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SPRAWOZDANIE
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FTNANSOWEGO
dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
"WlSTlL" S.A. z siedzibq w Kaliszu
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Pzeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego "WrSTrL,' S.A. z

siedzibE w Kaliszu, na kt6re skladajq sig:

1) bilans sporzqdzony n1
!zie! 31.'12.2O12r., K6ry po stronie aktyw6w
zamyka sig kwotq 101.145.371,75 zt,

2) rachunek zysk6w

i

pasyw6w

i

strat za rok obrotowy od o'r.01.2o17 r. do 31.12.2017 r.,
wykazujqcy zysk netto w wysokosci 10.828.235,93 zl.
3) zestawienie zmian w kapitare wrasnym za okres obrotowy od 01 .01 .2017r. do
31 .12.2O17r. wykazuiqce zwiekszenie kapitafu wlasnego o kwotg t O.8Za.23S,SS
zl,
4) rachunek przepryw6w pienigznych za okres obrotowy 01.o1.2o17r. do 31.12.20i7r.
wykazujqcy zwiekszenie stanu Srodk6w pieni?2nych o kwotg 7.010.934,49 zl,
5) informacja dodatkowa zawieraiqca wprowadzenie do sprawozdania finansowego I
dodatkowe informacje i objaSnienia.

Zazqd Sp6lki jest odpowiedzialny za spozedzenie, na podstawie prawidlowo
prowadzonych ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego zeternq

prezentacie zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. u z2o1gr.
poz. 395 z p62n. zm., zwanq dalej ,ustawe o rachunkowosci,), wydanymi na jej podstawie
pzepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzuiqcymi przepisami prawa, a takze ze
statutem sp6lki. zarzqd sp6lki jest r6wnie2 odpowie dzialny za kontrole wewnetrznE, kt6rq
uzn4e za niezbgdnq dla spozqdzenia sprawozdania finansowego niezawieraiqcego
istotnego znieksaalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem.
Zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci zatz4d sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej se
zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
przewidziane w ustawie o rachunkowosci.
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Odpowiedzialno9t biealeao rcwidenta
Naszym zadaniem byro wyraz€nie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe pzedstawia

zetelny ijasny obraz sytuacji maiqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego sp6lki
zgodnie z majqcymi zastosowanie pzepisami ustawy o raihunkowo5ci i
irzy;itymi
zasadami (politykq)
rachunkowoSci.

Badanie pzeprowadzilismy stosownie do postanowief:

1)

ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegrych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzoze publicznym (Dz. U.22017 roku poz. .1099 z p6tn. zm.) (,ustawa o bieglych
rewidentach"),

2) \rd.n'ych standard6w Rewizji .Finansowej w bzmieniu Migdzynarodowych
standard6w Badania pzvietvch uchwafq nr 2783tsz2o1s Krajowej niay eregryct
Rewident6w z dnia 10 lutego- 2O1Sr. z p62n. zm. w auiqzki , utn*ati' nr.
2041137 al2o1E

zawodu,

3)

z dnia 5 marca 2o18r. w sprawie krajowych standird6w wytonyrvlnia

rozpozqdzenia Partamentu Europejskiego i Rady (uE) nr s37t2o14 z dnia 16 kwietnia
r. w sprawie szczeg6lowych wymog6w dotyczEcych ustawowych bada6
spral,rrozdah finansowych jednostek interesu publicznego, uchyraiEcym decyzjg Komisji
2005/909M/E (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz'. t-!rz. Ue't nO 2
11.06.2014, str. 66) (,Rozpozqdzenie 537 t2O14").

