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OPINIA
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczel
,,WlSTlL" S.A. SP6Nka AkcYjna

z siedzibq w Kaliszu

PrzeprowadziliSmy badanle skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

rapiiatowej ,,WlSilL' S A, w kt6rej jednostkq dbminujqcq jest "WlSTIL" S A z siedzibq w

Kaliszu, na kt6re sklada sie:

'1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finanso-w-ejJ|a dzieh 31 12'2015r'' ktore po

' 
stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka sre kwotq 206 886 tys zl'

2) skonsolidowany racnunek zysk6w i strat oraz nozgstllch dochodow- za.ro!-of r3towV

od Ol .01.2015r' do 31 12 2015t ' wykazujqcy zysr netto w wysokoSci 11 354 tys zl

oraz calkowite dochody w kwocie 1 '1 354 tys zl'

3) zestawienle zmlan w skonsolidowanym kapitale wlasnym za rok obrotowy od

01 .01.2015r. do 31 122O15r' wykazulqce zwigkszenie kapitalu wlasnego o KwotQ

1 1 .469 tYS. zl,

4) skonsolidowane sprawozdanie z pzeplywow pienieznych .za r9k !or!]o-wY-.oo
' oi.oi.zors, do 31 12.2015r'' wykazuiqce zwreKszenre stanu Srodk6w pien'Qznycn o

kwote 6.170 tYS zl,

5) informacja dodatkowa i noty obja5niajqce do skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

Za sporzqdzente sprawozdania skonsolidowanego odpowiada Zarzqd "WlSTlL" 
S A

zarzqd sp6lki oraz czlonK;;i; nuJl r.{Jtot"tui sq. zobowiEzani do zapewnrenia' €by

sprawozdanie finansowe "p"l"Lfy 
*V't""gania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnla

1994 r. o rachunkowosct. 
- -:- ^^;^ii mi

Naszym zadaniem bylo zbadanie I wyrazenie. opinii o zgodnosci z wymagalqcy

zastosowania zasadamr--iJoritvrql rachunkowosci .sryq{ k"pll19y.?.,^l"s"

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i iasno przedstawla ono'

we wszystkich istotnych ""p"ft""ft' 
tyt'acig malqt'kowq i finansowE' jak tez wyntk

finansowY gruPY kaPitalowel

Badanie sprawozdania skonso|idowanego przeprowadziIismy stosownle oo:

1) oostanowien rczdztaluT ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz'

U.22013 r. Poz 330, z P62n zm)'

2) kra.iowych standardow rewizji finansowel

3) rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2OO9 r' w sprawie informacji bie2qcych

i okresowych prt"f",yt"n[n przez emitent6w p"pi?-t6* wartosciowych oraz warunKow

uznawania ," |.o*no*"rn'J irito-rrnaqi wymaganych 
^ 

orzepisami prawa panstwa nre

bqdqcego panstwem i=r""it"*trtil" 'pz'u'i 2bogr' nr 33' poz 259)'

(^



Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki

spos6b, aby uzyska6 racjonalnE pewno56, pozwalajEcE na wyrazenie opinii o

sprawozdaniu. w szczeg6lnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci

zastosowanych pzez jednostki powiqzane zasad rachunkowoSci i sprawdzenie - w

Wzewazajqcq mierze metodq wyrywkowq - podstaw, z kt6rych wynikajq liczby i

informacje zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym, .iak i caloSciowq ocene

sprawozdania skonsolidowanego.

Uwazamy, 2e badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazenia miarodajnej

oDinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujqce dane liczbowe i

objaSnienia slowne:

o przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie lnformacje istotne dla oceny sytuacji
majqtkowej i finansowej Grupy Kapitatowej ,,WlSTlL" S.A. na dzien 31.12.2015r', iak
te2 jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do31.12-2015r.,

. sporzqdzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo, to jest zgodnie
z zasadami rachunkowoSci, wynikajqcymi z Miedzynarodowych Standard6w
Rachunkowosci, Miqdzynarodowych Standard6w SprawozdawczoSci Finansowej oraz
zwiqzanych z nimi interpretacjl ogloszonych w formie rozporzqdzen Komisji
Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do
wymogow ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisow

wykonawczych oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

. jest zgodne z wplywajqcymi na tresd sprawozdania finansowego przepisami

obowiqzujqcymi Grupg Kapitalowq oraz zastosowanymi zasadami (politykq)

rachunkowoSci.

Sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej 'WlSTlL" S.A. .iest kompletne w
rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w
w sprawie informacji bieZqcych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w
wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowazne informacji wymaganych
pzepisami prawa panstwa nie bQdEcego pansMem czlonkowskim. Zawarte w
sprawozdaniu z dzialalnoSci informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania
finansowego, sq z nim zgodne.

