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Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka”), informuje iż w związku z otrzymaniem od 

Vistal Offshore Sp. z o.o. korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, w 

których realizację zaangażowany jest Vistal Offshore Sp. z o.o., Spółka w dniu 22 września 

2017 r. skorygowała aktualizację wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych 

Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2017. Na skutek tej korekty 

Spółka, w dniu 22 września 2017 r. skorygowała sprawozdania finansowe (jednostkowe i 

skonsolidowane) Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Skorygowane 

sprawozdania finansowe Spółki zostały w dniu 22 września 2017 r. przekazane biegłemu 

rewidentowi na potrzeby ich okresowego przeglądu przez biegłego rewidenta.  

 

Spółka szacuje, że w wyniku korekty sprawozdania finansowego Vistal Offshore Sp. z o.o. 

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., może dojść do obniżenia wyniku na 

realizowanych i zakończonych kontraktach budowlanych Spółki, w których realizację 

zaangażowany jest Vistal Offshore Sp. z o.o., co obniży jednostkowy i skonsolidowany 

wynik finansowy brutto Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

 

Spółka szacuje, że na skutek korekty sprawozdania Vistal Offshore Sp. z o.o. jednostkowy 

wynik finansowy brutto Spółki pomniejszy się dodatkowo kwotę ok. 0,7 mln PLN oraz 

skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia pomniejszy się 

dodatkowo o kwotę ok. 44,7 mln PLN.  

 

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 

r. do 30 czerwca 2017 r. są obecnie przedmiotem przeglądu prowadzonego przez biegłego 

rewidenta. W związku z czym, powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.  

 

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników 

finansowych Spółki zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 


