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RAPORT
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

z przeglqdu Sr6drocznego skroconego sprawqzdania finansowego
obermujqcego okres od 01.01.2017r. do 30.06 2017r.

dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy
Wistil Sp6tka Akcyjna z siedzibq w Kaliszu

Przeprowadzrl6my przeglad zaleczonego Sr6drocznego skroconego sprawozdania finansowego

Wislil S A. z siedzrbA w Ka rszu przy ulicy l\,lalkowskiel 13 sporzqclzonego za okres od 01 01 2017r

do 30 06 2017r . na kt6re sklada s e

1) wprowadzen e do sprawozdania f nafsowego

2) bilans sporzqdzony na dzien 30.06.2017r ktory po stronie aktw6w i pasy\ivow wykazuje sumq

100 468.943,98 zl.

3) rachunek zvskow i strat za okres od 01 01 2O17t. do 30 06 2017r ' wykazuiqcy zysk nello w

wysoko6ci I 580 142,79 zt.

4) zestawlenie zmran w kapitale wlasnym za okresod 0101.2417t do300620T7r wykazujace

zwiekszenie kaprtalu wlasnego o kwotg 9.580 142 79 zl

5) rachunek przeplylvdw pLenieznych wykazulacy zmnlejszenre stanu Srodk6w pienreznych w

okresie od 01 01 2017r do 30.06 2017r o kwote 1 233 166.10 21.

6) dodatkowe informacle L obiasnienla.

Zarzqd W s1l S.A lesl odpowiedzralny za spoEqdzenre I przedsiaw enie Srodrocznego skroconego

sprawozdania finansowego zgodnre z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowoscr (Dz U

22A16 | poz 1047 z p62n. zn ). zwanq da eJ ..ustawa o rachunkowoscr wydanymi na jej podstav/e

przepisami wykonawczymi oraz zapisami Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnra 19lulego 2009

roku w sprawie informacjt biezqcych iokresowych przekazylvafych pzez emrienlow paprerow

waflosciowvch oraz warunkdw uznawanLa za rowrlowazne InformacJrwy'naganych przepisamr prav?a

panstwa nlebedqcego panstwem czlonkowsk m (Dz \-) 22a14 toku, paz 133 z pozn zm )

IVy jestesmy odpowledzialnL za sformulowanre wniosku na temat 6r6drocznego skroconego

sprawozdania finanSowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglqdu



Zakrcs przeglqdLt

Przeglad pzeprowadzrlsmy zgodnie z Kraiowym Standardem Rewrzii Flnansowel 2410 w b|zmrenru

M€d;ynarodowego Standardu Uslug Przeglqdu 241O PrzeglEd Srbdtoczttych ht'ormacli hnansowvch

pneprowadzony pt2ez mezaleznego bieglego rewidenta jeclnostkt ptzvlQlym uchwaq nr

21A315212015 Ktai)owq Rady Bieglych Rewictentow z dn|a 10 lulego 2015 rcku z pozn ztr'

Pzegqd sprawozdanra fLnansowego polega na kierowaniu zapylat\ Wzede wszystkim do osob

odoowiedzialnvch za kwestie finansowe i ksiegowe przeprowadzan u procedur analltycznych oraz

innych procedur przeglqdu

Przeglqd ma istotnie wEzszy zakres ni2 badanie przeprowadzane zgodnie z Kfalowymr Slandardam

Rewizjr Finansowej w brzmieniu Miedzynarodowych Standardow Badania przyigtymi uchwala nf

278315212015 Kraiowei Rady Breglych Rewidentow z dnia 10 Lutego 2015 rcku z p62n zm Na

skulek tego przeglqd nie v!rystarcza do uzyskania pewnosc!. ze wszyslkie istotne kwestie ktore

zostalyby zidentlikowane w lrakcie badania zoslaly ujawnione W zwiqzku z tym nie wvrazamv

op,nr' z oadania na temallego -rodrocz,ego skroconego sprawozdanrs frnansowego

Na Dodstawre przeprowadzonego przegqdu stwierdzarny. ze nic nle zwroclo naszej uwagr co

kazaloby nam sqdzia. 2e zaliiczone Srddroczne skrocone sprawozdane finansowe nie zostaio

sporzadzone, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z ustawq o rachunkowoscl wydanymr na

iei podstawie przepisami wykonawczymi i zapisami Rozporzqdzenia lvlinistre Finansow z dnia 19

lulego 2OOg roku w sprawie infomacjr bie?acvch i okresowych przekazvlvanych przez emrienlow

papi€row wartogciowych oraz warunk6w uznawania za rownowazne inlormaciL wymaganycn

przeprsami prawa pahslwa neb9dqcego pansiwem czlonkowskim lDz U 22014 roku poz 133 z

Gdansk, 25 wzesnia 2017r.
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