2014

Regulacje te wymagaiq przestrzegania rvymog6w etycznych oraz zapranowania i
pzeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczajqcq pewnos6, 2e

sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksztalcenia.

celem badania jest uzyskanie wystarczaiqcej pewnosci co do tego czy sprawozdanie
finansowe jako calo66 zostalo sporzedzone na podstawie prawidbwJ prowadzonych ksiqg
rachunkowych oraz nie zawiera istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub
bledem, oraz wydanie sprawozdania niezaleznego bieglego rewidenla zawieraiqcego
nasze opinie. Wystarczajqca pewno56 jest wysokim poziomem pewnoSci, aie nie
gwarantuje, 2e badanie przeprowadzone zgodnie z powy2ej wskazanymi standardami
zawsze wykryie istnieiqce istotne znieksztalcenie. Znieksztalcenia mogq powstawac na
skutek oszustwa lub blgdu i sq uwa2ane za istotne, je2eli mo2na racjonalnie oczekiwac, ze
pojedynczo lub Qcznie moglyby wplynqd na decyzje gospodarcze ua kownik6w podjete
podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia lsiotnego
znieksztalcenia, powstalego na skutek oszustwa jest wy2sze niz ryzyko niewykryiia
istotnego znieksztalcenia powstafego na skutek bledu, poniewa2 mo2e obejmowa6
zmowy, falszerstwo, celowe pominiecia, wprowadzanie w blEd lub obejscie kontroli
wewngtrznej mo2e dotyczyd ka2dego obszaru prawa regulacji, nie tylko tego
bezpo6rednio wplywajqcego na sprawozdanie fi nansowe.

na

i

i

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur sluzecych uryskaniu dowod6w badania

kwot i ujawniei w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od osedu
bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia spiawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub bledem. Dokonujqc oceny tego ryzyka

biegly rewident bierze pod uwage dzialanie kontroli wewngtrznej, w zakresie dotyczqiym

l"

spozqdzania i rzetelnej prezentacji pzez jednostke sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznosciach procedur badania, nie zas
wyra2enia opinii na temat skutecznosci kontroli we\rvnetznej jednostki. Badanie obejmuje
tak2e oceng odpowiedniosci pzyietych zasad (poliiyki) iachunkowosci, racjonainosci
ustafonych pzez Zarzqd Sp6lki wartosci szacunkowych, jak r6wnie2 oceni og6lnej
prezentacji sprawozdania fi nansowego.
zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do pzyszlej rentownosci badanej sp6lki ani
efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia spraw jednoitki pzez zarzqd sp6iki'obecnie
lub w przyszlosci.
wyra2amy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiE wystar czaiqcq i
odpowiedniq podstawg do wyrazenia pzez nas opinii z badania. opinia jest spojna 'z
dodatkowym sprawozdaniem dla komitetu audytu wydanym
dniem niniejszego
sprawozdania z badania.

z

Niezale2noSC

w

i

trakcie pzeprowadzania badania kluczowy biegly rewident firma audytorska
pozostawali niezalezni od jednostki zgodnie z przepisami ustawy o bieglych rewidentach,
Rozpozqdzenia 53712014 oraz zasadami etyki zawodowej przyiqtymi uchwalami Krajowej
Rady Biegtych Rewident6w.

Zgodnie z naszq najlepszq wiedzq i przekonaniem oswiadczamy, 2e nie Swiadczylismy
ustug niebgdqcych badaniem, kt6re sq zabronione przepisami art. 136 ustawy o bieglych
rewidentach oraz aft. 5 ust. 1 Rozporzqdzenia 53712014.
WV b6r

firmv a udvtors kie i

ZostaliSmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Sp6lki uchwalE Rady
Nadzorczej z dnia 16 maja 2017 roku. Sprawozdania finansowe jednostki badamy
nieprzerwanie poczqwszy od roku obrotowego zakonczonego dnia 31.12.201S roku; to
jest przez 3 kolejne lata.
Naibardziei znaczace rodzaie rvzvka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentfikowali5my poni2ej opisane najbardziej
znaczqce rcdz4e ryzyka istotnego znieksztalcenia, w tym spowodowanego oszustwem
oraz opracowalismy stosowne procedury badania dotyczece tych rodzaj6w rfzyk. W
przypadkach, w kt6rych uznaliSmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka
oraz wykonanych przez bieglego rewidenta procedur badania, zamiescilismy r6wniez
najwazniejsze spostzezenia zuiqzane z tymi rodzajami ryzyka.

