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1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 
01.07.2012 R. DO 30.09.2012 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Polska Akademia Rachunkowości  
SA za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 
30.09.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi 

Wybrane dane 
finansowe z Rachunku 

Zysków i Strat 

01.07.-
30.09.2012 

[zł] 

01.07. – 
30.09.2011 

[zł] 

01.01. – 
30.09.2012 

[zł] 

01.01. – 
30.09.2011  

[zł] 

Przychody ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym 
od jednostek 
powiązanych 

735 163,01 1 078 248,14 3 069 658,04 2 900 369,01 

Amortyzacja - - - - 

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 

30 034,39 346 039,08 (214 155,85) (64 538,38) 

Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 

 

22 187,43 

 

351 060,78 (225 484,87) (46 794,99)  

Zysk (strata) brutto  52 047,79 344 384,32 (238 760,50) (80 289,06) 

Zysk (strata) netto 52 047,79 344 384,32 (238 760,50) (80 289,06) 

  

 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z Bilansu Polska Akademia Rachunkowości SA na dzień 
30.09.2012 roku oraz dane porównywalne na dzień 30.09.2011 roku. 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 
30.09.2011 r. 

[zł] 

30.09.2012 r. 

[zł] 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 672 592,47 980 203,22 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 933,08 6 281,68 

Inwestycje długoterminowe  893 745,72 52 959,88 

Kapitał własny   66 662,21 (165 756,19) 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 853 012,09 1 270 415,76 

 
Spółka w 2012 roku zmieniła zasady księgowań kont zespołu „6” bezpośrednio na konta kosztowe „5” 

i zespołu kont „8” bezpośrednio na konta przychodowe „7”, w celu zachowania przejrzystości 

zapisów danego okresu sprawozdawczego.
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. 

W III kwartale 2012 roku (tj. w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.) Spółka zanotowała zysk 
netto w wysokości  52.047,79 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt 
dziewięć groszy), który był 85% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (III-i kwartał 2011 
roku), gdy Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 344.384,32 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące 
trzysta osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze). Przychody spółki w okresie III kwartału 
2012roku wyniosły 735 163,01 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote jeden 
grosz) który były ponad 32 % niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku, gdy wyniosły 1 078.248.14 
zł (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i czternaście groszy). 

Zysk ze sprzedaży w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. wyniósł 30.034,39 zł (trzydzieści 
tysięcy trzydzieści cztery złote trzydzieści dziewięć groszy). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 
22.187,43 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy grosze).  
W analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 2011 roku) wielkości te wyniosły 
odpowiednio: zysk ze sprzedaży: 346.039,08 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści dziewięć 
złotych i osiem groszy), zaś zysk z działalności operacyjnej: 351.060,78 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden 
tysięcy sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy). 

W strukturze aktywów, na dzień 30.09.2012 r. największe pozycje stanowiły należności 
krótkoterminowe 980.203,22 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzy złote i dwadzieścia 
dwa grosze). W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień 30.09.2012 
r. wynosił 1.270.415,76 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i 
siedemdziesiąt sześć groszy). 

Do istotnych czynników mających wpływ na wyniki finansowe Spółki w okresie III-go kwartału 2012 
roku należy zaliczyć istotne pogorszenie popytu na produkty szkoleniwe oferowane przez Spółkę.  
Dotyczy to w pierwszej kolejności oferty kursów zawodowych, które tradycyjnie były mocną stroną 
Spółki i pozwalały jej się pozytywnie wyróżnić na tle konkurencji. Uczestnikami kursów są głownie 
osoby fizyczne płacące samodzielnie za produkt szkoleniowy. W ocenie Zarzadu obniżony poziom 
optymizmu wsród osób fizycznych, dotyczący rozwoju sytuacji gospodarczej, powoduje zmniejszenie 
popytu na produkty oferowane przez Spółkę.  
Ponadto równocześnie obserwujemy mnieszy popyt na kursy przygotowujące do egzaminów 
państwowych na Doradcę Podatkowego  i Usługowe Prowadzenie Ksiąg, co jest spowodowane 
planami  Ministra Sprawiedliwości, który planuje wprowadzić deregulację niektórych zawodów. 
Naturalną konsekwencją tych zapowiedzi jest wstrzymywanie się osób fizycznych z decyzją o zapisie 
na poszczególny kurs do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć rządowych. 
 Aby przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom Spółka  rozszerzyła ofertę produktową i 
zintensyfikowała działania sprzedażowe, co doprowadziło do wzrostu ilości rozpoczętych kursów 
zawodowych lecz ilość uczestników w poszczególnych grupach szkoleniowych są mniejsze niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego. 
 Nowe produkty wprowadzone do oferty szkoleniowej w III kwartale br. to: 

Rachunkowość bankowa, Akademia zamówień publicznych, Angielski dla księgowych i audytorów 

Angielski dla finansistów i bankowców 

Ponadto krótkie kursy z zakresu analizy finansowej, wyceny projektów inwestycyjnych i 
przedsiębiorstw, controllingu finansowego i operacyjnego 

Porównując trzy kwartały roku 2012 do analogicznego okresu w roku ubiegłym przychody ze 
sprzedaży wzrosły o 6% co daje w wielkościach bezwzględnych wzrost wartości przychodów ze 
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sprzedaży o 169.289,03 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych  
i trzy grosze). 