Kluczowy biegly rewident:

Jan Karoi wpisany do reJestru

rewidentow pod numerem 6421

Podmiot wpisany na liste uprawnionych do

badania pod numerem 9.13:

DOMDCA Auditors Sp. z o.o.
80-266 Gdansk
ul. Grunwaldzka 212

Gdahsk. 22 kwietnia 2016r.
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GRUPA KaPrrALowa .WlSTlL' S.A.

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDAN IA FINANSOWEGO
Grupy Kapitalowej ,,WlSTlL" S.A. za rok obrotowy od
01.01 .2015r. do 31 .12.2015r.

Informacje dotyczece Grupy Kapitalowej

Jednostki obiete skonsolidowanvm sprawozdaniem

Lp Nazwa iednostki Siedziba C ha ra kte rystyka
Sp6lki

Udzial ,,WlSTlL" S.A. w
liczbie glos6w

'WISTIL" S A. Kalisz jednostka dominujqca

2 Zaklady Porcelany Stolowej ,,Lubiana S.A Lubiana
Jednostka zale2na
jednostka dominujaca

nizszego szczebla

Jdzial ,,WlSTlL" S A.:

bezposredni 96,18%
posredni 1,33%
reczny 97,51%

3 Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A Kalisz jednostka zale2na
Udzial ,,WlSTlL" S.A.

94,39%

,,L|MKO" Sp zoo. Lubiana
jednostka zalezna od

ZPS ,,Lubiana" S.A.

Udzial ZPS ,,Lubiana"
s.A.100,00%

Udzial posredni

,,wtsTtL's.A.97,51%

5
Polskie Fabryki Porcelany .CmreloM/ l

,,Chodziez" S.A.
Cmiel6w .jednostka zalezna od

ZPS ,,Lubiana' S.A.

UdzialZPS,,Lubiana"
s.A.92,48%

Udzial poSredni

,,wtsTlL" s.A 90,18%

t) ,,LUBEKO Sp zoo Lubrana
jednostka zalezna od

ZPS ,,Lubiana" S.A.

Udzial ZPS ,,Lubiana"

s.A.51,00%
Udzial pogredni

'wrsTrL" s.A. 49,70%

7 ,,Lubrana-Hurt' Sp z o.o. Lubiana
jednostka zalezna od

ZPS ,,Lubiana" S.A.

Udziat ZPS,,Lubiana
s.A. 96%

Udzial poSredni

'wtsTlL' s.A.93,61%

DORADCA Auditofs Sp z o.o
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GRUPA KaPrratowa,WlSTlL" S.A.

Jednostki wvlaczone z konsolidacii

Zatrudnienie i kaoital wlasnv Grupv Kapitalowei

Przeci?tne zatrudnienie w Grupie Kapitalowej wynosilo w 2015 roku 2.680 os6b.

Kapital podstawovty na 31 122015 roku wynosi 5.000 tys. zl.

Kapital wlasny Grupy Kapitatowej na dzieh bilansowy wynosi 106.414 tys. zl.

Pzedmiot dzialalno6ci iednostek Powiazanvch

1 Huta Szkla Gospodarczego ,,lrena' S.A. iednostka zale2na od ZPS,,Lubiana" S.A. w stanie upadlosci

Huta Szkla Krysztalowego ,,Violetta" S.A. jednostka zale2na od HSG,,lrena" S.A, w upadlosci

3 "Verbus' Sp. z o.o. jednostka slowarzyszona z HSG,,lrena" S.A., w upadlosci

4
Pzedsiqbiorstwo Handlowe,,GABRlELS"

Sp. z o.o.
jednostka stowarzyszona z HSG,,lrena" S.A., w upadlosci

Nazwa jednostki Podstawowy przedmiot dzialalno6ci

,,WISTIL" S.A, - dzialalnosc holding6w finansowych

Zaklady Porcelany Stolowej

,,Lubiana" S.A.
- produkcja ceramicznych wyrobow stolowych i ozdobnych

Fabryka Firanek i Koronek

HAFT S.A.
produkcja dzianin

,,LlMKO"Sp.zoo. - produkcja kalkomanii

Polskie Fabryki Porcelany

,Cmiel6v/' i ,,Chodziez" S.A. w

Cmielowie
- produkcja ceramicznych wyrob6w stolowych i ozdobnych

,,LUBEKO" Sp. z o.o. - gospodarka Sciekami komunalnyma.

