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W]STIL S.A.

RAPORT
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

z przeglqdu 5r6drocznego skroconego sprawozdania finansowego
obejmujqcego okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy
Wistil Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Kaliszu

Wprowadzenie

Pzeprowadzilismy ptzeglEd zalqczonego Srodrocznego skroconego sprawozdania finansowego

Wistil S.A. z siedzibq w Kaliszu przy ulicy Majkowskiej 13, sporzqdzonego za okres od 01.01.20'18r.

do 30.06.2018r., na ktore sklada si9:

1) bilans sporzqdzony na dziei 30.06.2018r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasywow wykazuje sume

107.1 15.635,85 zl,

2) rachunek zyskow istrat za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r., wykazujqcy zysk netto w

wysoko6ci 6.197.390,66 zl,

3) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od 0'1.01.2018r. do 3006.2018r' wykazujqce

zwiekszenie kapitalu wlasnego o kwotq 6.197.390,66 zl,

4) rachunek przeplywow pienigznych wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodk6w pienigznych w

okresie od 01 .01 .2018r. do 30.06.201 8r. o kwote 61 3.81 '1 ,21 zl,

5) informacja dodatkowa

Zarzad Wistil S.A jest odpowiedzialny za sporzqdzenie i przedstawienie Sr6drocznego skr6conego

sprawozdania finansowego zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz.U

z 2018 roku, poz. 395 z po2n. zm.), zwanq dalej ,,ustawq o rachunkowosci", wydanymi na jej

podstawie przepisami wykonawczymi oraz zapisami Rozporzqdzenia Ministra Finans6w 2 dnia 29

marca 2018 roku w sprawie informacji biezqcych iokresowych przekazy'/vanych przez emitent6w

papier6w wartosciowych oraz warunkow uznawania za r6wnowazne informacji wymaganych

przepisami prawa panstwa niebQdqcego padstwem czlonkowskim (Dz. U.22018 roku, poz. 757)

My jeste6my odpowiedzialni za sformulowanie wniosku na temal Srddrocznego skr6conego

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglqdu

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Zakres pzeglqdu

Przeglqd przeprowadzili{jmy zgodnie z Krajowym standardem Rewizji Finansowei 2410 w bzmieniu

Miedzynarodowego standardu uslug Przeglqdu 2410 PrzeglEd sr6drocznych informacii finansowych

przeprowadzony przez niezaleznego bieglego rewidenta iednostki pzyjetym uchwalq nr

2041137a12018 Krajowej Rady Bieglych Rewidentow z dnia 5 marca 2018 roku.

Pzeglqd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytall przede wszystkim do os6b

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksiegowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz

innych procedur przeglqdu.

Przeglqd ma istotnie wezszy zakres niz badanie przeprowadzane zgodnie z Kraiowymi Standardami

Rewizji Finansowej w brzmieniu Miedzynarodowych Standard6w Badania przyjetymi uchwalq nr

2041137 a12018 Krajowej Rady Bieglych Rewidentow z dnia 5 marca 2018 roku. Na skutek tego

przeglqd nie wystarcza do uzyskania pewno6ci, 2e wszystkie istotne kwestie, kt6re zostalyby

zidentyfikowane w trakcie badania, zostaly ujawnione. W zwiqzku z tym nie wyrazamy opinii z

badania na temat tego 6rodrocznego skroconego sprawozdania finansowego.

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonego przeglqdu stwierdzamy, ze nic nie zwr6cilo naszej uwagi, co

kazaloby nam sqdzic, 2e zalqczone Srodroczne skr6cone sprawozdanie finansowe nie zostalo

sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ustawq o rachunkowosci, wydanymi na

jej podstawie przepisami wykonawczymi i zapisami RozporzEdzenia Ministra Finans6w z dnia 29

marca 2018 roku w sprawie informacji biezqcych i okresowych przekazywanych przez emitentow
papier6w wartosciowych oraz warunkow uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych
pzepisami prawa paistwa niebedqcego pafrstwem czlonkowskim (Dz. U.22018 roku, poz. 757).

Firma audytorska wpisana na liste
uprawnionych do badania pod numerem 913:
DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Kluczowy biegly rewident
Jan Karof wpisany do rejestru bieglych

rewidentow pod nu{nerem 6421
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