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OPINIA
NIEZALEZN EGO BIEGTEGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
"WlSTlL" S.A. z siedzibq w Kaliszu

Sp rawozda n ie z bada n ia sprawozda n ia fi nansowego

PzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego "WlSTlL" S.A. z
siedzibq w Kaliszu, na kt6re sklada sig:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporzqdzony na dziefl 31.12.2016r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
zamyka sig kwotq 94.351 .367,02A;

3) rachunek zysk6w i strat za okres obrotowy od 01.01.2016r. do 31 .12.2016r.,
wykazujqcy zysk netto w wysoko5ci 8.651 .251,36 zl;

4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres obrotowy od 01.01.2016r. do
31.12.2016r. wykazujqce zwigkszenie kapitaNu wlasnego o kwotg 8.651.251,36 zl;

5) rachunek przeptyw6w pienig2nych za okres obrotowy 01.01.2016r. do 31 .12.2016r.,
wykazujqcy zwigkszenie stanu Srodk6w pienig2nych o kwotq 6.315.296,79 zN;

6) dodatkowe informacje i obja6nienia.

OdpowiedzialnoSC Zarzqdu i czlonk6w Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Sp6lki jest odpowiedzialny za spozqdzenie, na podstawie prawidlowo
prowadzonych ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego zetelnq
prezentacjq zgodnie z ustawq z dnia 29 wze6nia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2016
r. poz. 1047, zwanq dalej ,,ustawq orachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi pzepisami prawa. Zarzqd Sp6lki
jest r6wnie2 odpowiedzialny za kontrolg wewngtrznq, kt6rq uznaje za niezbqdnq dla
sporzqdzenia sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztalcenia
spowodowanego oszustwem lub blgdem.

Zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci Zarzqd Sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej
,,WlSTlL' S.A. sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo
wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowo5ci.

DORADCA Auditorg Sp. z o.o.
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OdpowiedzialnoSC bieglego rewidenta

Jeste6my odpowiedzialni za wyra2enie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na
podstawie przeprowadzonego pzez nas badania.

Badanie pzeprowadziliSmy stosownie do postanowiefi rozdzialu 7 ustawy o
rachunkowoSci oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu
Migdzynarodowych Standard6w Badania pzyjgtymi uchwalq nr 278315212015 Krajowej
Rady Biegtych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. z p62n. zm. Standardy te wymagajq
przestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i pzeprowadzenia badania w taki
spos6b, aby uzyska6 wystarczajqcq pewno56, 2e sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnego znieksztalcenia.

Badanie polegalo na pzeprowadzeniu procedur slu2qcych uzyskaniu dowod6w badania
kwot i ujawnief w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od osqdu
bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem. Dokonujqc oceny tego ryzyka
biegty rewident bierze pod uwagg dzialanie kontroli wewnqtrznej, w zakresie dotyczqcym
sporzqdzania i zetelnej prezentacji pzez jednostke sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okoliczno5ciach procedur badania, nie za5
wyra2enia opinii na temat skuteczno6ci kontroli wewngtznej jednostki. Badanie obejmuje
tak2e oceng odpowiednio5ci przyjqtych zasad (polityki) rachunkowo5ci, racjonalnoSci
ustalonych przez Zarzqd Sp6lki wartoSci szacunkowych, jak r6wnie2 oceng og6lnej
prezentacji sprawozdan ia fi nansowego.

Wyra2amy przekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i

odpowiedniq podstawg do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdan iem, zalqczone sprawozda nie fi na nsowe:

. Przekazuje rzetelny ijasny obraz sytuacji majqtkowej ifinansowej ,,WlSTlL'S.A. z o.o.
na dzie6 31J22016 r., oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r., zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo3ci
i pzyjgtymi zasadami (politykq) rachunkowo5ci,

o zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

o jest zgodne co do formy i tre5ci z obowiqzujqcymi jednostkg przepisami prawa i

wymogami Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bie2qcych i okresowych pzekazywanych przez emitent6w papier6w
wartoSciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych
przepisami prawa paistwa niebqdqcego pafstwem czlonkowskim (Dz.U. z 2Q16 r.
poz. 860) oraz postanowieniami statutu Sp6lki.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z dzialalnoSci

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z
dzialalno5ci.

Za spozqdzenie sprawozdania z dzialalno5ci zgodnie z ustawq o rachunkowo5ci oraz
innymi obowiqzujqcymi pzepisami jest odpowiedzialny ZarzEd Sp6lki. Ponadto Zarzqd
Sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie z dzialalnoSci spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o
rachunkowo5ci.