Lubiana-Hurt" Sp. z o.o. - sprzedaz hurtowa i detaliczna

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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GRUPA KaPrraLowa -WlSTIL" S A

Dane identyfikujqce iednostkq dominujqcq

Nazwa iednostki. forma i oodstawa prawna dziatalnosci

..WlSTlL" S.A. z siedzibq w Kaliszu' ul Majkowska 13'

Spotka dominujqca lest wpisana w Krajowym Rejestze Sqdowym pod

0000026570 pro,""o.onyrn'irz"z Sad Reionowy Poznaf ' Nowe Miasto i

P;;;;t, lX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

nr KRS
Wilda w

Nr identyfikacii podatkowej (NlP):

Nr rejestracji statystycznej (REGON):

61 8-004-17-35

250024679

Kapital wlasny na dziei 31 12'2O15t' wynosi 79 656 tys zl'

Kapital podstawowy wynosi 5 OOO OOO,OO zl idzieli sig na 1 000 000 akcji po 5'00 zl ka2da'

Na 31 .1 2.201 5 roku akcjonariuszami Sp6lki byli:

. Z.P.S.CH iM,'Piotrowice" Sp zo o w Lodzi - 48'54o/o akqi'

o Z.S.CH i M ,'Piotrowlce ll" Sp zo o w Tarnobrzegu - 21'33 % akcii

. Zenona Kwiecieri ' 12,16% akqi'

. lwona Kwiecieh - Poborska - 8,00% akcji'

. Pozostali akcionariusze - 9,96% akcji

Zarzad Sp6lki

o Mieczyslaw Kqdzierski - Prezes Zazqdu'

. Artur Poborski - Wiceprezes Zaz4du

Rada Nadzorcza

o Zenona Kwiecielt

. Nina Surma

. Marcin Hausman

. Jaroslaw Marczak

. ZbigniewTurlakiewicz

Gl6wnv Ksieoowv

Funkcje gl6wnego ksiggowego pelni Barbara Olszewska'

KaDital podstawo

DORADCA Auditors SP zoo -1n
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GRlPA I..AP TALoWA,.WISTLL' S A

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wedlug MSSF za rok obrotowy od

01.01.2014 do 31.12.2O14t. Grupy Kapitalowej ,,WlSTlL' S.A. zostalo przeprowadzone

bieglego rewidenta Michala Dziewigckiego nr ew. 11260 wystQpujqcego w imieniu Zespolu
Uslug Frnansowo-Ksiggowych BILANS - SERVIS Sp z o.o. z siedzibq w Kielcach,

podmiotu wpisanego na liste podmiot6w uprawnionych do badania pod numerem 187

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uzyskalo opinie bez zastrzezen

Dane identyfikujqce podmiot uprawniony do badania i bieglego rewidenta

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wedlug MSSF za rok obrotowy od

01 .01.2015 do 31.12.2015r. Grupy Kapitatowej ,,WlSTlL'SA. zostalo przeprowadzone
przez DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibq w Gdansku przy ul Grunwaldzkiel 212'
podmrot wpisany na listg podmiot6w uprawnionych do badania pod numerem 913'
Badanie zostalo przeprow adzone pzez bieglego rewidenta Jana Karonia, wpisanego do

re.jestru bieglych rewident6w pod numerem 6421 .

Badanie zostalo przeprowadzone w okresie od 1 5 04.2016 do 22.04.2016 roku z dnia

25.05.2015 roku oraz uchwaly Rady Nadzorczej nt 612015 z dnia 19.05.201 5 roku

Podmiot uprawniony do badania oraz biegly rewident zachowali bezstronnosc i

niezaleznos6 wobec badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ustawy o bieglych rewidentach

i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdai finansowych oraz o

nadzotze publicznYm.

Informacje dotyczEce metod konsolidacji, dnia bilansowego i badania
jednostkowych sprawozdafi finansowych

Metodv konsolidacii

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej ',WlSTlL' S A. sporzqdzone
jest metodE konsolidacji pelnej na podstawie sprawozdan jednostkowych sp6lki

dominujqcej oraz sp6lek zale2nych sporzEdzonych 
^a 

31 122015 roku i obejmujqcych
okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. Jednostka zalezna Zaklady Porcelany stolowej

,,Lubiana" S.A. jako jednostka dominujqca nizszego szczebla sporzqdzila skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapitalowej,,Lubiana" S.A.

DORADCA ALrdrlors Sp z o o.



GRUPA KAPLTALOVIA .WISTIL'S A

w sklad Grupv Kapitalowei .,WlSTlL" S.A.

