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Warszawa, dn. 25.09.2015 r.

Opracowanie sygnalne
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w I półroczu 2015 r.
Badaniem objętych zostało 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
prowadzących w I półroczu 2015 r. działalność operacyjną. Wartość pożyczek udzielonych
członkom SKOK w analizowanym okresie wyniosła 2 052 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły
depozyty na kwotę 6 485 mln zł.
Tabl. 1. Ogólne informacje o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Wyszczególnienie
Liczba SKOK
Liczba oddziałów i punktów kasowych
Przeciętne zatrudnienie
Członkowie ogółem,
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Suma bilansowa w mln zł
Wartość przyjętych depozytów ogółem w mln zł
Wartość udzielonych pożyczek ogółem w mln zł

30.VI.2014
55
1 863
5 045
2 662 556
19 754
18 226
17 141
10 570

30.VI.2015
50
1 546
4 145
2 183 521
16 911
12 898
12 180
6 896

W odniesieniu do sytuacji sprzed roku, liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o 5;
jedna kasa połączyła się z inną, dwie zostały przejęte przez banki a dwie zawiesiły działalność –
znajdują się w stanie upadłości.
Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem czerwca 2014 r., wskutek likwidacji i przejęć,
zmniejszyła się o 317 oddziałów i punktów obsługi klienta. W końcu czerwca 2015 r. przeciętnie na
jedną kasę przypadało 31 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 17,8%.
Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 18,0%.
W końcu czerwca 2015 r. jedna kasę zrzeszała przeciętnie 43,7 tys. członków (48,4 tys. przed rokiem).
Wartość majątku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyrażona sumą
bilansową na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 12 898 mln zł i zmniejszyła się o 29,2% wobec stanu
przed rokiem. Wartość aktywów trwałych wyniosła 7 765 mln zł i zmniejszyła się o 29,6%, w tym
wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 33,6% a inwestycji długoterminowych
o 17,9%. Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 5 133 mln zł i zmniejszyły się o 28,6%
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wartość należności krótkoterminowych
spadła o 32,7%, a inwestycji krótkoterminowych o 23,9%.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły w końcu I półrocza 2015 r. główną
pozycję pasywów (98,6%). Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła 12 721 mln zł
i zmniejszyła się o 30,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość
zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o 30,5%, a rezerw na zobowiązania o 18,9%.

Fundusze własne SKOK zwiększyły się pięciokrotnie, głównie z uwagi na 90-krotne zwiększenie
odpisów na fundusz z aktualizacji wyceny i wzrost funduszu udziałowego o 75,4%.

Tabl. 2. Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:
30.VI.2014

Wyszczególnienie

30.VI.2015
w tys. zł

Aktywa ogółem

18 226 048
11 038 278
7 944 432
2 537 431
7 187 770
3 659 016
3 401 517
35 471
272 101
731 475
8 451
18 190 577
213 313
607 962
16 903 211

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
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

12 898 000
7 765 456
5 276 615
2 082 127
5 132 544
2 463 877
2 589 516
176 829
477 312
568 430
764 377
12 721 171
173 081
691 798
11 741 713

Wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu w końcu czerwca 2015 r. wyniosła
12 180 mln zł i zmniejszyła się o 28,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Kwota zgromadzonych w końcu czerwca br. depozytów członków wyniosła przeciętnie na kasę
243,6 mln zł, wobec 311,7 mln zł na koniec czerwca 2014 r.
W ciągu I półrocza 2015 r. kasy zawarły 260 tys. umów depozytowych (379 tys. umów
w I półroczu 2014 r.), na kwotę 6 485 mln zł. Członek SKOK przeciętnie złożył w tym okresie depozyt
w wysokości 2 970 zł, a rok wcześniej było to 3 642 zł.
Tabl. 3. Wartość depozytów przyjętych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
2014

Wyszczególnienie

2015
w tys. zł

wg stanu w dniu 30 czerwca
Depozyty ogółem
depozyty do 12 miesięcy włącznie
depozyty powyżej 12 miesięcy
Depozyty ogółem

17 141 843
12 179 507
16 600 307
11 578 506
541 536
601 001
z umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
9 697 874
6 484 838

W I półroczu 2015 r. zawarto 283 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 428 tys.
w analogicznym okresie 2014 r.
Stan zadłużenia członków kas na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 6 896 mln zł i zmniejszył się
o 34,8% w porównaniu z końcem czerwca 2014 r.
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Wartość udzielonych pożyczek w ciągu I półrocza 2015 r. wyniosła 2 052 mln zł i zmniejszyła
się o 34,5% w porównaniu z I półroczem 2014 r. Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy
netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 8,6%. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną
nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 30 czerwca 2015 r. wyniosła 7 247 zł, rok wcześniej było
to 7 314 zł.
Tabl. 4. Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
2014

Wyszczególnienie

2015
w tys. zł

wg stanu w dniu 30 czerwca
Pożyczki ogółem
pożyczki do 12 miesięcy włącznie
w tym chwilówki

10 570 101

6 895 506

2 832 929
42 406

1 785 237
11 493

pożyczki powyżej 12 miesięcy

7 737 172

5 110 269

z umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
3 133 352
2 051 858

Pożyczki ogółem

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w I półroczu 2015 r. wyniosły 1 243 mln zł i zmniejszyły się o 17,6% w porównaniu z I półroczem
2014 r. W przychodach z całokształtu działalności dominowały przychody z działalności podstawowej
– 52,0%, (rok wcześniej 74,7%).
Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 24,9 mln zł
(27,4 mln zł w I półroczu 2014 r.).
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w I półroczu 2015 r. zmniejszyły się
o 6,3% w porównaniu z I półroczem 2014 r.
Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej,
które stanowiły 35,4% (57,4% w I półroczu 2014 r.).
Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu
2015 r. wyniósł minus 135 mln zł, przed rokiem kasy wskazywały na dodatni wynik w wysokości
38 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł minus 118 mln zł; z tego 18 kas wygospodarowało zysk
netto w wysokości 5,9 mln zł, a stratę netto w wysokości 124 mln zł wykazały 32 kasy.
Informację opracowano na podstawie danych za I półrocze 2015 r., otrzymanych z bazy sprawozdawczej Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Dane porównawcze za I półrocze 2014 r. pochodzą z opracowania
sygnalnego GUS „Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 r.”
Opracowanie merytoryczne:
Departament
Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Krystyna Roszczyk
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

3

ANEKS STATYSTYCZNY
Do powyższej informacji został zamieszczony w załączniku w formacie excel
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