 26,8 mln zł. Kapitał podstawowy wzrósł o 96,5 mln zł (o 74,4%), a kapitał
zapasowy o 121,7 mln zł (czyli o 21,2%).
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Wybrane pozycje pasywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
31.XII.2012
31.XII.2013
w mln zł

Wyszczególnienie
Pasywa ogółem
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Zysk/strata z lat ubiegłych
Zysk/strata netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

16 805,3
309,1
129,7
573,9
-354,3
-56,8
16 496,3
151,7
577,6
15 423,4

18 668,4
-26,8
226,2
695,6
-813,3
-128,2
18 695,3
216,5
575,7
17 366,9

Przychody z całokształtu działalności SKOK zmniejszyły się o 963,2 mln zł
(o 20,1%), na co wpływ miał przede wszystkim spadek przychodów finansowych i pozostałych
przychodów operacyjnych. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności
zmniejszyły się o 817,2 mln zł (o 17,2%). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na
koniec 2013 r. osiągnęły ujemny wynik finansowy brutto w kwocie 91,9 mln zł (przed
rokiem wynik finansowy brutto był dodatni i wyniósł 54,2 mln zł). Wynik finansowy netto
był ujemny w kwocie 128,2 mln zł (przed rokiem kasy również odnotowały stratę w kwocie
56,8 mln zł). Uzyskanie ujemnego wyniku finansowego przez kasy znalazło wyraz w obniżeniu
wskaźnika rentowności obrotu – w ujęciu brutto wyniósł on minus 2,4% (rok wcześniej był
dodatni w wysokości 1,1%), wskaźnik rentowności netto wyniósł minus 3,3% (rok wcześniej
minus 1,2%). W 2013 r. wzrosła natomiast płynność finansowa SKOK, tak w zakresie
wskaźnika płynności I jak i II stopnia.
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat
2012

Wyszczególnienie

2013
w mln zł

Przychody z całokształtu działalności
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
(z działalności podstawowej)
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności
Koszty działalności operacyjnej
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Wynik z działalności podstawowej
Wynik z działalności gospodarczej
Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto

3

4 800,7

3 837,4

2 599,2

2 429,0

1 436,3
765,1
4 746,5
2 059,5
1 348,8
1 338,2
539,7
54,1
54,2
110,9
-56,8

1 164,1
244,3
3 929,3
1 960,7
1 501,2
467,5
468,3
-91,9
-91,9
36,3
-128,2