Naszym obowiqzkiem bylo, w zwiqzku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania
finansowego, zapoznanie sig z tre6ciq sprawozdania z dzialalnoSci i wskazanie czy
informacje w nim zawarte uwzglgdniajq postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowoSci i

czy sq one zgodne z informacjami zawartymi w zalqczonym sprawozdaniu finansowym.
Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zlo2enie o5wiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o
jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
stwierdzi li Smy w sprawozda n i u z dziala I no6ci istotne zn ieksztalcen i a.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalno6ci uwzglgdniajq
postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowoSci oraz wymogi Rozporzqdzenia Ministra
Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie2qcych i okresowych
przekazywanych pzez emitent6w papier6w wartoSciowych oraz warunk6w uznawania za
r6wnowa2ne informacji wymaganych pzepisami prawa paistwa niebqdqcego pafistwem
czlonkowskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 860) i sq zgodne z informacjami zawartymi w
zalqczonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w Swietle wiedzy o ,,WlSTlL" S.A. i jej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdzili5my
istotnych znieksztalced w sprawozdaniu z dzialalnoSci.

W auiqzku z pzeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym
obowiqzkiem bylo r6wnie2 zapoznanie sig z oSwiadczeniem Sp6lki o stosowaniu ladu
korporacyjnego stanowiqcym wyodrgbnionq czgS6 sprawozda nia z dzialalno5ci. Naszym
zdaniem w o6wiadczeniu tym ,,WlSTlL' S.A. zawarla informacje wymagane zgodnie z
zakresem okre6lonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, z p62n. zm.) lub w regulaminach wydanych na
podstawie art. 61 tej ustawy. Informacje te sq zgodne z majqcymi zastosowanie
pzepisami araz z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Kluczowy biegly rewident: \A-
Jan Karof wpisany do rejestru diegrycn
rewident6w pod numerem 6421 

ii

Gdafisk, 22 kwietnia 2017r. ::.).tr\o".A And;tors 5p. z o-r:.
itl. 13i'unr.nralt.l zka 212, B0-266 GCaisl,
tei (058) 553 B'1 58, tel.rfax' (058) 558 13 9:

czloN

Podmiot wpisany na listg uprawnionych do
badania pod numerem 913:

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
80-266 Gdaisk

f. Grunwaldzka 212

DOMDCA Auditon Sp. z o.o. 6-001_7:1_:13
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RAPORT
Z BADAN IA SPRAWOZDAN IA FI NANSOWEGO
"WlSTlL" S.A. za rok obrotovyy od 01.01 .2016r. do
31.12,2016r.

czEsc oGoLNA

Dane identyfikujqce Sp6lkq

Nazwa iednostki. forma prawna i adres siedzibv:

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

Podstawowv pzedmiot dzialalnoSci :

Podstawowym pzedmiotem dzialalno5ci Sp6tki jest dzialalno56 holding6w finansowych
(PKD 64.20).

Podstawa prawna dzialalnoSci

Sp6lka jest wpisana w Krajowym Rejestze Sqdowym pod nr KRS 0000026570
prowadzonym przez Sqd Rejonowy Poznafi - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, lX
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdoweg o.

Nr identyfikacji podatkowej (NlP):

Nr rejestracji statystycznej (REGON):

Kapitafu iwsp6lnicv

Kapital wlasny na dzie6 31.12.2016r. wynosi 88.307.050,71 zl.

Kapital podstawowy wynosi 5.000.000,00 zl i dzieli siq na 1.000.000 akcji po 5,00 zl ka2da.

Na 31 .12.2016 roku akcjonariuszami Sp6lki byli:

. Z.P.S.CH i M ,,Piotrowice" Sp. z o. o. w Lodzi - 48,54o/o akcji,

. Z.S.CH i M ,,Piotrowice ll" Sp. z o. o. w Tarnobrzegu - 21,33 % akcji

o Zenona Kwiecieh - 12,17%o akcji,

o fwona Kwieciei - Poborska - 10,32o/o akcji,

o Pozostali akcjonariusze - 7 ,640/o akcji.

Zazad Spolki

o Mieczyslaw Kqdzierski - PrezesZarzqdu,

r Artur Poborski - Wiceprezes Zazqdu.

61 8-004-1 7-35

250024679

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Rada Nadzorcza

. Zenona Kwiecieri

. Nina Surma

. Marcin Hausman

. Jaroslaw Marczak

. ZbigniewTurlakiewicz

Gl6wnv Ksieqowv

Funkcjq gl6wnego ksiqgowego peNni Barbara Olszewska.

