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Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 roku1

 

 

 Badaniem zostało objętych 69 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego 

prowadzących działalność w 2012 r. Wśród nich było 20 spółek akcyjnych, 36 spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe 13 firm to inne formy spółek. W 61 firmach 

głównymi udziałowcami były osoby prawne i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 8 

– instytucje finansowe, w tym 4 firmy były kontrolowane przez banki. W grupie badanych 

podmiotów pośrednictwa kredytowego 15 firm należało do grup kapitałowych. 

 Spośród całej zbiorowości, 43 badane podmioty pośredniczyły w udzielaniu kredytów 

i pożyczek we współpracy z bankami, 22 udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych, 

a 4 firmy prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie 

udzielały pożyczek ze środków własnych. Dwadzieścia jeden przedsiębiorstw zajmowało się 

pośrednictwem kredytowym, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, w 35 

pośrednictwo kredytowe było działalnością dominującą, a w 13 podmiotach było działalnością 

uboczną. 

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego swoje siedziby miały głównie 

w województwie mazowieckim – 22, w śląskim – 11, dolnośląskim – 9, po 7 w pomorskim 

i wielkopolskim, w łódzkim – 5, w województwie małopolskim i zachodniopomorskim po 

dwie, a w kujawsko- pomorskim i świętokrzyskim po jednej. 
                                                 
1  Informację opracowano na podstawie przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania działalności 

przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.  
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Na koniec 2012 r. w przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego było zatrudnionych 

11 933 osoby . 

Liczba stacjonarnych własnych punktów sprzedaży zwiększyła się z 946 do 1 042. 

Pozyskiwanie klientów firmy prowadziły drogą telefoniczną (43), internetową (41), w 43 

firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 40 firmach pozyskiwano klientów 

w placówkach handlowo-usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (42 

firmy) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (27). 

 Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego uczestniczyły w zawarciu 

2 940,3 tys. umów na kredyty i pożyczki (wzrost w skali roku o 64,8%). W 2012 r. 

zwiększyła się liczba zawartych umów na pożyczki i kredyty gotówkowe, ratalne i kartowe 

o 68,5% oraz konsolidacyjne o 57,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przy zawieraniu 

umów na kredyty hipoteczne i samochodowe nadal utrzymywała się tendencja spadkowa 

(odpowiednio o 25,9% i 14,7%). Duże przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego (o liczbie 

zatrudnionych 50 osób i więcej) zawarły 92,1% ogólnej liczby umów na kredyty i pożyczki, 

w 2011 r. było to 89,7%.  

 Wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem spadła o 11,0%, do kwoty 

18 074,3 mln zł, w której udział dużych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego stanowił 

87,7%. W strukturze kredytów i pożyczek, kredyty hipoteczne mimo niewielkiej liczby umów 

(41,8 tys., tj. 1,5% ogólnej liczby umów) miały największy udział wartościowy (59,8%). 

Wartość kredytów hipotecznych w 2012 r. zmniejszyła się o 33,9% do kwoty 10 807,9 mln zł. 

Kwota kredytów hipotecznych udzielonych przez duże firmy pośrednictwa kredytowego 

stanowiła 85,9% całego segmentu rynku kredytów hipotecznych o łącznej wartości 

9 286,0 mln zł.  

Wartość udzielonych kredytów i pożyczek w latach 2011-2012  
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Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 39 przedsiębiorstw 

pośrednictwa kredytowego, w windykacji zagrożonych należności – samodzielnie lub we 

współpracy z bankiem bądź z firmą windykacyjną – uczestniczyło 34 badanych podmiotów. 

Dwadzieścia jeden przedsiębiorstw udzielających pożyczek wyłącznie ze środków własnych 

prowadziło monitoring udzielonych pożyczek i windykację należności. 

Wartość majątku przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego wzrosła o 52,0% w ciągu 

2012 r., do kwoty 6 304,6 mln zł. Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 

4 513,8 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 64,3% 

i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 13,0 pkt proc. Drugą co do wielkości 

pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 1 514,8 mln zł (wzrost 

o 3,1%), które w 98,4% składały się z krótkoterminowych aktywów finansowych. 

W wartości pasywów ogółem przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego 71,8% 

stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania krótkoterminowe 

(71,9%). Kapitał własny wyniósł 1 777,7 mln zł i wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim 

o 26,7%. Głównym składnikiem kapitału własnego był kapitał podstawowy z udziałem 28,9% 

i kapitał zapasowy (23,4%). 

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego osiągnęły w 2012 r. przychody 

z całokształtu działalności w wysokości 3 514,2 mln zł, w stosunku do roku 2011 wzrosły one 

o 21,5%, na przychody te złożyły się w 88,6% przychody netto ze sprzedaży. Koszty 

z całokształtu działalności wzrosły o 16,8% i wyniosły 3 050,6 mln zł, w 84,4% były to 

koszty z działalności operacyjnej. 

Z badanej zbiorowości, 60 firm prowadziło pełną księgowość, a 9 księgi przychodów 

i rozchodów. Spośród grupy firm prowadzących pełną księgowość 19 poniosły straty 

(21 w 2011 r.), pozostałe wykazały zyski bilansowe.  

Wynik finansowy brutto zwiększył się o 9,6% w stosunku do 2011 r. i wyniósł 

488,1 mln zł, zaś wynik finansowy netto zwiększył się o 115,6% do 369,1 mln zł. 
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do powyższej informacji został zamieszczony w załączniku w formacie excel. 

 


