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(podmiot uprawniony do badania)

w tys. zt w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE ółrocze 12012 półrocze 12011 półrocze 12012 pólrocze 12011

I. Przychody ze sprzedazy produków, towarów i usług
126364 113861 29911 28700

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33067 2871 7827 724

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2372 -24166 -561 -6091

IV. Zysk (strata) netto -2510 -17467 -594 -4403

V. Przepływy pieniężne netto z działalno9::i operacyjnej 6589 3312 1560 835

VI. Przepływy pieniężne netto z dziatalncści inwestycyjnej -3289 4431 -779 1117

VII. Przepływy pieniężne netto z działalno9::i finansowej -4496 -6519 -1064 -2147

VIII. Przeplywy pieniężne netto, razem -1196 -776 -283 -196

IX. Pozycie bilansowe: aktywa i pasywa na dzień: 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
X. Ai<!ywa razem 228037 232888 53513 52728

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135804 137511 31869 31134

XII. Zobowiązania dlugotenminowe 55604 59265 13049 13418

XIII. Zobowiazania krótkotenminowe 80200 78246 18820 17716

XIV. Kapitał własny 92233 95377 21644 21594

XV. Kapital zaktadowy 5000 5000 1173 1132

XVI. Liczba akcji 1000000 1000000 1000000 1000000

XVII. Zysk ( strata) na jedna akcję zwyklą (w z/lEUR) -2,51 -17,4 7 -D,59 -4,40

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwyktą (w zł/EUR)

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwyklą (w zł/EUR) 92,23 95,38 21,64 21,59

asady przeliczenia na EUR:
lIposzczególne pozycje bilansu - według ustalonego przez NBP średniego kursu wymiany walut obowiązujacego na
zień 30.06.2012 tjA,2613 zł/EUR, 30.06.2011r. tj. 3,9866 zł/EUR i na 31.12.2011r.4,4168 zł/EUR;
/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych średnie arytmetyczne
rednich kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiaca objętego raportem tj. za I półrocze
012 rok 4,2246 zł/EUR i dane porównywalne za I półrocze 2011r. tj.3,9673 zł/EUR.
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WISTll PS

!uŚWIADCZENmZARZĄDUWSPRA WIERZETELNOŚCISPORZĄDZANIASKONSOLlDOW ANEGO
PRA WOZDANJA FINANSOWEGO.

ur Poborski

arząd "Wistil" S.A. w Kaliszu, oświadcza że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za I półrocze
012 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiazującymi zasadami rachunkowości oraz
dzwierciedJają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacją finansową oraz wynik finansowy grupy kapitałowej,
raz że sprawozdanie z działalnosci grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiagnięć grupy

mitenta , w tym opis podstawowych zagrożeń.

ieczysław Kędzierski

ur Poborski

iceprezes Zarządu

ŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIASPRAWOZ DAŃ
INANSOWYCH .
arząd "WISTIL" S.A. w Kaliszu, oświadcza że podmiot uprawniony do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania

mansowego za I półrocze 2012r. został wybrany zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa oraz, że podmiot ten
'ak i biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełnili warunki do sporządzenia raportu zgodnie z

łaściwymi przepisami prawa.

ieczysław Kędzierski

ieeprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co nałeży odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynekregułowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji infonnacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis
SA-PS 2012r ..rtf

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej I pól. 2012 (MSS

R-Wistil przegl pólr 2012 MSR.rtf
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IpODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
pata mię I Nazwisiv ptanowisI<D/Funkcja Podpis

Mieczysław Kędz/erski Prezes Zarządu

012-08-31 /Artur Poborski Wiceprezes Zarządu
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