Na zanotowany narastająco w okresie trzech kwartałów 2012 roku ujemny wynik finansowy miało 
wpływ, omówione już wcześniej, zbieranie się mniejszej ilości uczestników na grupach szkoleniowych. 
Wydaje się, że jest to związane z pogarszającym się popytem w całej gospodarce i ostrożnością osób 
fizycznych jak również podmiotów gospodarczych w wydawaniu wolnych środków finansowych.  

 

Wydaje się, że zapoczątkowany w Europie Zachodniej proces delewarowania zadłużonych Państw i 
gospdarek został przeniesiony na polski rynek usługowy w postaci zwiekszonych oszczedności 
uczestników rynku usług szkoleniowych.  

 
 
 
STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 
DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM 
 
W nawiązaniu do Prognozy wyników finansowych Spółki na lata 2011 - 2012 opublikowanej w 
Dokumencie Informacyjnym z dnia 3.08.2011 r. i jej modyfikacji przekazanej raportem EBI nr  30 z 
dnia 08 sierpnia 2012 oraz Raportu EBI nr 43 z dnia 09 listopada 2012 Zarząd przypomina, iż z uwagi 
na pogorszenie się poziomu rentowności Spółki oraz zmniejszającysię popyt na usługi na rynku firm 
szkoleniowych, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu poprzedniej i niepublikowaniu nowej prognozy 
wyników na rok kalendarzowy 2012. 
 
 Główny wpływ na pogorszenie rentowności w całym okresie od początku roku oraz zmniejszenie 
przychodów w III kw. bieżącego roku miały czynniki takie, jak: 
- wygaśnięcie dużego kontraktu na szkolenie in company z wiodącą instytucją finansową, 
- mniejsza od zakładanej ilość uczestników grup szkoleniowch na  poszczególnych kursach i 
szkoleniach, 
- zmniejszenie popytu na kursy oferowane przez PAR SA. Wstrzymywanie się klientów od 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest m.in. spowodowane planami deregulacyjnych Min. 
Sprawiedliwości, 
- otoczenie makroekonomiczne przekładające się na niższy poziom kontraktacji. 
 
Na dzień sporządzenia i publikacji niniejszego raportu kwartalnego za III Kwartał 2012 roku, Zarząd 
Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 4.1. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje o podjęciu decyzji o niepublikowaniu nowej prognozy 
wyników za rok kalendarzowy 2012. 
 
 

 
3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM 
RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA 
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.09.2012 r., Spółka w celu 
realizacji polityki rozwoju prowadzonej działalności, różnicowania i rozszerzenia kręgu klientów 
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prowadziła działania zmierzające do pozyskania większej liczby klientów reprezentujących branże 
instytucji finansowych i jednostek budżetowych.  

Spółka wprowadziła do oferty szkolenia z języka angielskiego specjalistycznego dla ksiegowych,  
audytorów i finansistów. 

Ponadto krótkie kursy z zakresu analizy finansowej, wyceny projektów inwestycyjnych  
i przedsiębiorstw, controllingu finansowego i operacyjnego 

 

 
4. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o Ofercie przez grupę kapitałową rozumie się podmiot dominujacy 
wraz z podmiotami od niego zależnymi. Na dzień sporzadzania niniejszego raportu Emitent nie 
tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Nie wystepuje podmiot dominujący wobec 
Emitenta, jak również nie posiada żadnych podmiotów zależnych. 
 

 
5. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU 
 
Akcjonariusze posiadający ponad 5,00% głosów na walnym zgromadzeniu: 

 Stanisław Rzepnikowski    37,89% 

 Taxus Fund     21,36% 

 Elżbieta Nałęcz     13,99% 
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5,00% głosów)   -26,76%  
 
 
 
Akcjonariusze posiadający ponad 5,00% udziałów w kapitale zakładowym: 

 Stanisław Rzepnikowski    37,89% 

 Taxus Fund     21,36% 

 Elżbieta Nałęcz     13,99% 
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5,00% udziałów w kapitale zakładowym   -26,76%  
Spółka nie posiada akcji własnych, zakupionych w celu umorzenia. 
 
 
 
 