Nazwa sp6lki Podmiot badajacy (nr

ewidencyjny podmiotu)
Biegly rewident (nr
wpisu do rejestru

bieglych
rewident6w)

Data I rodzai
wydanej opinii

'WISTIL" S A DORADCA Auditors Sp. z o.o.,

cdansk (913)

Jan Karoir (6421) 22.04 .2O16t .

gez zaslrzezeh

Fabryka Firanek i Koronek

HAFT S,A

Continuum Consulting GrouP

Poland Sp. z o.o., Poznafl

Bartosz Konrad

zawistowski
(11894)

03.03.2016r.

Bez zasltzez.ei

Grupa Kapitatowa

Zakladow Porcelany

Stolowej,,Lubiana" S.A.

DORADCA Auditors SP. z o.o.

Gdansk (913)

Jan Karon (6421) 08.04.2016r.

Bez zastzezen

DostqpnoS6 danych i oSwiadczenie Zarzqdu

Jednostka dominujqca udostepnita zEdane przez bieglego rewidenta dane, informacje i

wyjaSnienia, przedlozyla oswiadczenie o kompletnym ujgciu danych w sprawozdaniu

sionsolidowanym i wykazaniu wszelkich zobowiqzarl warunkowych onz zlozyla

oswiadczenie, ze po dacie bilansu nie wystqpity znaczEce zdarzenia majqce wplyw na

wynik finansowy Grupy Kapitalowej. Nie wystEpily ograniczenia zakresu badania'

lt. czEsc szczEcolowA

Prawidlowo6d i rzeteln056 dokumentacji konsolidacyjnej

1. Zasady rachunkowo6ci Grupy Kapitalowej ,,WlSTlL" S A sq zgodne z

Migdzynarodowymi Standardami sprawozdawczosci Finansowej i Migdzynarodowymi

standardami Rachunkowosci, a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach z

ustawE o rachunkowoSci.

DORADCA Audrtors SP z o.o.



GRUPA K^P rarowa -WlSTlL' S.A.

2. Dokumentacja konsolidacyina spelnia wymagania stawiane przez ustawe o

rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku oraz rczporzEdzenie Ministra Finansow

z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie szczeg6lowych zasad sporzqdzania ptzez
jednostki inne ni2 banki, zaklady ubezpieczeri i zaklady reasekuracji
skonsolidowanych sprawozdah finansowych grup kapitatowych. W szczeg6lno5ci
dokumentacja konsolidacyjna zawieta:

. sprawozdania frnansowe jednostek wchodzEcych w sklad Grupy Kapitalowej,

. opinie i raporty z badania jednostkowych sprawozdan finansowych jednostek

objetych konsolidacjq oraz opinia i nporl z badania Grupy Kapitalowej jednostki

zaleznej,

o korekty iwylqczenia konsolidacyjne sprawozdah finansowych obietych konsolidaciq,

. obliczenie wartoSci firmy z konsolidacji,

. opis polityki rachunkowoSci stosowanej w Grupie Kapitalowej.

Wyfqczenia i korekty konsolidacyjne

Korekty konsolidacyjne zostaly dokonane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie
z obowiEzujqcymi przepisami. W szczeg6lnoSci:

. salda rozrachunkow pomigdzy sp6lkami wchodzqcymi w sklad Grupy Kapitalowej
zoslaly uzgodnione oraz prawidlowo wylqczone w bilansie skonsolidowanym,

. przychody i koszty dzialalno6ci, pozostale koszty i przychody operacyJne oraz
przychody i koszty finansowe zostaly prawidlowo pomniejszone o transakcje zawarte
pomiedzy jednostkami Grupy Kapitatowej,

. prawidlowo dokonano eliminacji kapital6w sp6lek zale2nych i ceny nabycia udzialow
przez jednostke dominujqcq,

. zyski zrealizowane w transakc.iach pomigdzy jednostkami powiqzanymi i tkwiqce w
aktywach zostaly wytqczone,

. wla5ciwie ustalono kapitaty wlasne i kapitaly mniejszoSci,

. poprawnie ustalono wartos6 firmy z konsolidacji.

DORADCA Audiiors Sp. z o.o.