Zatrudnienie

W badanym roku Srednie zatrudnienie wynosilo 3 osoby.

f nformacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
i sposobie podzialu wyniku finansowego
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostalo zbadane przez bieglego rewidenta Jana
Karonia nr ew. 6421 wystgpujqcego w imieniu DORADCA Auditors Sp. z o.o., podmiotu
wpisanego na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych pod
numerem 913. Sprawozdanie to uzyskalo opinig bezzastrze2ef,r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostalo zatwierdzone Uchwalq nr 5 Zwyczalnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 2016 r. Zgodnie z Uchwalq nr 7
zysk netto za 2015 rok w wysokoSci 7.274.548,88 zl postanowiono przeznaczy6 na kapital
zapasowy.

Zgodnie z prawem sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi zalqcznikami zostalo
zlo2one w Sqdzie Rejestrowym w dniu 15.06.2016 roku oraz przekazane do Uzgdu
Skarbowego w dniu 14.06.2016r.

Dane identyfikujqce podmiot uprawniony do badania i bieglego rewidenta
Badanie zostalo pzeprowadzone na podstawie umowy z dnia 14.04.2016 roku oraz
uchwaly Rady Nadzorczej nr 112016 z dnia 05.04.2016 roku ptzez DORADCA Auditors
Sp. z o.o. - podmiot wpisany na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai
finansowych pod numerem 913.

Badanie zostalo przeprowadzone ptzez bieglego rewidenta Jana Karonia wpisanego do
rejestru biegtych rewident6w pod numerem 6421.

Badanie zasadnicze pzeprowadzono w okresie od 8 lutego 2017 roku do 22 kwietnia
2017 roku.

Podmiot uprawniony do badania oraz biegty rewident zachowali bezstronno5d i

niezale2no56 wobec badanejjednostki w rozumieniu art. 56 ustawy o bieglych rewidentach
i ich samozqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdai finansowych oraz o
nadzoze publicznym.

DORADCA Auditors Sp. z o.o
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Dostgpno56 danych i o5wiadczenie Zarzqdu

Sp6lka udostgpnila 2qdane przez bieglego rewidenta dane, informacje i wyja6nienia.
Pzedlo2ono tak2e oSwiadczenie o kompletnym ujgciu danych w ksiggach rachunkowych i

wykazaniu wszelkich zobowiqzafi warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych
zdazeniach, kt6re nastqpity po dacie bilansu do dnia zlo2enia oSwiadczenia. Nie wystqpity
ograniczenia zakresu badania. W trakcie badania nie stwierdzono naruszeh prawa
wplywajqcych na sprawozdanie finansowe.

fr. czEsc szczEeolowA

Ciqglo56 bilansowa

Bilans zamkniqcia na 31 122015 r. zostal prawidlowo przeksztalcony w bilans otwarcia
2016 roku. Zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w nie ulegaly zmianom. Ciqglo56 bilansowa
zostala zachowana.

Prawidlowo56 i rzetelno66 ksiqg rachunkowych

Politvka rachunkowo5ci

Sp6lka posiada aktualnq, zatwierdzonq przez Zarzqd, dokumentacjg opisujqcq przyjqtq
politykg rachunkowo5ci, w kt6rej okreSlono migdzy innymi zasady wyceny aktyw6w
i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego, a tak2e spos6b prowadzenia ksiqg
rachunkowych. Stosowane zasady rachunkowo6ci sq zgodne z prawem.

Ksieqi rachunkowe i udokumentowanie operacii qospodarczvch

Ewidencja ksiqgowa byla prowadzona pzy wykorzystaniu udokumentowanego systemu
informatycznego. Komputerowy system przetvrazania danych spelnia wymagania ustawy
o rachunkowo5ci.

Ksiggi rachunkowe spelnialy vvym6g zetelno5ci, sprawdzalno5ci i bezblgdnoSci oraz
zapewnienia zapis6w w pozqdku systematycznym i chronologicznym. Stosowano
kompletne iwla5ciwe uzqdzenia ksiggowe do ewidencji analitycznej.

Udokumentowanie operacji gospodarczych bylo wystarczajqce i pzejzyste.
Pzestzegano zasady kompletnoSci udokumentowania poszczeg6lnych zapis6w
w ksiggach rachunkowych. Dokumenty pzed zaksiggowaniem byly poddawane kontroli
formalno - rachunkowej i merytorycznej oraz dekretowane.

Inwentarvzacia

W Sp6lce objgto inwentaryzacjq na dziefi 31 .12.2016r. lub w ostatnim kwartale roku
wszystkie skladniki aktyw6w i pasyw6w, kt6rych obowiqzek inwentaryzacji wynikal
z ustawy o rachunkowo6ci.

