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RAPORT
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

z przeglEdu Sr6drocznego skrdconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

obejmujqcego okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

dla Rady Nadzorczei I Akcjonariuszy
Wistil Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Kaliszu

Wprowadzenie

PrzeprowadziliSmy przeglad zalaczonego 6rodrocznego skr6conego skonso idowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej Wistit S.A. ktorej Jednostkq domrnuJqcq Jest Wrstrl
S.A. z siedzibq w Kaliszu przy ulicy iiajkowskej 13. Na 6rodroczne skr6cone skonso oowene
sprawozdanie finansowe. sporzEdzone za okres od 01.01 2017r do 30 06.2017, sklada sie:

1) skonsolrdowane sprawozdanie z sytuacji finansowei sporzqdzone na dziei 30 06 2017r.. ktore
po skone aklyu6w i pasyw6w wykazule sume 223.169 tys. zt,

2) skonsolidowane sprawozdanie z calkoutych dochodow za okres od 01.01 2Oi7r i.to

30.06.2017r wykazujqce calkowile dochody w wysokoscr 7178lys zt.

3) skonsohdowane zestawenre zmian w kaojtale wlasnvm za okres od 01Oj 2O17t do
30 06.2017r wykazujqce zwrekszenie kapilalu wlasnego o kwotg 7.080 tys. zl,

4) skonsohdowane sprawozdanie z ptzeplryow pienqznych wykazujqce zmntejszenie slanu
Srodkow pienreznych w okresre od 01.01.2017r do 30.06 2017r o kwole 1 935 tvs. zl

5) informacie dodalkowe I objasnEjEce

ZarzEd Wistil S A lest odpouedzialny za sporzadzenie i przedslawienie Sr6drocznego skroconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnre z wymogami Mredzynarodowego Standardu
Rachunkowo6ci 34 Srt'.ltoczna spnwozdawczolt tinansorva oglos?onego w tormie rozporzaozen
Komisji Eu.opejskel

My Jestesmy odpowredzialnr za sformulowanie wniosku na temal Sr6drocznego skr6conego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podslawie przeprowadzonego przez nas
przegraou.
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Zakres przeglAdu

PzeglEd ppeprowadzili6my zqodnie z Krajowym Standardem Rewizii F nansowej 2410 w blzmieniu

l\riedzynarodowego Standardu Uslug Pzeglqdu 241O PneglEd Sr6d.ocznvch informaciilinansowych
ptzeprcwactzotly pftez niezateznego brcglego rewidenta jednostkt ptzyjQlvm uchwalq nr

27a315212015 rJai)owq Rady Bieglych Rewidentow z dnia 10 lutego 2015 roku z pa:n zm

Przeglqd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapylah peede wszystkrm do osob

odpowiedzialnych za kwestle ftnansowe rksiggowe, pzeprowadzaniu procedur analilycznych oraz

innych procedut przeglQdu

Przeglqd ma istotnie wq2szy zakres ni: badan e pzeprowadzane zgodnie z KraJowymL Standardaml

Rewizii Finansowej w brzmieniu l i?dzynarodowych Standardow Badania przyjeiymi uchwalq nr

27A315212015 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 10 lulego 2015 roku z p6:in zm Na

skutek tego p.zeglad nie wyslarcza do uzyskanra pewnosci ze wszystk€ istotne kweslie klore

zoslalyby zidenlyfikowane w trakcie badania. zostaly uiawnione W zwqzku z lym nie wyrazarny

oprnli z badania na lemai iego Sr6drocznego skroconego skonsolidowanego sprawozdanla

finansowego

Na oodslawie przeprowadzonego przeglqdu siwerdzamy.2e nrc nre zwrocdo naszei uwagr co

kazalobv nam sadzic, ze zalEczone Srodroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie f nansowe

nie zostalo sporzadzone, we wszyslkich islolnych aspektach. zgodnre z wymogarlli

I\riedzynarodowego Standatdu Rachunkowosci 34 Srddrocz"a s\awozdawczosc finansawa

ogloszonego w formie rozporzqdzei Komisji Europejskiej
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