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Wynik finansowy netto banków spółdzielczych w III kwartale 2015 r. obniżył się o 13,5% (w
krajowych bankach komercyjnych o 13,7%) w stosunku do III kwartału 2014 r. – do 558,8 mln zł.
Z każdym kolejnym kwartałem rozmiary spadku wyniku zwiększały się.

Wynik odsetkowy zmniejszył się o 5,1%. Wprawdzie nastąpiło zmniejszenie kosztów odsetkowych
(o 27,3%), ale okazało się niewystarczające do skompensowania spadku przychodów odsetkowych
(o 12,1%) – przede wszystkim od sektora finansowego (banki zrzeszające) oraz instytucji
rządowych i samorządowych.

Również zwiększenie wyniku pozaodsetkowego nie wyrównało zmniejszenia wyniku odsetkowego.
W konsekwencji wynik działalności bankowej zmniejszył się o 3,0%.

Jednocześnie koszty operacyjne wzrosły o 2,9%.

Część banków rozwiązała rezerwy celowe podwyższając wynik netto. Dotyczy to 279 banków –
łączna kwota zmniejszenia salda rezerw w tych bankach wyniosła 101,6 mln zł.

Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – banki spółdzielcze

WYNIKI 
FINANSOWE

W III kwartale 2015 r. tempo przyrostu depozytów sektora niefinansowego w bankach
spółdzielczych w niewielkim stopniu przyspieszyło po spadku w II kwartale. W podobnym stopniu
wzrosło tempo przyrostu kredytów dla sektora niefinansowego, co spowodowało, że relacja
kredytów do depozytów nie uległa zmianie i wynosi 71,4%. Nadwyżka depozytów nad kredytami
pozostaje w dalszym ciągu wysoka.

Wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego oraz zmniejszenie należności od sektora
finansowego przełożyły się w pierwszej kolejności na zwiększenie należności od sektora
niefinansowego, a następnie zwiększenie instrumentów dłużnych.

ZMIANY TEMPA 
WZROSTU 
DEPOZYTÓW 

Analiza niniejsza nie zawiera danych o SBRzR w Wołominie oraz o BS w Lesznowoli w całym
okresie, którego dotyczy. Krótkie omówienie sytuacji sektora – w zakresie wyników finansowych
oraz należności od sektora niefinansowego – zawierające dane tych banków znajduje się w pkt. 2
niniejszej analizy. Pełne dane (tzn. łącznie z danymi o SBRzR w Wołominie oraz o BS w
Lesznowoli) o sektorze banków spółdzielczych znajdują się na stronie KNF.

UWAGA!
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Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – banki spółdzielcze, cd.

Przeciętny współczynnik wypłacalności wyniósł we wrześniu 2015 r. 16,0% (w grudniu 2014 r.
15,8%). Należy zasygnalizować, że bez stosowania tzw. współczynnika wsparcia w przypadku
należności od MŚP (art. 501 CRR) wyniósłby on 14,3%.

MOCNA BAZA 
KAPITAŁOWA

NIEWIELKA 
POPRAWA JAKOŚCI 
NALEŻNOŚCI

Jakość należności od sektora niefinansowego poprawiła się w porównaniu z grudniem 2014 r.
Udział należności zagrożonych zmniejszył się z 6,4% do 6,3% przy jednoczesnym zmniejszeniu
poziomu wyrezerwowania z 30,1% w grudniu 2014 r. do 29,3% we wrześniu 2015 r.

SPADEK POZIOMU 
WYREZERWOWANIA

Poziom wyrezerwowania należności zagrożonych zmniejszył się z 30,1% w grudniu 2014 r. do 
29,3% we wrześniu 2015 r.

Zmniejszanie się poziomu wyrezerwowania należności w bankach spółdzielczych jest skorelowane 
z systematycznym obniżaniem się relacji podstawy tworzenia rezerw do należności zagrożonych. 
Oznacza to, że banki w coraz większym stopniu stosują różnego rodzaju zabezpieczenia 
dopuszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) 
umożliwiające zmniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych. Praktyka dowodzi jednak, że 
realizacja tych zabezpieczeń często jest problematyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o zabezpieczenia 
oparte na operatach szacunkowych, a prawie zawsze czasochłonna.