Dokumentacja inwentaryzacji nie budzi zastze2efi pod wzglgdem merytorycznym
i formalnym. Wyniki inwentaryzacji zostaty ujgte w ksiggach rachunkowych badanego
okresu.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Kontrola wewnetrzna

W wyniku badania systemu kontroli wewngtrznej, w zakresie zsiqzanym
ze sprawozdaniem finansowym, nie stwierdzono niedociqgnig6 w dzialaniu tego systemu.
Kontrola wewnqtrzna funkcjonuje we wszystkich obszaraih dzialalnoSci majqcych wplyw
na dane pzedstawione w sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem system kontroli wewngtznej ogranicza ryzyko niekontrolowanego
r ozpozqdza n ia aktyw ami or az dokonywa n i a transa kcj i gospoda rczych bez u powa2n i en ia
Zarzqdu Sp6lki.

Aktywa trwale

Aktywa trwale wynoszE:

Rodzaj aktyw6w trwalych Stan ha:
31.:i2.2015

Stin na:
3i1.t2.2016

Warto6ci niematerialne i prawne 0,00 9.187.50

Rzeczowe aktywa trwale 3.960.644.48 3.605.493,27

I nwestycje dlugoterminowe 71.924.176,54 73.313.514,54

Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe 1.740.401.89 1.530.401,93

,.Rrzem ak wa t1 \7.;625.222,91 78;$62.045,48

Rzeczowe aktvwa trwale

Rzeczowe aktywa trwale stanowiq:

r Srodki trwale 3.527.893,43 zl

. Srodkitrwale w budowie 53.209,60 zl,

. zaliczki na Srodki trwale w budowie 24.390,24 A.

. W ciqgu badanego okresu mialy miejsce nastqpujqce zmiany w Srodkach trwalych:

]r ll: 'r1" ]rr:i :. ' r.rii:::i l

Vlfy$zczog lnlenie lUartoSd:biutto Umo|?enie VVar,to66 netto

Bilanc Otwarcia 6.142.453.43 2.181.808.95 3.960.644.4t

Zwigkszenia 606.236.53 127.283,4e 478.953.07

Zmniejszenia -1.082.570,60 -170.866.48 -911.704.12

6.660.fi9,3G 2.138.225,93 3.527.893,43

DOMDCA Auditors So. z o.o.
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Inwestycie dluooterminowe

I nwestycje dlu goterm i nowe sta nowiq akcje nastgpuj qcych spolek zale2ny ch:

bilanso*a podstawowymNazwa sp6lki
Warto56

52.667.186,79

20.646.327,75

Udzial o/ow

kapitale

ZPS "Lubiana" S.A.

Fabryka Firanek i Koronek,,HAFT" S.A.

97,590/o

94,390/o

73.313.514,54

Akcje zostaly wycenione w cenach nabycia z uwzglgdnieniem zasady ostro2nej wyceny.

Dluooterminowe rozliczenia miedzvokresowe

Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe w kwocie 1 .530.401,93 zl stanowiq
prawidlowo ustalone aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego w kwocie
1.528.360,41 zl oraz inne rozliczenia w kwocie 2.041,52 zl.

Aktywa obrotowe
Na aktywa obrotowe wykazane w bilansie na 31.12.2Q16r. skladajq sig:

Rodzaj aktyw6w obrotowych , S!qn,na:

i'3.il,fr-?r*0i15

,, $tan na:
31-l2i20rl6

Nale2no6ci kr6tkoterminowe 1.030.993,64 1.510.182.45

I nwestycje kr6tkoterm i nowe 6.925.657,47 13.840.525.6€

Rozliczenia migdzyokresowe 8.920,52 38.613.43

Razem 7.965.571,63 15.389.321,54

N ale2no5ci kr6tkotermi nowe

Rodzal nale*no6ci , :Stan nai-.

',,,..31.12';2Al.$
....1$tan na.:

::3{;1,2rf20:fi6

Nale2no6ciz tytulu dostaw i uslug od
jednostek powiqzanych 993.652,95 1.477.688,07

Nale2no6ciz tytulu dostaw i uslug od
pozostalych jednostek 36.040.69 31 .194,38

Pozostale nale2no6ci 1.300,00 1.300,00

Ralem 1.030.993,64 r.itit..tsz,es

DORADCA Auditors So. z o.o



.WISTIL'S.A.

Nale2no6ci z tytulu dostaw i uslug zostaly zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia sald.
Na nale2no5ci pzeterminowane i o wysokim ryzyku nieSciqgalnoSci dokonano odpisow
aktualizujqcych ich warto56.

