
  
  
  

 

 

 Warszawa, 2012.10.26 
 

 

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  

w 2011 r. 

 

W końcu grudnia 2011 r. działalność operacyjną prowadziło pięćdziesiąt dziewięć 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W ciągu minionego roku liczba kas nie 

uległa zmianie, nastąpiła natomiast rozbudowa sieci dystrybucji. Liczba oddziałów 

i punktów obsługi klienta wzrosła o 4,4%. Przeciętnie na jedną kasę przypadały 33 placówki 

przy 31 placówkach w 2010 r. Wraz ze wzrostem liczby oddziałów i punktów kasowych 

w analizowanym okresie zatrudnienie w kasach wzrosło o 453 osoby.  

W 2011 r. liczba członków kas zwiększyła się o 6,4%. Przeciętna kasa liczyła 

39,2 tys. członków (36,9 tys. członków w 2010 r.). Liczba członków kas prowadzących 

działalność gospodarczą wzrosła o 4,6%.  

Według stanu na dzień 31 grudnia informacje ogólne SKOK kształtowały się 

następująco: 

Wyszczególnienie 2010 2011 2010=100 

Liczba SKOK 59 59 100,0
Liczba oddziałów i punktów kasowych 1 843 1 925 104,4
Przeciętne zatrudnienie 7 789 8 242 105,8
Członkowie ogółem  2 176 773 2 315 324 106,4

w tym osoby fizyczne prowadzące  
działalność gospodarczą 

18 711 19 576 104,6

 

Wartość majątku SKOK wyrażona sumą bilansową w analizowanym okresie 

zwiększyła się (w ujęciu zagregowanym) z 14 014,4 mln zł w 2010 r. do 15 598,2 mln zł 

w 2011 r. (wzrost o 11,3%), z tego wartość aktywów trwałych wzrosła o 51,0%. Spośród 
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składników aktywów trwałych największy przyrost w 2011 r. wykazały inwestycje 

długoterminowe (o 55,9%). Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły prawie 

trzykrotnie. W strukturze aktywów trwałych podobnie jak w 2010 r., największy udział 

wykazały inwestycje długoterminowe (78,6%) i rzeczowe aktywa trwałe (10,6%), w 2010 r. 

odpowiednio 76,1% i 15,5%.  

Aktywa obrotowe wzrosły o 8,0%. Na wzrost aktywów obrotowych miał wpływ 

przyrost o 9,4% inwestycji krótkoterminowych i przyrost o 7,0% należności 

krótkoterminowych. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 

77,2%, inwestycji krótkoterminowych 22,3% (odpowiednio 77,9% i 22,0% w 2010 r.).  

Wybrane pozycje aktywów według stanu na dzień 31 grudnia kształtowały się na 

następującym poziomie: 

Wyszczególnienie 
2010 2011 

2010=100 
w tys. zł 

Aktywa ogółem 14 014 363 15 598 200 111,3

Aktywa trwałe, w tym: 1 079 010 1 629 183 151,0

Rzeczowe aktywa trwałe 166 937 172 277 103,2

Należności długoterminowe 25 924 34 612 133,5

Inwestycje długoterminowe 821 504 1 280 571 155,9

Aktywa obrotowe, w tym: 12 935 353 13 969 018 108,0

Należności krótkoterminowe 10 082 517 10 790 176 107,0

Inwestycje krótkoterminowe 2 843 102 3 110 360 109,4

Główną pozycję pasywów (96,6%) stanowiły zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania. Wartość zobowiązań i rezerw zwiększyła się o 10,8% na skutek wzrostu 

o 11,0% zobowiązań krótkoterminowych, a rezerwy na zobowiązania wzrosły o 43,8%.  

Kapitały własne SKOK wzrosły o 28,0%, z tego kapitał podstawowy zwiększył się 

o 16,3%. Znacząco wzrósł kapitał zapasowy – o 93,0%. Kapitały rezerwowe w 2011 r. uległy 

zmniejszeniu o 10,1%. 

