Warszawa, dn. 14.10.2016 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Opracowanie sygnalne
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r.
Badaniem objętych zostało 48 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które
prowadziły działalność operacyjną na koniec 2015 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom
SKOK w ciągu roku wyniosła 4 105 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę
11 675 mln zł.
Tabl. 1. Ogólne informacje o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Wyszczególnienie

2014

Liczba SKOK objętych badaniem
Liczba oddziałów i punktów kasowych
Przeciętne zatrudnienie
Członkowie ogółem,
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Suma bilansowa w mln zł
Wartość przyjętych depozytów w ciągu roku w mln zł
Wartość udzielonych pożyczek w ciągu roku w mln zł

2015
50
1 584
4 193
2 192 185
17 533
13 698,0
12 317,1
4 760,2

48
1 445
3 778
2 101 612
16 632
12 320,1
11 675,0
4 104,6

W odniesieniu do sytuacji w końcu 2014 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się
o dwie, jedna z kas została przejęta przez bank, a druga przez inną kasę.
Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem 2014 r. zmniejszyła się o 139 oddziałów i punktów
obsługi klienta. W 2015 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 30 placówek obsługi klienta.
Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 9,9%.
Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 4,1%.
W końcu 2015 r. jedna kasa zrzeszała średnio około 43,8 tys. członków.
Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2015 r. osiągnęła
poziom 11 873 mln zł i zmniejszyła się o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie
247 mln zł na jedną kasę, wobec 253 mln zł na koniec 2014 r.
W ciągu 2015 r. kasy zawarły 442 tys. umów depozytowych (485 tys. umów w 2014 r.), na
kwotę 11 675 mln zł. Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 5 555 zł,
a rok wcześniej było to 5 619 zł.
Tabl. 2. Wartość depozytów przyjętych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Wyszczególnienie

2014

2015
w mln zł

wg stanu w dniu 31 grudnia
Depozyty ogółem
depozyty do 12 miesięcy włącznie
depozyty powyżej 12 miesięcy

12 660,5
12 128,9
531,6

11 872,7
11 234,3
638,3

z umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Depozyty ogółem

12 317,1

11 675,0

Stan zadłużenia członków kas w końcu 2015 r. wyniósł 6 508 mln zł i zmniejszył się o 10,5%
w porównaniu z końcem 2014 r.
W 2015 r. zawarto 545 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 731 tys. w okresie 2014 r.
Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2015 r.
wyniosła 4 105 mln zł i zmniejszyła się o 13,8% w porównaniu z 2014 r.
Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem
stanowił 79,8%. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia
a 31 grudnia 2015 r. wyniosła 7 534 zł, rok wcześniej było to 6 509 zł. Na jednego członka kas
przeciętna wartość pożyczki wyniosła 1 953 zł, przed rokiem 2 171 zł.
Tabl. 3. Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
2014

Wyszczególnienie

2015
w mln zł

wg stanu w dniu 31 grudnia
Pożyczki ogółem
pożyczki do 12 miesięcy włącznie
w tym chwilówki

7 268,7

6 507,9

2 098,1
14,7

1 481,0
9,5

pożyczki powyżej 12 miesięcy

5 170,7

5 026,9

z umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Pożyczki ogółem

4 760,2

4 104,6

Aktywa SKOK w końcu grudnia 2015 r. osiągnęły wartość 12 320 mln zł i zmniejszyły się
o 10,1% wobec stanu przed rokiem. Wartość aktywów trwałych wyniosła 7 659 mln zł i zmniejszyła
się o 4,2%, w tym wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 3,2%, natomiast wartość
inwestycji długoterminowych zwiększyła się o 4,3% w porównaniu z 2014 r. Aktywa obrotowe
wyniosły w analizowanym okresie 4 661 mln zł i zmniejszyły się o 18,3%, w tym wartość należności
krótkoterminowych spadła o 24,9%, a inwestycji krótkoterminowych o 9,5%.
Tabl. 4. Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
2014

Wyszczególnienie

2015
w mln zł

Aktywa ogółem

13 698,0
7 996,7
5 339,2
2 139,6
5 701,4
2 752,2
2 825,0
118,5
385,5
559,5
720,9
-1 309,6
13 579,5
161,8
688,8
12 269,9

Aktywa trwałe, w tym:
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe, w tym:
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Fundusze własne, w tym:
Fundusz udziałowy
Fundusz zasobowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Zysk/strata z lat ubiegłych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

2

12 320,1
7 659,4
5 168,0
2 232,0
4 660,7
2 066,3
2 556,4
140,8
571,7
195,0
720,4
-1 132,7
12 179,3
97,7
679,5
11 396,0

W pasywach dominowały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, ich wartość wyniosła
12 179 mln zł i zmniejszyła się o 10,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Kapitał (fundusz) własny SKOK wzrósł o 22 mln zł. Kapitał udziałowy (podstawowy) wzrósł
o 186 mln zł, a kapitał zasobowy (zapasowy) zmniejszył się o 365 mln zł.
Tabl. 5. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
2014

Wyszczególnienie

2015
w mln zł
3 064,0
1 740,0
1 040,6
283,5
3 278,6
1 318,7
1 127,0
832,9
421,3
334,9
-549,5
-214,6
-196,8

Przychody z całokształtu działalności
Przychody z działalności podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody z operacji finansowych
Koszty z całokształtu działalności
Koszty działalności operacyjnej
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty operacji finansowych
Wynik z działalności podstawowej
Wynik z działalności operacyjnej
Wynik operacji finansowych
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

2 526,7
1 255,0
981,6
290,2
2 635,5
1 141,6
693,0
800,9
113,4
402,0
-510,7
-108,7
-164,3

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w 2015 r. wyniosły 2 527 mln zł i zmniejszyły się o 17,5% w porównaniu z 2014 r. W przychodach
tych dominowały przychody z działalności podstawowej – 50,0%, (rok wcześniej 56,8%). Przeciętnie
jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 52,6 mln zł przy 61,3 mln zł
w 2014 r.
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2015 r. zmniejszyły się o 19,6%
w porównaniu z 2014 r. i wyniosły 2 635 mln zł. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu
działalności miały koszty działalności operacyjnej 43,3% (40,2% w 2014 r.). W porównaniu z 2014 r.
odnotowano spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 38,5%, na co znaczny wpływ miał spadek
odpisów z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów (o 41,7%).
Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r.
wyniósł minus 109 mln zł, przed rokiem minus 215 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł minus
164 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 14 mln zł, a stratę netto
w wysokości 178 mln zł wykazało 27 kas.

Informację opracowano na podstawie danych za 2015 r. zatwierdzonych przez walne
zgromadzenia 47 kas oraz danych wstępnych jednej kasy, otrzymanych z bazy sprawozdawczej
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Dane porównawcze za 2014 r.
pochodzą z opracowania sygnalnego GUS „Wyniki finansowe spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w 2014 r.”
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ANEKS STATYSTYCZNY
do powyższej informacji został zamieszczony w załączniku w formacie excel.

Opracowanie merytoryczne:
Departament
Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Agnieszka Nowińska
Tel: 22 608 3620

Rozpowszechnianie:
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Artur Satora
Tel: 22 608 3495, 22 608 3009
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

Informacja dostępna na portalu informacyjnym GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe
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