GRUPA KAPITALOWA,WISTIL" S A,

Wylqczenia i korekty konsolidacy.ine w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy

Kapitalowej ,,WlSTlL' S.A na 31.12.2015r:

wyszczeg6lnienie

Razem dane
zbiorcze wg
MSSF przed

wylEczeniami
tvs. zl

Wylqczenia i
korekty

konsolidacyine

tvs. zl

skonsolidowane
sprawozdanie z

sytuacii
finansowei

Ws. zl

Aktywa trwale 173.863 -70.595 't03.267

Rzeczowe aktvwa trwale 91.412 0 91.412

WatloSC firmy 2.941 3.818

Aktywa finansowe dostepne do sprzedazy 72.639 -72.639 0

Aktywa z tytulu podatku odroczonego 8.395 -937 7 .457

Aktywa obrolowe i czynne rozliczenia 104.520 -902 't03.619

Zapasy 49.318 0 49.318

NaleznoSci z tytulu dostaw I uslug oraz
pozostale nale2no'ci _

41.053 -902 40.151

Srodki pieniS2ne i ekwiwalentv 12.279 0 12.279

Pozostate al<tYwa 1.800 o 1.800

Aktywa razem 278.383 -71.497 205.886

A. Kapital wlasny 177.O10 -70.595 106.415

WyemitowanY ka7ital akcYlny 9.203 -4.203 5.000

Kapital zapasowy ze sprzedazy akcji pow

wafto'ci nom
17.521 0 17.521

Kapital zapasowY Pozosnry 112.979 -56.719 56.260

Pozostale ka? i talY reze rwow e 12.733 -12.543 191

Zyski zatrzymane

Wynik finansowY roku biezEcego

7.778 2.398 10.176

14.2-/9 -2.924 11.354

Kapitaly mnielszosct 2.517 3.396 5.912

B. zobowiqzania 101.373 -902 100.471

zobow i qza n i a dl ugote rm i n owe 49.762 0 49.762

Zobowi Az a n i a kr't kole tm i n owe 51.611 -902 50.710

ZobowiEzania tytulu dostaw I usiug oraz

^^7^ctrlp T6bowiazanla
28.188 -902 27 286

278.383 -71.497 206.886
Pasywa razem

DORADCA Auditors SP z o o



WISTIL'S A

Wylqczenia i korekty konsolidacyjne w skonsolidowanym rachunku zysk6w i strat oraz

po'.o"ufy"n dochodich Grupy Kapitalowej ,,WlSTlL" S A za 2015r:

Wyszczeg6lnienie

Przychody netto ze sprzedazy produkt5w,
t^vr^.6n i melcrial6w

Razem dane
zbiorcze wg
MSSF pned

wylaczeniami
tvs. zl

Wylqczenia i
korekty

konsolidacyine

tvs. zl

skonsolidowane
sprawozdanie z

calkowitych
dochodOw

ws. zl

259.275 -4.104 255.171

D-w.h^.lv nett.l 7e sorzeda2v 259.275 -4 104 255.171

188.25s o 188.253Koszty sprzedanych produkt'w' towarow
i material1w

Zysk (strata) brutto ze sPrzedaiy 71.O22 4.104 56.918

k^<ttv .^t7cde2v 25.844 o 25.844

v^c,rv 
^d6ln1do 

TAl2adl) 32.893 -3.816 29.077

Tvak lctrelal ze sDrzedaiv 12.284 -288 11.997

Pozost ale P rzY ch odv o P e racYj n e

D^,^.tala k^\7fv oDeracvine

3.052 2.937

0 1.9191.919

7,,-v t crr.t^\, tlTielalno5ci oDeracyinei 13.417 402 13.01s

PtzychodY finansowe

Koszty finansowe

2.993 -2.398 595

0 1 1691.169

15.241 -2.800 12.441Zysk (strata) z dzialalno6ci
qospodarczei

Podatek dochodowv
0 826826

14.415 -2.800 't 1.615Zysk (strata) netto z dzialalnosci
kontvnuowanei

1,,.t ; /.t.^tt\ nnieisToSCl -136 -124 -261

t.,-L /-r"ltl datt^ 14.279 11.354

Calkowity doch6d za rok obrotowy 14.279 -2.924 11.354

Warto56 f irmy jednostek podporzqdkowanych

Warto66 firmy wykazana w bilansie na 31 122015 roku w kwocie 3 818 tys zl dolyczy

ZPS ,,Lubiana" S A. oraz r"i"""iil zalznq od ZPS "Lubiana" 
S A Polskich Fabryk

F"i"""i""v lCti"r6w" i,,chodzie2" SA w Cmielowie'

Kapital wlasnY

Kapital podstawowy Grupy Kapitalowej * unytgko:"i 
-l-900 

tvs zt stanowi kapital akcylny

iednostki dominujqce.l fap'tai wfasny wynosi 
. 
na koniec 201 5 roku 1 06 414 tys zl I

't*iif".Vf sig w 2015 roku o kwotQ 11 469 tys zf'

DORADCA Auditors SP z o o
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GRUPA KAPITAIOWA .WISTIL' S A