I nwestvcie kr6tkoterminowe

Wykazane w bilansie inwestycje kr6tkoterminowe dotyczq:

. Srodk6w pienigznych w kwocie 13.170.525,66 zl,c po2yczki udzielonejjednostce powiqzanej w kwocie 670.000,00 zl
Salda kont rachunk6w bankowych zostaly potwierdzone na dzie6 31 .12.2016r. przez banki
prowadzqce rachunki Sp6lki.

Kapitaly

Kapital podstawowy Sp6lki wynosi 5.000.000,00 zl i w badanym okresie nie ulegl zmianie.
Kapital wlasny wynosi na dzierl bilansowy 88.307.050,71 zl i zwigkszyl sig w 2016 roku o
kwotq 8.651 .251,36 zl stanowiqcq zysk netto za 20116 rok.

Zobowlqzania i rezenvy na zobowiqzania

Rodrej zobowiqrafi i rezelw na zobowlqzania $tan na:
31,.12.2A15

$tan na:
?1.1.2.2016

Rezerwy na zobowiqzania 19.555.79 12.678,56

Zobowiqzania dlu gote rm i n owe 5.636.054,34 5.582.841.12

Zobowiqzania kr6tkoterm inowe 279.385.06 448.196,63

Rozliczen ia migdzyokresowe 0,00 600.00

Razem s.g34.g9i,tg 6.04{.316,31

Rezerwv na zobowiazania

Rezerwy wykazane na koniec badanego okresu dotyczq:

o reZ€rwy z tytulu podatku odroczonego

o r€z€rwy na nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne

1.477,56 zl,

11.201,00 zl,

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Zobowiazania dluqoterminowe

an,.na.i 
.

'$liiil8.20,!li5

, $lih,,na:
3{{2i2016

I n ne zobowi qzania wobec jednostek powiqzanych 3.889.174.34 3.945.141.12

I n ne zobowi qzania wobec pozostalych jed nostek 1.746.880.00 1.637.700,00

Raiem 5.636,0&{,34 6;S82i&$,12

Inne zobowiqzania dlugoterminowe wobec jednostek powiqzanych w kwocie 3.945.141,12
zl stanowiq po2yczki.

lnne zobowiqzania dlugoterminowe wobec pozostalych jednostek wynikajq z nabycia
nieruchomo6ci gruntowej.

Zobowiazania kr6tkoterminowe

:., tan.::nbi.,
:a:a:a:: '

i'9rIa,ao16

$tan,na:
0il;1f,;2015

Zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug wobec
jednostek powiqzanych 8.114,51 54.041,53

Zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug wobec
pozostalych jednostek 15.968,82 17.404.52

Z tytulu podatk6w, cel i ubezpieczefi 124.189.44 235.440.33

Zobowiqzania z tytulu wynagrodzef 20.272.29 30.470.25

lnne zobowiazania 1 10.840.00 110.840.00

Raaem 279.386,06 448.196,63

Wykazane w bilansie zobowiqzania sq zobowiqzaniami bie2qcymi.

Zobowiazania warunkowe

Zarzqd Sp6lki zlo2yl oSwiadczenie o braku zobowiqzafi warunkowych.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Przychody ze sprzeda2y
W ewidencji ksiEgowej Sp6tka ujgla wszystkie pzychody ze sprzeda2y za badany okres.

Rodzal pnychod6w 2015

Sprzeda2 produkt6w i uslug
Pozostale przychody operacyj ne
Pzychody finansowe

4.716.533,10
583.692,13

2.420.562,03

5.258.405,61
220.069,04

4.743.666.52

10.222.141,17

Na wysokoSd osiqgniqtych w 2016 roku przychod6w finansowych decydujqcy wptyw miala
dywidenda od sp6lki zale2nej w kwocie 4.624.776,00 zl.

Koszty

Suma poniesionych w 2015 i 2016 roku koszt6w wyniosla:

Rodzal kotzt6w 2015 2018

Koszty og6lnego zarzqdu 953.515,70 1.182.125,98
Razem kosztv dzialalnoScioperacvinei 953.515.70 1.182.125.98
Pozostafe koszty operacyjne
Koszty finansowe

3.128,77
98.374,36

91.489.43
88.466,33

Razcm koezty 1.055.0{8,83 1.362.081,74

WysokoS6 i struktura koszt6w rodzajowych poniesionych w 2016 roku pzedstawia sig
nastgpujqco:

WysokoSd i struktura koszt6w rodzajowych

Ubezpieczenia
spoleczne i inne
Swiadcaenia;43

478,01:4o/o

Pozostale koszty
rodzajowe;94

662,70;8o/o
Amortyzacja;

