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RAPORT BIEŻĄCY  

W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d)  
USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTO ŚCIOWYMI Z 1934 ROKU  

Data Raportu (termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem): 9 maja 2013 r.   
  

CENTRAL EU ROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION  

(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)   
  

  
DELAWARE    001-35293   54-1865271 

(Stan lub inne miejsce utworzenia/zawiązania)   (Numer w ewidencji Komisji)   (Podatkowy numer indentyfikacyjny pracodawcy 
IRS) 

  
3000 Atrium Way, Suite 265 
Mount Laurel, New Jersey 

  08054 

(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego raport)   (Kod pocztowy) 

(856) 273-6980  
(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem kierunkowym)   

  

W przypadku składania Formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków 
określonych przepisami wskazanymi poniżej należy zaznaczyć właściwą kratkę:  
  

 Pisemne zawiadomienie zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR 230.425) 
  

 Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14a-12) 
  

 Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 
240.14d-2(b))   

 Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 
240.13e-4(c))  
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Ustęp 4.02(a). Nieuwzględnianie poprzednio opublikowanych sprawozdań finansowych, związanych z nimi raportów biegłego 
rewidenta lub przeprowadzonych przeglądów śródrocznych.  

W dniu 9 maja 2013 r. kierownictwo wyższego szczebla Central European Distribution Corporation („Spółka”), po zasięgnięciu 
opinii komitetu audytu i rady dyrektorów Spółki, doszło do wniosku, że Spółka przekształci swoje skonsolidowane sprawozdania 
finansowe za okresy rozpoczynające się 1 października 2010 r. lub później („Okresy Podlegające Przekształceniu”) w celu 
sprostowania błędów księgowych wynikających z nieprawidłowego ujęcia niektórych aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego 
w związku z nabyciem Russian Alcohol Group („RAG”) w roku 2009. W efekcie skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki za 
Okresy Podlegające Przekształceniu nie powinny być uwzględniane. Przekształcenie nie powinno mieć wpływu na wykazany 
uprzednio zysk z działalności operacyjnej ani przepływy pieniężne w którymkolwiek z analizowanych okresów.  

Jak wcześniej informowano, Spółka zmieniła kierownictwo wyższego szczebla w styczniu 2013 r., w tym powołała nowego 
Dyrektora Zarządzającego (ang. Chief Executive Officer) i Dyrektora Finansowego Spółki (ang. Chief Financial Officer). W 
następstwie tych zmian nowi dyrektorzy Spółki kontynuowali i zakończyli kompleksową analizę działalności Spółki, jej kontroli 
wewnętrznej i procedur sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, którą rozpoczęto w czwartym kwartale 2012 
roku. W trakcie analizowania procedur sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podczas jego sporządzania 
wykryto pewne błędy dotyczące ujmowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w związku z nabyciem RAG. 

W Okresach Podlegających Przekształceniu Spółka nieprawidłowo wykazała aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczące 
pewnych kosztów transakcyjnych poniesionych przez Spółkę na rzecz jej spółki zależnej podczas nabycia RAG opierające się na 
założeniu, że koszty te stanowiły różnice przejściowe i związane z nimi aktywa z tytułu podatku odroczonego zostaną zrealizowane w 
przyszłości. Niemniej jednak koszty te stanowią różnicę w księgach rachunkowych i podatkowych (różnica między księgami Spółki a 
podstawą opodatkowania spółki zależnej), a kryteria ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczących takich różnic nie 
zostały spełnione, a zatem aktywa z tytułu podatku odroczonego nie powinny być wykazane. 

Ponadto w Okresach Podlegających Przekształceniu Spółka wykazała rezerwę z tytułu podatku odroczonego dotyczącą 
dodatniej różnicy z przeszacowania uprzednio posiadanego udziału w RAG przyjmując założenie, że odnośny podatek dochodowy 
przypadnie do zapłaty w przyszłości. W jej ujęciu nie uwzględniono jednak faktu, że struktura własności RAG umożliwiała 
rozliczenie tej dodatniej różnicy bez konieczności zapłaty podatku. W efekcie nie należało wykazywać rezerwy z tytułu podatku 
odroczonego. 

Spółka przewiduje, że łączny wpływ dotychczas ustalonych korekt spowoduje obniżenie skonsolidowanego zysku netto, 
odpowiednio, o około 21 mln USD i 6 mln USD za lata zakończone 31 grudnia 2010 i 2011. Spółka szacuje, że korekty nie będą 
miały istotnego wpływu na okresy przed 30 września 2010. Wymienione kwoty mogą ulec zmianie, ponieważ Spółka nadal prowadzi 
analizę wspomnianych kwestii księgowych. Korekty nie powinny mieć żadnego wpływu na wykazany wcześniej zysk z działalności 
operacyjnej ani przepływy pieniężne w którymkolwiek z analizowanych okresów. Korekty nie mają wpływu na pięcioletnie prognozy 
przedstawione przez Spółkę w Zmienionym i Ujednoliconym Memorandum Informacyjnym (ang. Amended and Restated Offering 
Memorandum), Propozycji Zmiany Warunków Emisji (ang. Consent Solicitation Statement) oraz Piśmie Informacyjnym (ang. 
Disclosure Statement) z dnia 8 marca 2013 r. złożonymi jako załącznik do wezwania na formularzu TO-I/A (ang. tender offer 
statement on Schedule TO-I/A) w dniu 8 marca 2013 r., zmienionego i uzupełnionego Aneksem nr 1 do Memorandum Informacyjnego 
z dnia 18 marca 2013 r., złożonym jako załącznik do Formularza 8-K w dniu 19 marca 2013 r. 