 

 

Wybrane pozycje pasywów według stanu na dzień 31 grudnia kształtowały się na 

następującym poziomie: 

Wyszczególnienie 2010 2011 2010=100 
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w tys. zł 

Pasywa ogółem 14 014 363 15 598 200 111,3

Kapitał (fundusz) własny, w tym: 418 596 535 621 128,0

Kapitał (fundusz) podstawowy 132 073 153 593 116,3

Kapitał (fundusz) zapasowy 242 185 467 520 193,0

Pozostałe kapitały (fundusze)  
rezerwowe 

20 034 18 013 89,9

Zobowiązania i rezerwy na  
zobowiązania, w tym: 

13 595 768 15 062 579 110,8

Rezerwy na zobowiązania 81 785 117 593 143,8

Zobowiązania długoterminowe 75 777 33 161 43,8

Zobowiązania krótkoterminowe 13 437 201 14 911 437 111,0

Wraz ze wzrostem liczby członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, zwiększyła się liczba umów depozytowych. W okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2011 r. zawarto 1 060 tys. nowych umów (o 251 tys. więcej niż w 2010 r.). 

Wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu na koniec 2011 r. zwiększyła się 

o 11,0%. W strukturze wartości depozytów w 96,0% dominowały depozyty na okres nie 

przekraczający dwunastu miesięcy. W porównaniu z 2010 r. nastąpił wzrost 13,2% 

depozytów przyjętych na okres powyżej roku. 

Wartość depozytów członkowskich przyjętych przez spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 
2010 2011 

2010=100 
w tys. zł    

Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII)  13 241 182 14 700 602 111,0

depozyty do 12 miesięcy włącznie 12 717 641 14 108 172 110,9

depozyty powyżej 12 miesięcy 523 541 592 430 113,2
Depozyty z umów zawartych  
w ciągu 2011 r. 

15 984 777 18 393 089 115,1

Przeciętna kasa na koniec 2011 r. zgromadziła depozyty członków w wysokości 

249,2 mln zł wobec 224,4 mln zł w 2010 r. Przeciętna kwota depozytu w nowej lub 

odnowionej umowie zawartej w ciągu całego 2011 r. osiągnęła poziom 17 344,46 zł, przy 

kwocie 19 756,61 zł w roku poprzednim. Członek SKOK w ciągu roku przeciętnie złożył 

depozyt w wysokości 7 944,07 zł, rok wcześniej 7 343,34 zł.  
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Wraz ze wzrostem liczby członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, zwiększyła się również liczba udzielonych członkom pożyczek. W okresie od 

1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zawarto 1 467 tys. nowych umów pożyczkowych, 

tj. o 77 tys. mniej niż w 2010 r. 

Stan zadłużenia członków kas na koniec 2011 r. wyniósł 10 216,7 mln zł, przy 

9 626,4 mln zł w 2010 r. W strukturze wartościowej dominowały pożyczki powyżej 

12 miesięcy (61,3%). Pożyczki zaciągnięte na okres do 12 miesięcy włącznie stanowiły 

38,7%, w tym pożyczki do 30 dni – tzw. chwilówki – 1,3% ogólnej kwoty zadłużenia. 

W porównaniu z 2010 r. nastąpił przyrost wartości udzielonych pożyczek krótkoterminowych 

o 80,6%, zmniejszeniu o 15,8% uległa wartość udzielonych pożyczek powyżej 12 miesięcy.  

Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe były następujące: 

Wyszczególnienie 
2010 2011 

2010=100 
w tys. zł 

Pożyczki ogółem (stan na dzień 31 XII) 9 626 366 10 216 665 106,1

pożyczki do 12 miesięcy włącznie 2 191 379 3 958 410 180,6

w tym chwilówki 47 445 50 373 106,2

pożyczki powyżej 12 miesięcy 7 434 987 6 258 255 84,2

Pożyczki ogółem z umów zawartych  
w ciągu 2011 r. 