NISKA DYNAMIKA 
KREDYTÓW DLA 
ROLNIKÓW

W przypadku należności od rolników indywidualnych należy zwrócić uwagę na ich niewielką
dynamikę (przy zbliżonych wolumenach) w porównaniu z bankami komercyjnymi: w stosunku do
grudnia 2013 r. dynamika tych należności w bankach komercyjnych wyniosła 136,0% zaś w
spółdzielczych 110,0%, ich wolumeny w bankach spółdzielczych i komercyjnych wynosiły w
czerwcu 2015 r. odpowiednio 17,2 mld zł oraz 14,2 mld zł, natomiast przyrosty wolumenów w
stosunku do grudnia 2013 r. odpowiednio 1,6 mld zł i 3,7 mld zł.

WZROST 
NALEŻNOŚCI OD 
PRZEDSIĘBIORSTW

Udział należności od przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych w należnościach od sektora
niefinansowego wzrósł, w porównaniu do grudnia 2014 r. z 47,6% do 47,8% (gdyby w danych
uwzględnić SBRzR w Wołominie, to udział ten przekraczałby 50%). Zmniejszył się udział
należności od rolników indywidualnych, natomiast obserwuje się systematyczny choć niewielki
przyrost udziału osób prywatnych.
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Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – banki zrzeszające

Współczynnik wypłacalności banków zrzeszających zwiększył się w stosunku do grudnia 2014 r. z
9,7% do 10,2% (współczynnik Tier I z 7,2% do 7,6%).

BAZA KAPITAŁOWA

ZMIANY AKTYWÓW i 
PASYWÓW

Aktywa banków zrzeszających zmniejszyły się w stosunku do grudnia 2014r. o 3,0% (do 29,7 mld zł).

Podstawową zmianą – po stronie pasywów – był spadek zobowiązań wobec sektora finansowego (tj. 
banków spółdzielczych) o 1 017,0 mln zł. Środki wycofane przez banki spółdzielcze zostały przez nie 
zaangażowane w akcję kredytową, która – przynajmniej w założeniu – jest bardziej dochodowa niż 
depozyty złożone w bankach zrzeszających.

Po stronie aktywów najpoważniejszą zmianą było zmniejszenie zaangażowania banków 
zrzeszających w instrumenty dłużne i kapitałowe (łącznie o 1,3 mld zł, w tym w instrumenty NBP o 
1,7 mld zł), co tłumaczyć można zmniejszeniem zobowiązań wobec banków zrzeszonych. Zauważyć 
też należy zmniejszenie ich należności od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i 
samorządowych.

WYNIK FINANSOWY 
NETTO

Wynik finansowy netto banków zrzeszających wyniósł 34,2% wyniku z III kwartału 2014 r., tj. 29,1
mln zł.
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Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – konsekwencje upadłości SBRzR w Wołominie

Bank
Kwota wypłaty z 

FOŚG

Pomniejszenie 

podatku CIT

Kwota obciążenia 

wyniku netto za IV 

kwartał 2015 r.

tys. zł

BPS SA 4 387 834 3 554

SGB-Bank SA 1 659 315 1 344

Razem banki zrzeszające 6 046 1 149 4 897

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 4 203 799 3 404

BANKI SPÓŁDZIELCZE ZRZESZONE Z BPS S.A. 107 924 20 506 87 419

BANKI SPÓŁDZIELCZE ZRZESZONE Z SGB-BANKIEM S.A. 64 798 12 312 52 486

Razem banki spółdzielcze 176 925 33 616 143 309

Razem sektor spółdzielczy 182 971 34 765 148 207

Szacuje się, na podstawie wyników za III kwartał, że ok. 12 banków spółdzielczych poniesie straty, pięć
spośród tych banków jest zobowiązanych do wykonywania programów postępowania naprawczego, a
jeden z nich miał już stratę we wrześniu.
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Wpływ pominięcia danych o SBRzR w Wołominie oraz BS w Lesznowoli na obraz sektora banków 
spółdzielczych

W prezentacji niniejszej wpływ ten przedstawiony jest wyłącznie na przykładzie danych o wyniku netto (mln zł).
Więcej informacji zawartych jest w „Informacji o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 
2015 r.”