Niektórzy członkowie rady dyrektorów i kierownictwa wyższego szczebla Spółki omawiali wyżej wymienione sprawy z 
obecnym biegłym rewidentem Spółki Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz jej byłym biegłym rewidentem PricewaterhouseCoopers sp. 
z o.o. Spółka przewiduje, że w czerwcu 2013 roku złoży w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zmiany do 
niektórych okresowych raportów finansowych dotyczących okresów objętych przekształceniem w celu odzwierciedlenia 
przekształconych sprawozdań finansowych. Nie można jednak zapewnić, że zmiany te zostaną złożone w przewidywanym okresie. 

Spółka uważa, że gruntowny przegląd procedur sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki był 
kluczowym i niezbędnym krokiem w celu naprawienia istotnych słabości systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością 
finansową, które zostały przedstawione w Raporcie Rocznym Spółki za rok 2011 złożonym na Formularzu 10-K/A, a nowe 
kierownictwo Spółki z zaangażowaniem pracuje nad zmianą środowiska kontroli i wzmocnieniem systemu kontroli wewnętrznej 
Spółki nad sprawozdawczością finansową. 

Oczekiwane skutki wyżej omówionego przekształcenia oszacowano na podstawie obecnie dostępnych informacji. Z uwagi na 
fakt, że analiza księgowości Spółki jest w toku, przedstawione szacunki mogą ulec zmianie do czasu złożenia ostatecznych 
przekształconych sprawozdań finansowych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 
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Ustęp 8.01. Inne wydarzenia  

W świetle obecnej sytuacji finansowej Spółki oraz prowadzonej restrukturyzacji i konieczności przekształcenia sprawozdań 
finansowych, rada dyrektorów Spółki postanowiła odroczyć walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, obecnie planowane na 14 
maja 2013 r., i zwołać je w późniejszym terminie, który zostanie ustalony przez radę dyrektorów Spółki.  

 

Uwaga na temat stwierdzeń dotyczących przyszłości 

Informacje zawarte w niniejszym Raporcie Bieżącym zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (ang. forward-looking 
statements) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów 
wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995), w tym między innymi oświadczenia dotyczące 
oczekiwanej istotności lub znaczenia szacowanych korekt do sprawozdania finansowego, oczekiwanego terminu złożenia 
zmienionego rocznego oraz kwartalnego raportu oraz ilościowych skutków przekształcenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości 
opierają się na naszej znajomości stanu faktycznego na dzień niniejszego Raportu Bieżącego i odnoszą się do znanych i nieznanych 
obecnie ryzyk i niepewności, przez co faktyczne rezultaty, wyniki działalności lub osiągnięcia CEDC mogą się istotnie różnić od 
przyszłych rezultatów, wyników działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości. Ryzyka te obejmują między innymi, ryzyko, że dodatkowe informacje mogą wynikać z oceny systemu kontroli oraz 
procedur Spółki w zakresie ujawniania informacji oraz, że przygotowanie przekształconych sprawozdań finansowych Spółki lub inne 
zdarzenia będą mogły wymagać od Spółki dokonania innych zmian. 

Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i nie należy pokładać 
nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. Spółka nie zobowiązuje się do żadnego publicznego uaktualniania bądź rewidowania 
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania żadnych innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na 
skutek pojawienia się nowych informacji, czy wystąpienia przyszłych zdarzeń, czy z innego powodu, o ile nie będzie do tego 
zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym 
omówieniem ryzyk i niepewności zawartych w raporcie Spółki na Formularzu 10-K/A za rok finansowy zakończony w dniu 31 
grudnia 2011 r., w tym z oświadczeniami zawartymi w ustępie 1A. „Ryzyka Związane z Naszą Działalnością” oraz w innych 
dokumentach składanych przez Spółkę w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange 
Commission). 
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PODPIS 
  

Zgodnie z wymogami Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, Central European Distribution Corporation poleciła 
podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu należycie umocowanej osobie, która złożyła swój podpis poniżej. 
  

   

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION 

  

Podpis:  

  Grant Winterton 

 

 

Prezes (Chief Executive Officer) 

 

Data: 9 maja 2013 roku 

 