128 595,96; 11%
Zu2ycie

material6w i

energii; 29
042,98;2o/o

Uslugi obce; 376
137,7O;31o/o

Wynagrodzenia;
3{.8238,50;29o/o

Podatki ioplaty;

DOMDCA Auditoa Sp. z o.o.
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Wyniki finansowe

Sp6lka osiqgngla w badanym i poprzednim okresie nastgpujqce wyniki:

Kategoria Wyniki20l5 roku Wyniki20l6 roku

Zysk brutto ze sprzeda2y 4.716.533,10 5.258.405,61

Zysk ze spzeda2y 3.763.017.40 4.076.279,63

Zysk na dzialalno6ci operacyjnej 4.343.580,76 4.204.859,24

Zysk brutto 6.665.768.43 8.860.059.43

Zysk netto 7.274.548,88 8.651.251,36

Podatek dochodowy

W 2016 roku Spolka nie uzyskala dochodu do opodatkowania w zwiqzku z odliczaniem
strat z lat poprzednich w kwocie 4.501.886,03 zl.

Na wykazany w rachunku zysk6w i strat podatek w kwocie 208.808,07 zl skladajq sig:

r zmiana stanu aktyw6w na odroczony podatek

. zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek

208.277,30 zl,

530,77 zl.

KompletnoS6 i prawidlowo56 sporzqdzenia pozostalych skladnik6w
sprawozdan ia finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaSnienia
zostaly sporzqdzone kompletnie i prawidlowo. Obejmujq one w szczeg6lno6ci:

. zasady polityki rachunkowosci,

. rozliczenie stan6w orazprzychod6w irozchod6w maiqtku tnrualego,

o rozliczenie gl6wnych pozycji r62niqcych podstawg opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego brutto,

o pozostale istotne informacje dotyczqce sprawozdania finansowego.

Pzedstawiony do badania rachunek pzeplywow Srodk6w pienig2nych oraz zestawienie
zmian w kapitale wlasnym wykazujq powiqzanie z bilansem, rachunkiem zysk6w i strat
oraz ksiggami rachunkowymi.

Sprawozdanie z dzialalnoSci jednostki jest kompletne, a pzedstawione w nim dane
sq zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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MAJATKOWEJ I FTNANSOWEJ

Analiza obejmuje ostatnie tzy lata obrotowe.

W poni2szej tabeli pzedstawiono podstawowe wielkoSci charakteryzujqce dzialalnoSc
Spolki w latach 2014 - 2016.

l(eteCorle 2AM r94_qt:
':. :'::
t0r.6
::....;

..Zmiana
,,,34,.,',i or*

Zrnlana
20r8-415

Sumy bilansowe 79.062.488,8€ 85,590.794,54 94.351.367.0i 6.528.305,69 8.760.572,48

Aktywa trwate 76.667.286,6€ 77.625.222,91 78.962.O45.48 957.936,2: 1.336.822,57

Aktvwa obrotowe 2.395.202.17 7.965.571,63 15.389.321.54 5.570.369,4€ 7.423.749,91

Nale2noSci z tytulu
dostaw i uslug

576.920,2e 1.029.693.64 1.316.581,8€ 452.773,38 286.888.21

Kapital wlasny 72.381.250.47 79.655.799.35 88.307.050.71 7.274.548.8e 8.651.251,3€

Zobowiqzania irezerwy
na zobowiazania

6.681.238,38 5.934.995,19 6.044.316,31 -746.243,19 109.321.1

Zobowiqzania z tytulu
Jostaw i uslug

42.553.93 24.083,33 71.446,04 18.470,6C 47.362,72

Pzychody ze
sprzeda2y

3.325.983.46 4.716.533,1C 5.258.405,61 1.390.549.64 541.872,51

Koszty dzialalnoSci

operacyjnej
1.016.494.0C 953.515,7C 1.182.125.98 -62.978,30 228.610,2e

r'/ynik ze sprzedazy 2.309.489.4e 3.763.017,4C 4.O76.279.63 1.453.527.94 313.262,23

/Vynik brutto 488.517.6€ 6.665.768,43 8.860.059.43 6.177.250,77 2.194.291,OC

/Vynik netto 1.525.456.1 7.274.548,8e 8.651.251,36 5.749.092.75 1.376.702,4e

DORADCA Auditors Sp. z o.o
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Analiza wskaZnikowa

Analiza wska2nikowa oparta jest na podstawowych wska2nikach finansowych. Ze wzglgdu
na szeroki zakres zagadnieh jakich wska2niki dotyczq, zostaty one podzielone na cztery
podstawowe zespoly:

= wskaZniki rentowno5ci,

+ wska2niki plynno6ci,

+ wska2niki obrotowoSci,

+ wskaZniki struktury izadlu2enia.