Kapital mniejszo6ci

Kapitalmniejszosciwkwocie5.gl2tys.z|zosta|prawid|owousta|onyiodpowiadawartosci
akiyw6w netio sp6lek przypadajqcej wsp6lnikom mniejszoscrovvym spolek zaleznych

Wynik finansowy i calkowite dochody

Wyniki finansowe jednostki dominuiEcej, sp6lki zale2nej Fabryka Firanek i Koronek HAFT

i.A , ctrpv Kapitalowej Zaklad6w Foi"ei"ny Stolowej "Lubiana" 
S A ustalone wedfug

MSSF oraz korekty ma1qce-*piy* n" wynik i cal'kowite dochody ksztattowaty sig

nastgpujqco:

Wynik netto
tys. zl

Calkowite
dochody

tvs. zl

F.h^/k, Firenek r Koronek HAFT S A

7.275 7.275

1 .604 -1.604

{:nrn, Kanilalowa ZPS "Lubiana" S.A l
8.608 8.608

Razgm

K ^i au I a 
^l 

r7vrr,enuch dvwidend

14.279 14.279

-2.398 -2.398

zvskr mnieiszosci| _r-"--,
I o^-^.+oro knraktv konsolidacvine

-124 -124

-402 -402

l'"---'-----''
I orrp" f"Pt,"t"*" oo ko*o""n k 11.354 't1.354

Kompletno66 i prawidlowos6 sporzqdzenia pozostalych skladnik6w

skonsolidowanego sprawozdania f inansowego

lnformacia dodatkowa oraz noty objasniajace do skonsolidowanego sprawozdanla

finansow'ego zostaly sporzqdzone kompletnie I prawlolowo'

przedstawione do badanra skonsolidowane sprawozdanie z przeplyw6w STlfy
pienig2nych oraz zestawienl" 

-trni"n 
w skonsolidowanym kaoitale wlasnym wykazuJE

oowiazaniezbilansem,'u"nunxi",,nzyskowistratoraz-dokumentacjqkonsolidacyjnq'
#;ffi;il-; J""iir""s"i"Ci'pf i"pit"to*'1 'wls-r-ll' sA jest kompletne' a

orzedstawione w nim dane sq zgod#ze zbadanym sprawozdaniem skonsolidowanym.

DORADCA nuo'tors SP zoo 9
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GRuPA KAPIIALOWA .W]STIL' S.A

III. INTIZA WYNIKOW FINANSOWYCH ORAZ SYTUACJI
MAJATKOWEJ I FINANSOWEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Analiza obejmuje lata 2013-2015. Poni2ej zaprezentowano podstawowe wielkoSci

charakteryzujEce dzialaln056 Grupy Kapitalowej ,,WlSTlL" S A'

Kategoria
2013

tys. zl
2014

tys. zl
2015

tys. zl

Zmiana
tys. zt

3-2

Zmiana
tys. zl

4.3

Zmiana
%

(4-3y3

1 2 3 4 5 7

Suma bilansowa 203.779 204.588 206.886 809 2.298 't,1./.

Rzeczowe aktywa trwale 98.867 .494 9'l.4'12 4.373 -3.082 -3,3%

WartoSc firmy 3.150 3.818 3.818 668 0 0.0%

Aktywa z tytulu podatku odroczonego 6.737 7 .O82 7.457 345 5.3./"

Aktywa trwale razem 109.290 105.920 103.267 .3.370 -2.653 -2,5%

Zapasy 47 .462 50.742 49.319 3.320 1 463 -2.9%

Naleznosci z tytulu dostaw I ustug
oraz pozostale nale2nosci

38.319 40.'151 1.416 416 1,O./"

Srodki pieniQzne iich ekwiwalenty 7.436 6.139 12.279 -1.297 6.140 100,0%

Aktywa obrotowe razem 93.217 96.726 101.819 3.509 5.093 5,3./.

Czvnne rozliczenia miQdzyokresowe 1.272 1.942 1.800 670 -142 -7,3%

Wyemitowany kaprtal akcyjnY 5.000 s.000 5.000 0 0 0,0%

Nadwyzka ze sprzedazy akcji 17 .521 17 .521 0 0 0,0%

Kapital zapasowy 26.191 50.698 24.507 5.562 11,O'/o

Kapital rezerwowy 19.692 191 191 -19.501 0 0,0%

Zyskt zatzymane 13.47 5 15.806 2'1.530 2.331 5.724 36,2%

Kapitaly przypadalqce
akcjonariuszom mniejszoSciowYm

5.527 5.729 202 183 3.2%

Razem kapitaly wlasne 87.405 94.945 106.414 7.539 11.469 12,1"/.