6 793 254 7 165 798 105,5

Wartość udzielonych pożyczek w ciągu 2011 r. zwiększyła się o 5,5%. Przeciętna 

pożyczka na jedną nową umowę zawartą między 1 stycznia, a 31 grudnia 2011 r. wyniosła 

4 884,70 zł, rok wcześniej 4 402,45 zł. W przeliczeniu na jednego członka przeciętna wartość 

pożyczek z nowo zawartych umów w analizowanym okresie 2011 r. wyniosła 3 094,94 zł 

tj. o 1 307,51 zł mniej niż w 2010 r. 

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych zwiększyły się w 2011 r. o 23,6%. Na wzrost ten wpłynął przyrost o 16,7% 

przychodów z działalności operacyjnej i ponad pięciokrotny wzrost przychodów 

z działalności finansowej. Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach 

z całokształtu działalności ogółem zmniejszył się z 14,3% w 2010 r. do 7,9% w 2011 r. 

Przeciętnie, jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 49,9 mln zł.  

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2011 r. wzrosły 

o 22,7%. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności 
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operacyjnej, które stanowiły 66,5% kosztów ogółem. W strukturze kosztów działalności 

operacyjnej dominowały koszty działalności podstawowej (43,8%) oraz koszty wynagrodzeń 

i ubezpieczeń społecznych – 22,9% (w 2010 r. odpowiednio 43,9% i 23,1%). Udział 

pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem wyniósł 33,3%, kosztów finansowych 

0,1%. Przeciętnie, kasa poniosła koszty z całokształtu działalności w wysokości 47,1 mln zł. 

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat osiągnęły następującą wartość: 

Wyszczególnienie 
2010 2011 

2010=100 
w tys. zł 

Przychody z całokształtu działalności 
(ogółem), w tym: 

2 380 237 2 943 080 123,6

Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 

1 966 090 2 293 394 116,6

w tym przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

1 966 189 2 293 566 116,7

Pozostałe przychody operacyjne 339 564 233 815 68,9
w tym inne przychody 338 664 232 778 68,7

Przychody finansowe, w tym: 74 583 415 871 557,6
odsetki 49 398 73 071 147,9
aktualizacja wartości inwestycji 14 126 39 134 277,0

Koszty uzyskania przychodów  
z całokształtu działalności (ogółem) 

2 266 615 2 780 953 122,7

Koszty działalności operacyjnej,  
w tym: 

1 642 286 1 849 971 112,6

usługi obce 326 944 384 319 117,5
wynagrodzenia 311 271 348 859 112,1
ubezpieczenia społeczne i inne 
 świadczenia 

67 843 74 861 110,3

koszty działalności podstawowej 721 465 811 183 112,4
Pozostałe koszty operacyjne 620 570 926 912 149,4

Koszty finansowe 3 759 4 070 108,3
w tym odsetki 2 718 2 975 109,5

Wynik ze sprzedaży 323 804 443 424 136,9

Wynik z działalności operacyjnej 42 798 -249 673 x

Wynik z działalności gospodarczej 113 622 162 128 142,7

Wynik finansowy brutto 113 619 162 128 142,7
Podatek dochodowy 28 044 78 307 279,2
Wynik finansowy netto 85 576 83 821 97,9

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

w 2011 r. wyniósł 162,1 mln zł, przed rokiem 113,6 mln zł. Zysk brutto wygospodarowało 

46 kas na kwotę 187,3 mln zł, tj. o 64,6 mln zł mniej niż w 2010 r. Straty brutto w 2011 r. 
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wystąpiły w przypadku 13 kas, w łącznej wysokości 25,2 mln zł. Przed rokiem straty brutto 

wystąpiły w 11 kasach, na kwotę 138,3 mln zł. Wynik finansowy netto ogółem w 2011 r. 

wyniósł 83,8 mln zł i był o 2,1% niższy niż przed rokiem.  

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych uzyskał w 2011 r. poziom 94,5% (rok wcześniej 95,2%). 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto w 2011 r. wyniósł 5,5% i zwiększył się 

o 0,7% w porównaniu z 2010 r.  

Wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 2,8% i w porównaniu 

z 2010 r. zmniejszył się o 0,8%. 

 