Wska2niki rentownoSci pokazujq syntetyczny obraz efektywno6ci finansowej dzialalno5ci
gospodarczej poprzez por6wnanie wyniku finansowego z przychodami ze sprzeda2y
lub warto6ciq majqtku Sp6lki.

Wskahniki plynnoScidajq obraz sytuacji finansowej Sp6lki pod wzglgdem jej wyplacalnoSci
w krotkim czasie, czylizdolno6ci do regulowania biezqcych zobowiqzan.

Wskainiki obrotowoSci opisujq szybkoSd krq2enia i stopien wykozystania zasob6w
majqtkowych oraz ich produktywno5d.

Wskainiki struktury i zadlu2enia przedstawiajq 2rodla finansowania majqtku, a w
szczeg6lno5ci stopiei zadlu2enia Spolki. Pokazujq ponadto strukturg majqtku i2r6del jego
finansowania.

Analiza rentowno6ci

Analiza rentownoSci okre5la osiqgniqte efekty finansowe w stosunku do pzychodu ze
sprzedazy oraz warto5ci majqtku. Pozwala oceni6, czy prowadzona dzialalno6d jest
oplacalna, a zaangazowany kapital przyni6sl oczekiwane efekty finansowe.

Poni2sza tabela pzedstawia wartoSci wynik6w finansowych Sp6lki za lata 2014 - 2016.

Katsgotia 2414, "2A'45 ib'i6

Zysk ze sprzeda2y 2.309.489,46 3.763.O17,4C 4.076.279,63

7y sk z dzialalno6ci operacyjnej 2.611.992.13 4.343.580.7€ 4.204.859,2t

Zysk (strata) brutto 488.517,6€ 6.665.768,43 8.860.059,4:

Zysk (strata) netto 1 .525.456.1 3 7.274.548.8e 8.651.251,3€

Wyniki finansowe ze spzedazy, brutto i netto za 2015 i 2016 rok byly znacznie wy2sze ni2
za 2014 rok. Wplyw na to mial wzrost przychodow ze sprzedazy i pzychodow
finansowych.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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W calym analizowanym okresie na znacznq r62nicq pomigdzy wynikiem ze spzeda2y, a
zyskiem brutto wplyw miaty dywidendy od jednostki zale2nej. W ZOll roku istotny
negatywny wptyw wynik brutto i netto mial odpis aktualizujqcy wartoS6 inwestycji w sp6tci
podporzqdkowanej.

Tendencje w ksztaltowaniu sig wynik6w Sp6lki potwierdzajq r6wniez wska2niki
rentownoSci oparte na wynikach netto oraz wynikach ze sprzeda2y. W analizowanym
okresi e poszczeg6l ne wska2n i ki ksztaltowaly si g nastgpuj qco :

Wska2niki rentownoSci pokazujq ile zysku pzyniosla w poszczeg6lnych latach jedna
zlot6wka sprzeda2y lub jedna zlot6wka majqtku Sp6lki. Przy analizie tej grupy wskaznikow
zwr6ci6' nale2y uwage na bardzo wysokie warto6ci wska2nik6w rentowno5ci spzedazy i

netto w ostatnich dw6ch latach. R62nica pomigdzy wska2nikami rentownoSci netto i

rentowno6ci sprzeda2y Swiadczy o istotnym wplywie pozaoperacyjnych czynnik6w na
poziom wyniku netto Sp6lki (szczeg6lnie przychod6w finansowych).

Analiza plynnoSci

Oceng plynno6cifinansowej oparto na nastgpujqcych podstawowych wska2nikach:

Wsketnlk Spos6b wyllczenla 2014 2015 2016

PlynnoSC bie2qca
Aktvwa obrotowe

Zobowiqzania i rezerwy kr6tkoterminowe
11,73 28,51 34,34

Wysoka plynnoS6
Aktywa obrotowe - zaoasv

Zobowiqzania i rezerwy kr6tkoterminowe
11,73 28,51 34,U

Plynnosd got6wkowa
Srodkipieniezne

Zobowiqzania i rezerwy kr6tkoterminowe
8,45 24,U 29,39

Wska2niki plynno5ci podwy2szyly sig w 2016 roku iosiqgajq wysoko56 wielokrotnie
wyzszE od poziomu zalecanego. W teorii za po2qdanq wysokoS6 wysokiej wskaznika
plynno6ci bie2qcej uznaje sig jego wielkoS6 w granicach 1,5 do 2,0, zaS wska2nika
wysokiej ptynno6ci w granicach 1,0 - 1,2.