Opis rodzaju ryryka

istotnego

znieksztalcEnia

Procedury bioglego rewidonta w odpowiodzi na
zidEntyfikowano ryzyko oraz najwainiejsze
apostrzeienia zwiqzane z tymi rodzajami ryryka

Wvcena inwestvcii dfuooterminowvch akcji sp6lek zaleznych, kt6rych wartosd
bilansowa wynosi 73.314 tys. zr, co

stanowi ponad 72% aktyw6w bilansu.

W

.ramach badania przoprowadzilismy ocene
ci
przeslanki
utraty
wartosci
akt),v6w
Irystqp'ly .
prawidlowosci wyceny akcji sp6lek oraz ocen?
nan sorflych.

fl

Spolka w informacii dodatkowej ujawnita
odpis dokonany w poprzednich latach w
kwocie 4.933 tys. zl

Nasze procedury obejmowaly:

o analizg sytuacji finansowe.i
zaleznych,

.
.

i

majqtkowej sp6tek

por6wnanie wyceny bilansowej z wartosciq aktywow
netto i wycenq dochodowq,

wnioski

z pzeprowadzonego badania sprawozdai

w kontekscie
ewentualnych zagroZefi kontynuacji dzialalnosci lub
ograniczenia dzialalnoSci
finansowych sp6lek zale2nych

o analiz? dostgpnych prognoz finansowych

sp6lek

zale2nych.

W wyniku pzeprowadzonych procedur, w oparciu o

zebranq dokumentacje rewizylnq nie
zidenMkowalismy koniecznosci dokonania istotnych
korekt wartogci inwestycii w jednostkach
podpozedkowanych w
skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Nie dosteegamy
pzeslanek, kt6re moglyby spowodowa6 istotnq utratg
wartoSci akcji spOlek zale2nych w najbli2szej
przyszlosci.

Wycena rzeczowego majqtku trwalego w
tym prawidlowos6 idenglikacji ukaty
wartosci aktyw6w i ustalenia wysokosci
odpisu aktualizujqcego.

W zr|iqzku z pr4tetq koncepcjq
zagospodarowania nieruchomosci

poprzemysfo!,vych
Sp6lki
w badanym okresle

W

lrwalego dokonalismy oceny:

. adekwatnosci stosowanych

utrate wartosci Srodk6w trwalych kwocie
w

dodatkowych informacjach

objaSnieniach.

i

stawek

amortyzacyjnych,

.

prawidlowosci idenMikacji majqtku, kt6ry utracit
warto56, zasadnosci oraz poprawnosci ustalenia
wysokoSci odpisu aktualizujqcego,

zidenMkowano

436 tys. zl, co zostalo ujawnione

ramach badania prawidlowosci wyceny majqtku

o

prawidlcwoSci prezentacji utraty wartosci aktyw6w
w sprawozdaniu finansowym.

W wyniku przeprorvadzonych procedur, w oparciu o

zebranq dokumentacje rewi4jnE

nie

zidenMkowalismy koniecznosci dokonania istotnych
korekt warosci rzeczowego maiqtku trwalego,

I'
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Opinia

Nasrym zdaniem, zalqczone roczne sprawozdanie finansowe:

o

pzedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji maiqtkowej ifinansowej
,WlSTlL,, S.A. na
dziefi 31'12.2017 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od o1.o,r.2o1z r
do 31.12.2017 r., zgodnie z majqcymi zastosowanie pzepisami ustawy
o rachunkowosci i przyjetymi zasadami (potitykq) rachunkowosci,

.

zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie

z

ustawy o rachunkowo6ci, prowadzonych ksiqg rachunkowych,

'

pzepisami rozdziafu

2

jest zgodne co do formy i tresci z obowiqzuiecymi
"wrsrl' s.A. pzepisami prawa, w
tym z wymogami Rozpozqdzenia Ministra Finans6w
z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bie2qcych okresowych przekazywanych pzez emitent6w
papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowazne informacji
wymaganych pzepisami prawa pafistwa niebgdqcego pafistwem czlonkowskim
(Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z p62n. zm.) i statutem Sp6fki.

i

Sprawozdanle na temat innych wymog6w prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z dzialatnosci

Nasza opinia

z badania sprawozdania

finansowego nie obejmuje sprawozdania z

dzialalnoSci.

zazed sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq odpowiedzialni za spozqdzenie
sprawozdania z dzialalnosci zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiqzkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach byto wydanie
opinii, za wyiqtkiem tresci rozdziafu ,,oswiadczenie na temat informacji niefinansowych,',
czy sprawozdanie z dzialalnosci zostalo sporzqdzone zgodnie z przepisami prawa oraz,2e
jest ono.z€odne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu-finansowym. Naszym
obowiqzkiem by|,c tak2e zlo2enie oswiadczenia, czy w swiefle naszej wiedzy o spotce ilej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdzilismy -w
sprawozdaniu z dzialalnosci istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym poiega
kazde takie istotne zniekszabenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnosci zostalo spozqdzone zgodnie z atl. 49
ustawy o rachunkowosci i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto, oswiadczamy, iZ w Swiefle wiedry o
SA. i jej otoczeniu

"WlSTlL,
uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego,
nie swieidiitiSmy w

sprawozdaniu z dzialalno5ci istotnych znieksztalcefi.

zazqd sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq odpowiedzialni za spozqdzenie
oswiadczenia o stosowaniu ladu korporacyjnego zgodnie z pzepisami prawa.

W

z

ptzeprcwadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym
zwiqzku
obowiqzkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydan-ie opinii, czy
emitent obowiqzany do zlo2enia oswiadczenia o stosowaniu iadu 'korporacyjnegq
stanowiqcego wyodrgbnionq czesc sprawozd ania
dziararnosci, zawarl
tlm
osx/iadczeniu informacje wymagane pzepisami prawa oraz w odniesieniu do okreslonych
informacji wskazanych w tych pzepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy sq one
zgodne z majqcymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi \,rr rocznym
sprawozdaniu finansowym.

z

w

Naszym zdaniem w oswiadczeniu o stosowaniu +adu korporacyjnego jednostka zawarla
informacje okreSlone
paragrafie 91 ust. S punkt 4 lit.';,
g, j, k oraz lit. I
Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w spriwie informacji
biezEcych i okresowych pzekazywanych przez emitent6w papier6w wartosciowych oraz
warunk6w uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych przepisami prawa pafistwa
niebedqcego pafistwem czlonkowskim (Dz. U.
2O14 r., poz. 133
p62n. zm1
(,,Rozporzqdzenie"). Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. s punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i
tego Rozpozqdzenia zawarte w o6wiadczeniu o stosowaniu ladu korporacyjnego se
zgoclne
majqcymi zastosowanie pzepisami oraz informacjami zawartymi w
sprawozdaniu finansowym.

w

t,

z

z

z

lnformacia o spotzadzeniu oswiadczenia na temat informacii niefinansowvch

Zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach informujemy, ze
"WlSTlL,, S.A.
sporzqdzil oswiadczenie na temat informacji niefinansowych, o kt6rym mowa
w art. 49b
ust. 1 ustawy o rachunkowosci jako wyodrebnionq czesd sprawozdania z dzialalnosci
grupy kapitalcwej.

Nie wykonaliSmy 2adnych prac atestacyjnych dotyczecych oSwiadczenia na temat
informacji niefinansowych i nie wyra2amy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat
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