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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  marzec  2015 

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 marcu   2015 r. realizował 

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

społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty. 

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, 

iż w miesiącu marcu zrealizował zadania wynikające z podpisania umowy z Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Poznaniu, o zawarciu której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2015 z 

dnia 18 lutego 2015 roku. Przedmiotem umowy była organizacja i przeprowadzenie procesu 

sprawdzania i oceniania prac po standaryzacji w Projekcie VII ”Budowa banków zadań”. 

Cena wykonania powyższego zamówienia przez Spółkę została określona na kwotę 1 031 360 ,00 zł 

(słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych ) brutto.  

Emitent w dniu 11 marca 2015 r. podpisał umowę z Centralną Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w 

Warszawie. Przedmiotem umowy była  organizacja spotkania w terminie 14-15 marca 2015r dla 126 

pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych. 

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 20 marca 2015roku. 

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji powyższej umowy wyniosło 17 875,44  zł. 

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, 

iż w dniu 18 marca 2015 roku podpisał z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 

umowę, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie pięciu ośmiomodułowych (osiem 

modułów trzydniowych) szkoleń „Asystent Rodziny” na łączną liczbę minimum 230 godzin 

dydaktycznych , dla jednej grupy 20 –osobowej, realizowanych na podstawie zatwierdzonego decyzją 

ministra właściwego ds. rodziny programu szkolenia . 
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Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2015 

roku. Cena wykonania powyższego zamówienia przez Spółkę została określona na kwotę 326 600,00 zł 

(słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych ) brutto. 

Ponadto, w marcu b.r. Emitent realizował  umowę podpisaną z regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Krakowie na organizację i przeprowadzenie szkoleń: 

1) Doskonalenie warsztatu pracy z klientem w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach 

dla 2 grup szkoleniowych, po 16 osób każda.  

2) Komunikacja z wychowankiem i dyscyplinowanie, dla 2 grup szkoleniowych po 20 osób w grupie. 

Realizacja powyższych szkoleń obejmowała  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. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji powyższej 

umowy wynosi 39 604 zł. 

 

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. informuje, iż w marcu 2015 r. realizował warsztaty 

szkoleniowe w ramach działalności komercyjnej, kierowane do pracowników sektora polityki 

społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty. 

W marcu 2015 r. Emitent przystępował także do przetargów ogłaszanych przez Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej dotyczących realizacji usług szkoleniowych w zakresie polityki społecznej oraz 

przetargów ogłaszanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, Centralną Komisję 

Egzaminacyjną oraz przetargów ogłaszanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji oraz inne jednostki. 

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: 

EBI: 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

� Raport nr 6/2015 z dnia 13 marca 2015 roku – Raport miesięczny spółki za luty 2015 roku; 

� Raport nr 7/2015 z dnia 18 marca 2015 roku – Podpisanie umowy z Mazowieckim Centrum 

Polityki Społecznej w Warszawie; 
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� Raport nr 8/2015 z dnia 19 marca 2015 roku – Wybór podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok; 

� Raport nr 9/2015 z dnia 23 marca 2015 roku – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

ESPI: 

� Raport nr 1/2015 z dnia 23 marca 2015 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki.  

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

części miała miejsce w okresie objętym raportem 

W miesiącu marcu  2015 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: 

Dnia 12 maja 2015 roku – raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Do dnia 14 maja  2015 r. – 

publikacja raportu miesięcznego za miesiąc kwiecień 2015 roku. 

Dnia 26 maja 2015 roku - raport roczny Spółki za 2014 rok. 

 

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 

Edyta Gajewska Zapert – Członek Zarządu  