Dlugoterminowe pozyczki i kredyty
banKowe

19.078 9.837 11.O28 -9.241 1.191 12,1"/o

Rezerwa na Podatek odroczony 8.825 rr.YJC 6.839 -890 1.096 -13,8%

Rezerwy dlu goterminowe 23.387 23.223 21.973 - 164 -1.250 -53%

Zobowiqzania z tytulu leaslngu
finansowego

822 3.388 3 058 2.566 -330

Pozostale zobowEzanla 1.279 7.646 6.864 6.367 -782 -10.2%

Zobowiqzania dlugoterminowe
razem

53.391 52.029 49.762 -1.362 -4,4"h
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GRUPA KaPrrArowA .WSTIL' S a

Kategoria
2013
tys. zl

2014
tys. zl

2015

tys. zl

Zmiana
tys. zt

3-2

Zmiana
tys. zl

4-3

Zmiana
%

(4-3y3

I 4 5 6 7

ZobowiEzania z tytulu dostaw I uslug
oraz pozostale zobourtEzanta _

33.011 29.563 27 .248 -3.448 -2.275 -7 .7V"

Krotkoterminowe pozyczki i kredyty
bankowe

20.552 16.O77 10.900 -4.47 5 -5.177 -32,2%

Rezerwy kr6tkoterminowe 3.281 4.217 4.035 936 -182 -4,30/o

Zobowiqzania z tytulu swiadczeir
pracowniczych

4.1 16 3.687 4.390 -429 703 19,1lo

798 151 10,40/aZobowiqzania z tytutu leaslngu
finansowego

658 1.456 1.607

2.490 1.250 -124 -4,7%Bierne rozliczenia miedzyokresowe
koszt6w

1.364 2.614

Zobowiqzania kr6tkoterminowe 62.942 57.614 50.710 -5.368 -6.904 -12,Oo/o

Przychody ze sprzeoazy 271.530 246.534 255.171 -24.992 8.633 3.5%

Koszt wlasnv sPzeoazy 197.010 174.97 4 188.253 -22.036 13.279 7,6%

Zysk (strata) brutto na sprzedaiy 74.520 71.564 | 66.918 .2.955 -4.646 -6,5./.

Koszty sprzedazy | 27 067 | 23676 25.844 | -3.391 | 2.168 9.2%

Koszty zazEdu

Zysk(strata) ze sPrzedazy

35.618 36.011 29.O77 -6.934 -19,3%

11.835 11.877 't 1.997 42 120 1,0'/.

Pozostale Przychody oPeracyjne 3.327 2.757 2.937 -570 180 | 6,5%

Pozostale kosztv operacyjne 3.069 3.521 '1 .919 452 1.602 -45,5%

Zysk (strata) na dzialalno6ci
operacyinej

12.093 1 1.1 13 13.015 -980 1.902 17,1%

-3.959 0 0,0%
Przvchodv finansowe 4.554 595 s95

Koszty finansowe 2.698 1 .169 -974 1.529 -56,7'/o

Zysk (strata) Przed

^^^.l.tk.|w.niem
12.975 9.010 12.441 .3.955 3.431 38,1Yo

Podatek dochodowy 1.142 826 -241 -316 -27 ,7%

Zysk (strata) netto z dzialalnoscl
kontynuowaneJ

11 .592 7.868 1 '1.615 -3.724 3.7 47 47 ,60/o

0 -u3 843 -100,0%Zysk ( strata ) netto z dzialalnoscr 0 -843

Zysk (strata) mniejszosci -380 -302 -261 7A 41 - 13,60/0

zvsk(stratalnetto 11.212 6.723 11.354 4.489 4.631 68,9%

Pozostale calkowite dochody netto
razem

Suma catkowitych dochod6w

0 0 0 0

11.212 6.723 11.354 4.489 4.631 68,9%
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Poni2ej zaprezentowano kluczowe wska2niki charakteryzujqce sytuacjg finansowE i majEtkowq

Grupy Kapitalowej w latach 2013 - 2015.

