
 

                         3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY 

 za miesiąc sierpień 2014 

 

 

 

 
11 września 2014 



RAPORT MIESIĘCZNY 
LOYD SPÓŁKA AKCYJNA                                                                                                                                       SIERPIEŃ 2014 

 

 

                         1 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014  

 

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 sierpień 2014 roku. 

I. 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 – 
SIERPIEŃ 2014. 

 
a) Sytuacja na rynku pracy  

 

Zmiany na rynku pracy są istotne dla Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A., który wchodzi w 

skład Grupy Kapitałowej LOYD S.A. W sierpniu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 24 tys. - wynika 

z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To już siódmy z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. 

Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała w tym czasie o 405 tys.  

W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 855 tys. osób. To o 24 tys. mniej niż w lipcu. 

Dla porównania w: 

·         VIII 2013 r. - liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 10 tys.; 

·         VIII 2012 r. - liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 12 tys.; 

·         VIII 2011 r. - liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 8 tys.; 

·         VIII 2010 r. - liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 13 tys.; 

·         VIII 2009 r. - liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 13 tys.; 

·         VIII 2008 r. - liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 19 tys.; 

  

W sierpniu poprawę sytuacji na rynku pracy odnotowano we wszystkich województwach. Największy 

spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Śląsku - o 3,1 tys. W województwie łódzkim spadek wyniósł 2,6 

tys, a w małopolskim - 2,4 tys. Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy zgłosili w sierpniu 

do urzędów 93 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o blisko jedną piątą więcej niż w sierpniu 2013 r. 

(wzrost o blisko 16 tys.).  

Dla porównania: 

·         VIII 2013 - pracodawcy zgłosili 77 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej; 

·         VIII 2012 - pracodawcy zgłosili 74 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej; 

·         VIII 2010 - pracodawcy zgłosili 88 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej; 

·         VIII 2009 - pracodawcy zgłosili 79 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej; 

·         VIII 2008 - pracodawcy zgłosili 99 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej; 

  

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia wyniosła 11,7 proc. i w porównaniu do lipca br. 

zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek nastąpił we wszystkich województwach. Najmocniejszy - o 0,3 pkt. 

proc. - odnotowano w województwie lubuskim. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 

8,1 proc. 

(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/) 

 

http://www.mpips.gov.pl/
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b)  Sytuacja na rynku HoReCa 

 

Na rynku HoReCa działa należąca do Grupy Kapitałowej LOYD S.A. spółka Shangri La S.A. Miesiąc sierpień 

przyniósł poprawę sytuacji rynku HoReCa. Jak wynika z raportu „Trendy w zarządzaniu podróżami 

służbowymi” opublikowanego przez Orbis, w 2014 roku polskie firmy prognozują, że liczba podróżujących 

pracowników wzrośnie o 2 proc. Ponad 1/3 respondentów przewiduje także, że zwiększy się zapotrzebowanie 

na usługi hotelowe ich firm w tym roku. Badanie przyniosło optymistyczny sygnał o wzroście o 2 proc. potrzeb 

noclegowych dla realizacji podróży służbowych firm w Polsce. Roczny budżet przeznaczony na noclegi wzrósł 

w stosunku do roku poprzedniego od 3 proc. do 5 proc. w zależności od badanej firmy, przy występującej 

presji na redukowanie kosztów przez firmy. W 2014 roku planowane jest otwarcie kolejnych 4 lokali 

gastronomicznych na terenie Polski.  

 

 

c)  Sytuacja na rynku Contact Center  

 

Na rynku Contact Center, na którym działa należąca do Grupy Kapitałowej LOYD S.A. spółka Sales Concept 

S.A. zauważalny jest stabilny rozwój. Zgodnie z raportem „EMEA Contact Centre Outsourcing Markets” 

stworzonym przez firmę Frost&Sullivan rynek contact center w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki 

będzie rósł w tempie 3% rocznie. W 2016 roku jego wartość zbliży się do 14,7 miliarda Euro. Odczuwalny 

jest wzrost zapotrzebowania na usługi Contact Center. Jednocześnie przedsiębiorstwa zwiększają nacisk na 

jakość obsługi klienta. W związku z tym, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, Sales Concept S.A. 

podejmuje działania na rzecz unowocześniania i rozwoju posiadanej infrastruktury CC. W sierpniu 2014, w 

ramach działań optymalizujących koszty,  przeniesiono ośrodek z Katowic do Bytomia. Dzięki temu posunięciu 

powstało większe i bardziej funkcjonalne centrum telemarketingowe. Nadal  planowane jest uruchomienie 

kolejnych czterech ośrodków Contact Center w roku 2014. Na podstawie szacunków eksperckich wielkość 

polskiego rynku outsourcing call center to około 160 firm, które dysponują łącznie około 22 000 stanowisk w 

około 240 lokalizacjach. Rozmieszczenie lokalizacji call center w poszczególnych miastach wskazuje na istotną 

ich koncentrację w Warszawie, a także Krakowie i Poznaniu. Pozostałe miasta są siedzibami jedynie dla 

pojedynczych lokalizacji operacyjnych spółek outsourcing call center. Warto pamiętać, że sektor 

zewnętrznych usług CC nie sprowadza się jedynie do dużych centrów telemarketingowych. Dywersyfikacja 

jest tu bardzo pożądana, ponieważ do zagospodarowania jest cały rynek kampanii telemarketingowych 

prowadzonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają 

zewnętrznym usługobiorcom tego typu projekty. Mniejsze CC zaś często korzystają z technologii, które 

ułatwiają zarządzanie kampaniami i zapewniają podstawowe bezpieczeństwo procesów, całkowicie 

wystarczające dla sprzedażowych lub windykacyjnych kampanii B2B, zlecanych przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

(Raport z badania branży outsoutrcingu contact center –  

SMB Polskie Stowarzyszenie Marketingu, czerwiec 2014) 

       

II. 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: 
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2014-08-14  31/2014 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014 r. 

2014-08-14 30/2014 Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2014 r. 

2014-08-14 29/2014 Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2014 r. 

 

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

systemie ESPI: 

 

Spółka nie publikowała raportów w podanym okresie. 

 

III. 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:  

 konsekwentny rozwój holdingów,  działających w sektorach HR i BPO, HoReCa oraz  Call/Contact 

Center 

 dalszą rozbudowę portfela innowacyjnych usług, 

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

Treasury, dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Loyd S.A. 

 

IV. 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". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


