
Centrum Finansowe Banku BPS S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Raport miesięczny spółki 

Instytut Szkoleń i Analiz 

Gospodarczych S.A. 

za wrzesień 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 14 października 2014 roku



Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.  

Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku  

 

 

2 

 

 

Spis treści: 

 

1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU 

RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI 

DLA KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH.................................3 

2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH EBI ORAZ ESPI PRZEKAZANYCH 

PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM................4 

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

W CZĘŚCI MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM ................................................5 

4. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZENIA MAJĄCE MIEĆ MIEJSCE W 

NADCHODZĄCYM MIESIĄCU, KTÓRE DOTYCZĄ SPÓŁKI I SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

INTERESÓW INWESTORÓW..................................................................................................5 

 



Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.  

Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku  

 

 

3 

 

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w 

ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

S.A. z dnia 31 października 2008 roku, zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy nr 293/2010 z dnia 31 marca 

2010 roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za  wrzesień 2014 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej Spółki oraz wyników finansowych 

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. informuje, iż w miesiącu wrześniu b.r. realizował 

warsztaty szkoleniowe w ramach działalności komercyjnej, kierowane do pracowników sektora polityki 

społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty, a także szkolenia w ramach umów z 

Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. 

We wrześniu b.r. Emitent realizował szkolenie pn. „Interwencja kryzysowa” w ramach umowy  z Regionalnym  

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, której przedmiotem jest organizacja  szkoleń dwudniowych  dla 4 

grup, w czasookresie od lipca do października 2014 r. 

Wynagrodzenie z tytułu powyższej umowy wynosi 31 768 zł brutto. 

Realizacja powyższego szkolenia obejmuje przygotowanie programów szkoleniowych, materiałów oraz 

obsługę wydarzeń pod względem organizacyjno-logistycznym, rekrutacja uczestników, zapewnienie usług 

gastronomicznych, noclegów oraz sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem w potrzebny sprzęt typu: 

laptopy, drukarki, rzutniki, niszczarki i itp. 

 

Ponadto, Emitent informuje, iż w miesiącu wrześniu w dalszym ciągu trwały przygotowania logistyczno-

merytoryczne do realizacji   umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, której przedmiotem zamówienia 

jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi 

hotelarskiej, usługi gastronomicznej oraz zapewnienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia dla 

trzech 20-osobowych grup opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz 

poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska, które odbędzie się w dniach 20 - 24 października 2014 r.  

Wartość powyższej umowy wynosi 77 125 zł brutto. 

 

Oprócz powyższego, w miesiącu wrześniu  b.r. zrealizowane zostały warsztaty w ramach umowy z 

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej  w Warszawie,  dla 40 osób pn. „Zespoły interdyscyplinarne ds. 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie-diagnoza i przemoc”. Uczestnikami byli pracownicy jednostek pomocy 

społecznej województwa mazowieckiego. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania powyższej umowy wynosi 29 846 zł. 

 

We wrześniu  b.r. Emitent realizował warsztaty w ramach umowy podpisanej z Marszałkiem  województwa 

warmińsko-mazurskiego w Olsztynie pn. „Strategia interwencji kryzysowej jako pierwsza pomoc 

psychologiczna” dla łącznej liczby 126 uczestników. Warsztaty będą realizowane do dnia 30 listopada 2014 r. 

Za wykonanie usługi Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 125 943 ,48 zł. 

Realizacja powyższych szkoleń obejmuje przygotowanie programów szkoleniowych, materiałów oraz obsługę 

wydarzeń pod względem organizacyjno-logistycznym, zapewnienie usług gastronomicznych, noclegów oraz 

sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem w potrzebny sprzęt typu: laptopy, drukarki, rzutniki, niszczarki i 

itp. 

Ponadto Emitent informuje, iż w miesiącu wrześniu 2014 r. trwały prace logistyczno-merytoryczne 

przygotowujące do realizacji III etapu umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, 

przedstawionej w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku, której przedmiotem jest 

organizacja i przeprowadzenie procesu sprawdzania i oceniania prac po standaryzacji w Projekcie VII 

"Budowa banków zadań". W ramach przygotowań do  realizacji III  etapu Emitent dokonał rekrutacji 

zespołów egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace po standaryzacji oraz zapewnił odpowiednią 

logistykę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Trzeci etap obejmował będzie organizację 

sprawdzania 73 725 prac, odbędzie się w terminie 18-19 października 2014 r. 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 30 listopada 2014 roku. 

 

Oprócz powyższego, Emitent przystępował także do przetargów ogłaszanych przez Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej dotyczących realizacji usług szkoleniowych w zakresie polityki społecznej oraz przetargów 

ogłaszanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczących realizacji spotkań i konferencji w 2014 r. 

oraz przetargów ogłaszanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich . 

W dalszym ciągu trwają prace z zakresu działań formalno prawnych dotyczących Medical-Apartments. 

 

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych przez 

Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty: 
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EBI: 

Raport nr 32/2014 z dnia 12 września  2014 roku - Raport miesięczny spółki za sierpień 2014 roku 

 

ESPI: 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie opublikowała za pośrednictwem Elektronicznego 

Systemu Przekazywania Informacji żadnego raportu. 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem 

W miesiącu wrześniu 2014 r. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. nie wydatkował środków 

finansowych na cele emisyjne. 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów 

Daty najważniejszych wydarzeń, które zdaniem Zarządu Spółki będą miały miejsce w nadchodzącym miesiącu 

zostały przedstawione poniżej: 

Do dnia 14 listopada 2014 r. – publikacja raportu miesięcznego za miesiąc październik  2014 roku. 

W dniu 14 listopada 2014 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. 

Podstawa prawna: 

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

marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Danuta Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu 

Beata Glinka - Wiceprezes Zarządu 


