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RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 

 

Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

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

miesięczny za miesiąc październik 2016 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 – 
PAŹDZIERNIK 2016. 

 
 

Na sytuację i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOYD największy wpływ ma sytuacja panująca na rynku 

pracy. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia 

rejestrowanego w październiku wyniosła 8,2%. To spadek w porównaniu do września. Pierwotnie resort 

podawał, że we wrześniu bezrobocie wyniosło 8,4 proc., potem jednak, opierając się na danych GUS, 

skorygowano ten wskaźnik do 8,3 proc.  

W końcu października w urzędach pracy zarejestrowanych bezrobotnych było 1 309,3 tys. osób, co oznacza 

spadek w porównaniu do końca września 2016 r. o 14,8 tys. osób (1,1 proc.). W analogicznym okresie 

ubiegłego roku (październik 2015 – wrzesień 2015) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 22,5 tys. osób. 

(o 1,5 proc.). 

Spadek stopy bezrobocia w październiku br. miał miejsce w 11 

województwach i oscylował w przedziale od 0,1 do 0,2 

punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia o 0,2 punktu 

procentowego miał miejsce w 2 województwach: mazowieckim i 

świętokrzyskim. W 5 województwach (lubelskim, lubuskim, 

podkarpackim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) 

bezrobocie w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło 

się. 

Najniższe występuje w województwie wielkopolskim (5%), a 

najwyższe w warmińsko  -mazurskim (13,7%).  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce osiągnęła 

poziom niższy niż przed rokiem, co w dalszym ciągu stawia region 

na pozycji lidera. W samym Poznaniu stopa bezrobocia wynosi 2,2 proc., zaś w powiecie poznańskim – 2,6 

proc. Najsłabiej w tym zestawieniu wypada powiat koniński, gdzie stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 

13,7 proc.  

Choć w województwie warmińsko- mazurskim od lat panuje najwyższe w kraju bezrobocie, pracodawcy 

mówią, że trudno im znaleźć dobrych i doświadczonych pracowników. Dotyczy to różnych stanowisk: od 

obsługi hotelowej po dyrektorów instytucji. Wykształceni fachowcy, wykwalifikowani rzemieślnicy, pracują 

poza regionem, zwłaszcza na Zachodzie. Brak fachowców odczuwają też samorządy, które szukają 

wykwalifikowanych urzędników 

Liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października  br. była o 207,6 tys. osób niższa niż przed rokiem 

(spadek o 13,7 proc.). 
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http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4102&w=procentowego&s=5123
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4110&w=mazowieckim&s=5123
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4110&w=Najni%C5%BCsze&s=5123
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Bezrobocie maleje, przez co pracodawcy mają większy problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników, 

co zwiększa popyt na specjalistyczne, zewnętrzne usługi rekrutacyjne.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku około 2,4 mln Polaków przebywało za 

granicą. TNS Polska na zlecenie Polskiego Radia 24 zapytało Polaków, czy ktoś z ich rodziny pracuje obecnie 

za granicą. 39 procent respondentów odpowiedziało twierdząco. Znacząca większość osób, które 

zdecydowały się pracować za granicą są już tam dłuższy czas – są to osoby, które będzie bardzo trudno 

przywrócić na polski rynek. Dynamika tych wyjazdów nie maleje. Tylko w ubiegłym roku Główny Urząd 

Statystyczny odnotował ponad 70 tys. nowych wyjazdów do pracy za granicą. Z perspektywy ostatnich lat 

dynamika wzrostowa stale się utrzymuje. Nie widać dużego wyhamowania, pomimo poprawy na polskim 

rynku pracy.   

Europa stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem związanym z masowym napływem imigrantów. Sytuacja ta 

wpływa również na polski rynek pracy.  

Polska zajmuje pierwsze miejsce w UE pod względem liczby wydanych dokumentów z powodu chęci podjęcia 

pracy przez imigrantów. W 2015 r. otrzymało je od Polski blisko 375 tys. osób, ok. 53 proc. wszystkich w 

Europie. Rok 2016 będzie kolejnym rekordowym, ponieważ obywatele Ukrainy otrzymali już blisko milion wiz, 

a coraz więcej z nich chce zostać w Polsce na dłużej.  

Głównym państwem pochodzenia osób, które uzyskały zezwolenia w Europie jest Ukraina (500 tys., 19 proc. 

wszystkich w Europie) – 86 proc. z nich (430 tys.) wydano w Polsce. Na drugim i trzecim miejscu pod 

względem liczby otrzymanych zezwoleń w naszym kraju byli Białorusini (75 tys.) i Mołdawianie (8 tys.). Dane 

te pokazują, że Polska jest otwarta na migrantów.  

Według danych z urzędów pracy i GUS-u, większość imigrantów pracuje w tych zawodach, którymi Polacy 

nie są zainteresowani. Mogą to być sektory mało prestiżowe, jak budowlanka czy "obowiązki" domowe albo 

słabo płatne. Jak praca na najniższych szczeblach w korporacjach czy firmach, które nie oczekują wielkich 

kompetencji, ale i płacą mało. To głównie te stanowiska zajmują imigranci.  
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Stabilny wzrost gospodarczy powinien przełożyć się na dalszą poprawę kondycji rynku pracy poprzez 

stworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków zatrudnienia. Tym samym Polska staje się coraz 

bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla imigrantów – w ocenie Emitenta powinno to sprzyjać prowadzonej 

działalności i osiąganym wynikom finansowym.  

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: 

 

2016-10-14 36/2016 Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2016 r. 

2016-10-24 37/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Loyd S.A. 

 

 

 

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

systemie ESPI: 

W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała raportów bieżących w systemie ESPI. 

 

III. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA CHOĆBY 

W CZĘŚCI MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

Nie dotyczy. W okresie objętym niniejszym raportem nie miała miejsce realizacja celów emisji. 

 

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. 

W dniu 14 listopada 2016 r. Emitent publikuje Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Loyd 

S.A. za III kwartał 2016 r. zawierający kwartalne, skrócone sprawozdanie finansowe Loyd S.A. 

W ocenie Emitenta w nadchodzącym miesiącu nie będą miały miejsca inne zdarzenia istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów.  

 

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


