
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2014 R. 

Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do 

Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 

roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

raport miesięczny za miesiąc luty 2014 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w 
ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych – luty 2014.            
 
a/ Sytuacja na rynku pracy 

Bezrobocie w lutym spadło po raz pierwszy od 2008 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 

urzędach pracy zmniejszyła się o 3,7 tys. osób. Ofert pracy przybyło najwięcej od 6 lat - aż 96 tys. W urzędach 

pracy na koniec lutego zarejestrowanych było 2 257 tys. osób. To o 3,7 tys. mniej niż w styczniu. Dla 

porównania w lutym 2013 r. przybyło 41 tys. osób bezrobotnych, w lutym 2012 r. - 47 tys., w lutym 2011 r. - 

45 tys., w lutym 2010 r. - 49 tys., a w lutym 2009 r. - aż 84 tys. Firmy chcą zatrudniać. Pracodawcy zgłosili w 

lutym do urzędów 95,7 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 20 tys. więcej niż w styczniu. Wzrost 

wyniósł więc 26 proc. Po raz ostatni wyższą liczbę ofert pracy zgłoszono w 2008 r. W lutym poprawę sytuacji 

odnotowano w 15 województwach. Największy wzrost nastąpił na Podlasiu - o 53 proc.   

 Spadek bezrobocia w styczniu był możliwy także dzięki przyśpieszeniu wypłaty środków na wsparcie 

osób bezrobotnych. Urzędy pracy już w grudniu wiedziały, ile środków będą miały do dyspozycji w 2014 r., a 

pierwszą transzę funduszy dostały na początku stycznia. We wcześniejszych latach urzędy dostawały środki 

zwykle dopiero na przełomie lutego i marca.         

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 14 proc. i pozostała na poziomie ze stycznia. W 

województwach lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim i warmińsko-mazurskim 

wskaźnik nawet spadł. To pierwszy raz od 2008 r., kiedy stopa bezrobocia w lutym nie rośnie mimo 

zawieszenia prac sezonowych. W latach 2009-2013 wzrost wynosił od 0,2 do 0,5 pkt. proc. 

(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/) 

 
b/ Sytuacja na rynku HoReCa 

Rynek gastronomiczny w Polsce co roku odnotowuje kilkuprocentowe wzrosty, co zawdzięcza 

zmieniającym się tendencjom żywieniowym. Zwiększa się liczba Polaków, których wybór w kwestii 

spożywania posiłków, pada na lokale gastronomiczne. Powodem takiego stanu jest rosnące tempo życia, w 

związku z czym, nie wystarcza czasu na przygotowywanie posiłków we własnym zakresie.  

Cechą charakterystyczną początku 2014, jak i początku każdego poprzedniego roku, jest 

spowolnienie gospodarcze w branży. Wynika to głównie ze zwiększonych wydatków w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia. Rzadziej wybierane są lokale poza domem, co skutkuje spadkami sprzedaży. 

Pomimo tego, wzrastająca wartość rynku gastronomicznego, pozwoliła strukturze Shangri La na rozwój, 

czego owocem w 2013 roku było otwarcie 2 lokali, a jeszcze w 2014 roku planowane jest otwarcie kolejnych 

4 lokali gastronomicznych na terenie Polski. 

 

 

 

http://www.mpips.gov.pl/


 

c/ Sytuacja na rynku outsourcingu sprzedaży 

Według specjalistów branżowych, wartość rynku outsourcingu sprzedaży w kraju osiągnęła około 

miliarda złotych i jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi outsourcingu w Polsce.   

 Firmy specjalizujące się w outsourcingu sprzedaży to w przeważającej większości przedsiębiorstwa 

polskie, a z ich usług korzystają głównie klienci zagraniczni. Chętnie kierują się oni po sprawdzone 

rozwiązania, które stosowali w innych krajach europejskich. Jednocześnie atutem jest znajomość lokalnego 

rynku przez miejscowych specjalistów takich jak Sales Concept, stąd zwiększone zapotrzebowanie na usługi 

polskich ekspertów.           

 Kryzys gospodarczy, wbrew oczekiwaniom pomógł w rozwoju. Przedsiębiorcy bardziej racjonalnie 

gospodarują kosztami, starając się jednocześnie utrzymać sprzedaż oraz wysoką jakość obsługi klienta. 

Wynikiem jest chętniejsza współpraca ze specjalistami outsourcingu sprzedaży, którzy dysponują 

narzędziami skutecznej sprzedaży, obsługi klienta oraz know-how. 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem. 

a) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI: 

2014-02-18  9/2014  Strategie rozwoju struktur zależnych Grupy LOYD S.A. 

2014-02-14 8/2014  Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2013 

2014-02-14 7/2014  Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2013 

2014-02-14 6/2014  Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 

2014-02-04 5/2014  Korekta harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 

2014-02-04 4/2014  Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego - terminu  

publikacji raportu bieżącego 

2014-02-04 3/2014  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 

2014-02-03 2/2014  Powołanie Członka Zarządu - Pani Iwony Kudera 

b) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI: 

Spółka nie publikowała raportów w podanym okresie. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w 

okresie objętym raportem. 

Zarząd spółki kontynuuje realizację polityki rozwoju zgodnie z celami określonymi w dokumencie emisyjnym. 

Polityka ta nie uległa zasadniczym zmianom i dalej będzie kontynuowana. O istotnych zdarzeniach w tym 

obszarze Zarząd informował w publikacjach przytoczonych w punkcie 2.a powyżej.  



 

W ostatnim okresie Zarząd koncentrował się na rozwoju Grupy Kapitałowej. Wśród czynności podjętych w 

tym zakresie należy wymienić:  

- specjalizacja branżowa struktur zależnych 

- rozbudowę portfela usług o innowacyjne rozwiązania 

- współpraca w ramach Centrum Usług Wspólnych w zakresie: Księgowości, IT, Kontrolingu, oraz Treasury, 

dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Loyd S.A. 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 

lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Emitent nie planuje zdarzeń mających istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów. 

 

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect". 