Wynik netto sektora banków spółdzielczych – mln zł

Badanie sprawozdań SBRzR w Wołominie przez biegłego rewidenta ujawniło rozmiary faktycznych strat. Wyniki
badania zostały przekazane KNF w pierwszych dniach listopada 2015 r. zaś Bank ujawnił je w sprawozdaniu za
miesiąc październik 2015 r. Są one uwzględnione w danych, za ten miesiąc, publikowanych na stronie KNF.
Według tych danych cały sektor banków spółdzielczych – na koniec tego miesiąca – poniósł stratę w kwocie 991,5
mln zł niemal wyłącznie na skutek strat jednego banku. Wyłączenie danych SBRzR w Wołominie powoduje, że
wynik netto sektora na koniec października 2015 r. wynosi 635,6 mln zł. Pokazuje to, jak bardzo jednostkowa
sytuacja może zaciemnić obraz całego sektora, czyli 561 pozostałych banków łącznie.
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Podstawowe informacje: udział banków spółdzielczych i zrzeszających w rynku bankowym (%)

wysoki udział czynników generujących koszty

duży spadek udziału w zysku

Od początku 2012 r. PKO BP SA nie sprawozdaje danych o
liczbie agencji. Wcześniejsze dane uwzględniają ich liczbę.

względnie stabilny udział w aktywach

Miejsce zrzeszeń w sektorze bankowym (wg aktywów):

• Zrzeszenie BPS – 7

• Zrzeszenie SGB – 12
• Razem BS + BZ – 3

• Miejsce zrzeszeń w sektorze bankowym (wg aktywów, rachunek 
skonsolidowany):

• Zrzeszenie BPS – 8

• Zrzeszenie SGB – 13
• Razem BS + BZ – 7
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Podstawowe informacje: udział banków spółdzielczych i zrzeszających w rynku bankowym –
2015.09.30

sektor spółdzielczy pozostały sektor bankowy
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Podstawowe informacje: udział grup banków w aktywach oraz w liczbie banków spółdzielczych wg 
funduszy własnych i aktywów – 30.09.2015 r.

grupy banków 

według aktywów 

(mln zł)

liczba 

banków

% liczby 

banków
% aktywów

% 

wyniku 

netto

a<50 74 13,2 2,7 3,0

a≥50 158 28,2 11,2 11,4

a≥100 164 29,2 22,4 22,1

a≥200 133 23,7 36,2 38,4

a≥500 25 4,5 16,7 17,0

a≥1000 7 1,2 10,9 8,2

Razem 561 100,0 100,0 100,0

Razem (mld zł) x x 106,3 0,6
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Podstawowe informacje: zatrudnienie w bankach spółdzielczych i zrzeszających 
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Podstawowe informacje: dynamika liczby udziałowców – osób fizycznych – banków spółdzielczych 
oraz funduszu udziałowego bilansowego i zaliczonego do FW (%)

na koniec grudnia 2013 r. fundusz udziałowy bilansowy = fundusz udziałowy zaliczony do FW 
(739,1 mln zł)
fundusz udziałowy bilansowy na dzień 30.09.2015 – 626,8 mln zł
w tym zaliczony do funduszy własnych – 381,8 mln zł (tj. 60,9% funduszu bilansowego)

udziałowcy ogółem w tym osoby fizyczne

2012-03-31 1 068 202 1 064 172

2015-09-30 1 003 922 1 000 513



Rozkład liczby banków wg funduszy własnych Współczynniki kapitałowe banków spółdzielczych wg funduszy własnych (%)

Adekwatność kapitałowa 

Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 6,6% (do 10,6
mld zł) w stosunku do grudnia 2014 r. Wyrażone w euro wzrosły
o 7,2% (do 2,5 mld euro).

Fundusze własne banków zrzeszających wzrosły o 3,3%, tj. do
1,5 mld zł. Wyrażone w euro o 3,9%, do 347,1 mln euro.