Wskatnlk Spordb wyllczanla 2014 2015 2016

Rentownosc netto
Wynik netto * 100

Przychody ze spzeda2y
45.860/o '154,240/o 164,520/o

RentownoSd sprzeda2y
Wvnik na sprzedaZv * 100

Przychody ze sp'z.eda?y
69,440/o 79,780/o 77,52%

Rentowno5C netto majqtku
Wvnik netto * 100

Aktywa og6lem
1,93% 8,50% 9,170/o

RentownoSd kapitatu wlasnego
Wynik netto.100

Kapitat wlasny - wynik netto
2,15%o 10,050/o 10,86Yo

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Wska2nik ptynnoSci got6wkowej na koniec 2016
Srodki pienig2ne blisko tzydziestokrotnie
krotkoterminowych.

Analiza obrotowoSci

roku wskazuje, 2e na dziei bilansowy
pzekraczaty wartoS6 zobowiqzan

Analizg obrotowo5ci oparto o nastqpujqce wska2niki:

Wskatntk Spos6b wyllczenla 2011 2015 2016

ObrotowoS6 nale2noSci

handlowych w dniach
PzeciQtny stan nale2noSci * 365
Pzychody ze spzedazy + VAT

33 62 88

Obrotowo5d zobowiqzai
handlowych w dniach

Pzecietnv stan zobowiqzafl * 365

Przychody ze s1zedazy
c

W roku 2016 podwy2szyl sie znacznie wska2nik obrotowoSci nale2no6ci, na co wptyw mial
istotny wzrost nale2noSci od jednostek powiqzanych na koniec roku 2016.

Wskazniki obrotowo6ci zobowiqzai wykazuje tendencje malejqcq, a jego poziom na
koniec 2016 roku jest bardzo niski.

Wskainiki struktury i wspomagania finansowego

Analiza finansowania pozwala oceni6, w jakim stopniu Sp6lka jest zasilana ze 2rodel
zewngtrznych, jakie sq proporcje pomigdzy kapitalem obcym i kapitaNem wlasnym oraz
jaka jest jej zdolno66 do wywiqzania sig z zobowiqzafi. Przeprowadzeniu analizy struktury i

zadlu2enia slu2q n astgpujqce wska2ni ki :

Wska2nik struktury aktywow istotnie zmniejszyl sig w ostatnim okresie. W struktuze
aktywow w calym analizowanym okresie znaczniejednak pzewa2ajqaktywa trwale, na co
decydujqcy wplyw ma wysoka warto56 inwestycji dlugoterminowych (akcji jednostek
podporzqdkowanych).

Wska2nlk Spos6b wyllczenla 2AU 2015 2016

Struktura aktyw6w
Aktrnra tnvate *100

Aktywa obrotowe
3201% 97SYo 513%

Struktury finansowania
majqtku

Kapitaly wlasne

Aktywa og6tem
92Yo Y5'/o 94o/o

Pokrycie majqtku
zobowiqzaniami

Kapitalv obce
Aktywa og6lem

8% 7Yo 60/o

TnrvaloS6 struktury
finansowania

Kaoital stafu

Aktvwa tnrate
103% 110To 119Yo
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W okresie objqtym analizq struktura 2r6del finansowania majqtku nie ulegala istotnym
zmianom. Na koniec.2O1Q loku gl6wnym 2r6dlem finansowania majqtku SpOki sq kapitlty
wlasne, kt6re fi nans qq (Ao/o aktyw6w.

Na koniec 2016 roku jest spelniona regula bilansowa m6wiqca, 2e majqtek trwaly powinien
by6 sfinansowany w caloSci z kapital6w wlasnych powigkszonych o zobowiqzania
dlugoterminowe, o czym informuje wska2nik tnraloSci struktury finansowania.

Podsumowanie

Uwzglgdniajqc wyniki badania sprawozdania finansowego i dokonanej analizy
wska2nikowej stwierdziC nale2y, 2e aktualna sytuacja finansowa i majqtkowa ,,WlSTlL;'
S.A. nie stwaza zagro2efi dla kontynuacjidziatalno6ci.

Kluczowy biegly rewid"nt, l1-
Jan Karoi wpisany do rejestrrf biegtych
rewident6w pod numerem e+Z{

Podmiot wpisany na listg uprawnionych do
badania pod numerem 913:

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
80-266 Gdafisk
uf. Grunwaldzka2l2

CZI,ONEK

Zygmunt hoclai

Gdaisk, 22.04.2017 r.
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IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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