Wskaznik Spos6b wyliczenia 2013 2014 2015

RentownoSc netto
Wvnik netto ' 100

Przychody ze sprzedazy 4,10/o 2,7% 4.40/o

RentownoSc spzedazy
Wvnik na speedazv * 100

Przychody ze sprzedazy 4,40/o 4,8'/o 4.74/o

RentownoSC netto

majqtku

wvnik netto ' 100

Aktywa ogolem 5,5% 3,3% 5.5o/o

Plynno6c biezqca
Aktvwa obrotowe

Zobowiazania i rezerwy kr6tkoterminowe
1,48 1,68 201

Wysoka ptynnosc
Aktvwa obrotowe - ZaDasv

Zobowiazania i rezerwv krdtkoterminowe
0,73 0,80 1,O4

PlynnoSc aotowkowa
Srodki pienie2ne

Zobowiazania i rezerwy kr6tkoterminowe
o,12 0,11 o.24

ObrotowoSc nale2noSci

handlowych w dniach

Przecietnv stan nale2noSci ' 365

Przvchodv ze sPrzedazy
49 55

Obrotowose zobowiqzan

handlowych w dniach

Pzecietnv stan zobowiazah * 365

Ptzychody ze sprzedazy
26 27 26

ObrotowoSe zaPasow w

dniach

Przecietnv stan zapas6w' 365

Pzvchodv ze sPrzedazy
64 72

Struktura aktyw6w
Aktvwa tMale *100

Aktvwa obrotowe
117% 110% 101%

Struktury finansowania

malqrKU

Kaoitalv wtasne

Aktvwa ogolem
43% 46% 514/o

Pokrycie majqtku

zobowiqzaniamt

Kapitatv obce

Aktvwa ogdlem
57% 54ak 49%

Pzychody Grupy Kapitalowei za 2015 rok byly o 3,5o/o wYzsze w por6wnaniu do roKu

poprzedniego.

WcalymanalizowanymokresieGrupaKapitalowa,,W|ST|L"S'A.uzyskiwa|akozystne
wyniki ze sptzedazy, brutto inetto

Zysk ze sprzedazy w calym analizowanym okresie ksztaftowal sie na zblizonym p91oTi":

ttitomiasi zysk przed opodatkowaniem i netto byl za 2o15 rok odpowiednio o 38,1% i

68,90lo wy2szy od zysk6w za 2014 tok.

Adekwatnie do wynikow finansowych ksztaltowaly sie wskazniki rentownosci. Pokazuja

one ile zysku przyniosla w poszczeg6lnych latach jedna. zlot6wka sprzeda2y lub jedna

zlot6wka 
'malqiku- Grupy Kapitalowel. W ZOt S roku odnotowano wzrost wska2nikow

rentowno6ci opartych o wynik netto
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Poziom wska2nik6w plynno5ci bie2qcej iwysokiej ptynno5ci ulegl w 2015 roku wyra2nej
poprawie. Wysoko66 wska2nik6w plynnoSci jest prawidlowa. W teorii za pozEdanE
wysokoSd wska2nika plynnosci biezqcej uznaje sig jego wielkoSi w granicach 1,5 do 2,0,
za6 wska2nika wysokiej plynnosci w granicach 1,0 - 1,2.

Wska2nik plynnoSci got6wkowej r6wnie2 znacznie podwyzszyl sig w 2015 roku, na co
decydujqcy wptyw mial wzrost Srodk6w pienieznych o 100% w stosunku do stanu na
koniec 2014 roku. Jego poziom na 31.12.2015 roku wskazuje,2e Grupa Kapitalowa mogla
z posiadanych grodk6w pienieznych splaci| 24o/o swoich zobowiqzan kr6tkoterminowych.

Wska2nik obrotowoSci naleznosci nie zmienil siq w por6wnaniu do 2014 roku. Jego
poziom w 2015 roku wskazu.je, ze Grupa Kapitatowa ,,WlSTlL" S.A. odzyskiwala swoje
nale2nosci przecietnie w ciqgu niespelna dw6ch miesigcy.

Wska2niki obrotowo6ci zobowi4zah r zapasow nie ulegly istotnym zmianom w stosunku do
okresu poprzedniego.

Wska2nik struktury aktyw6w obni2yl siq w ostatnim okresie. W struktuee aktyw6w aktywa
tMale i obrotowe majE zblizony udziat.

Poziom wskaznika pokrycia majqtku zobowiqzaniami zmniejszyl sig, a poziom
odpowiada,iacego mu wska2nika struktury finansowania zwigkszyl sig w 2015 roku. Na
zmiane struktury finansowania majqtku wptyw mialo zmniejszenie sie poziomu zobowiqzari
o kwote 9.171 tys. zl przy jednoczesnym wzro6cie kapitalu wlasnego o kwote 11.469 tys.
zl. Przewaaa)Ecym 2r6dlem finansowania majEtku na koniec 2015 roku sq kapitaly wlasne,
kt6re finansujE 51% aktyw6w.

Naszym zdaniem w najbli2szej przyszlosci nie wystepujq zagroaenia kontynuacji
dzialalnoSci Grupy Kapitalowej,,WlSTlL' S.A.

Jan Karoh -.._-

biegty rewide
nr.ewid.6421

CZLONE

zygm

Gda1rsk,22.04.2016 r.
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IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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