Przeciętny współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych
wyniósł we wrześniu 2015 r. 16,0% (w grudniu 2014 r. 15,8%).
Należy zasygnalizować, że bez stosowania tzw. współczynnika
wsparcia w przypadku należności od MŚP (art. 501 CRR)
wyniósłby on 14,3%.

Fundusz udziałowy bilansowy banków spółdzielczych wyniósł we
wrześniu 2015 r. 626,8 mln zł, natomiast zaliczony do funduszy
podstawowych Tier 1 wyniósł 381,8 mln zł, tj. 60,9% funduszu
bilansowego. Gdyby był zaliczany w całości do funduszy
własnych, to łączny współczynnik kapitałowy wyniósłby w
czerwcu 2015 r. 16,3%, a nie 16,0%. 12

Współczynniki kapitałowe

Wszystkie banki spółdzielcze posiadały łączny współczynnik 
kapitałowy powyżej 8%



Zmiany bilansu banków zrzeszających
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Aktywa banków zrzeszających zmniejszyły się o 3,0%



Zmiany bilansu banków spółdzielczych
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Wzrost sumy bilansowej o 5,5%.
Głównym powodem wzrostu są depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji samorządowych.

Przyrost pasywów zainwestowany w pierwszym rzędzie w kredyty od sektora niefinansowego a następnie w instrumenty dłużne i 
kapitałowe.



Struktura bilansu banków spółdzielczych i zrzeszających

15



Instrumenty dłużne i kapitałowe
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Banki spółdzielcze wykazują rosnące zainteresowanie instrumentami dłużnymi, zwłaszcza obligacjami Skarbu
Państwa i bonami pieniężnymi NBP. Spowodowane jest to malejącą rentownością lokat w bankach zrzeszających
oraz koniecznością utrzymania wskaźnika LCR na poziomie powyżej 60%.

Szacuje się, że ok. 80% pozostałych instrumentów w zakupionych przez banki spółdzielcze to instrumenty
emitowane przez instytucje finansowe, zaś po ok. 10% instrumenty instytucji niefinansowych i samorządowych.

Banki spółdzielcze (mln zł) Banki zrzeszające (mln zł)



Należności od sektora niefinansowego
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Banki spółdzielcze – poziom rezerw vs jakość należności od sektora niefinansowego (%)
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Poziom wyrezerwowania systematycznie zmniejsza
się, przy pogarszającej się jakości należności.

Zmniejsza się również relacja podstawy tworzenia
rezerw do należności zagrożonych.

Brak jednolitej klasyfikacji ryzyka. Ujednolicenie
klasyfikacji jest jednym z warunków akceptacji umów
IPS.

W krajowych bankach komercyjnych wyrezerwowanie
wynosiło we wrześniu 2015 r. 54,4%.



Źródła finansowania - depozyty (mld zł)
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Wynik finansowy netto
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Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się o 13,5% (w krajowych bankach komercyjnych o 
13,7%), zaś banków zrzeszających o 65,8%.



Wynik odsetkowy
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Zwiększenie wyniku odsetkowego od osób prywatnych banki spółdzielcze zawdzięczają większemu zmniejszeniu kosztów 
odsetkowych depozytów niż przychodów odsetkowych od tej grupy klientów, natomiast banki zrzeszające zwiększyły swój 
wynik odsetkowy od banków dodatkowo dzięki zmniejszeniu wolumenów depozytów banków zrzeszonych.



Wynik działalności bankowej i wynik netto – banki spółdzielcze
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Efektywność działania i marża odsetkowa
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Programy postępowania naprawczego
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Liczba banków spółdzielczych zobowiązanych do realizacji programów postępowania naprawczego zwiększyła się o
5 w stosunku do końca 2014 r. Postępowania naprawcze rozpoczęło 5 nowych banków, w tym SBRzR w Wołominie
(w styczniu 2015 r.) oraz PBS w Ciechanowie, który należy do największych banków spółdzielczych.

Wykresy ukazują znaczenie banków wykonujących programy postępowania naprawczego w sektorze banków
spółdzielczych, w szczególności wpływ SBRzR w Wołominie na ich udział w aktywach sektora.


