
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSE 
Kwoty w kolumnach wyrażone są w tysiącach  

(z wyjątkiem ilość akcji i wartości na jedną akcję) 
   

  

30 czerwca, 
2011 (niezbadane)  

  

31 grudnia, 
2010  

  

AKTYWA     
   

Aktywa obrotowe .............................................................................................................................................................    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................................................................................................................$              126,534 $           122,324
Należności pomniejszone o odpisy aktualizujące w wysokości odpowiednio $34,586 i $20,357 ................................ 304,290  478,379
Zapasy................................................................................................................................................................ 137,407  93,678
Rozliczenia międzyokresowe czynne i inne aktywa obrotowe .......................................................................................... 64,603  35,202
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................................................................................ 94,473  80,956
Koszty pozyskania długu ................................................................................................................................ 2,884  2,739

    

Aktywa obrotowe razem................................................................................................................................ 730,191  813,278
 

Znaki towarowe netto ................................................................................................................................  699,127  627,342
Wartość firmy netto ........................................................................................................................................................... 1,869,558  1,450,273
Środki trwałe netto ............................................................................................................................................................. 224,768  201,477
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................................................................................ 42,625  44,028
Inwestycja w podmioty stowarzyszone wykazana metodą praw własności ................................................................ 0  243,128
Koszty pozyskania długu ................................................................................................................................ 15,110  16,656

    

Razem aktywa trwałe ................................................................................................................................  2,851,188  2,582,904
    

 

Aktywa razem ................................................................................................................................................................$3,581,379 $3,396,182
        

   

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE     
Zobowiązania krótkoterminowe ................................................................................................................................    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ................................................................................................................................$               81,931 $          114,958
Kredyty bankowe i kredyty w rachunku bieżącym ................................................................................................ 65,375  45,359
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ................................................................................................ 1,190  5,102
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków ................................................................................................ 114,435  182,232
Pozostałe zarachowane zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe bierne) ................................................................ 44,160  55,070
Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ................................................................ 916  758
Wynagrodzenie odroczone................................................................................................................................ 0  5,000

    

Zobowiązania krótkoterminowe razem ......................................................................................................................... 308,007  408,479
 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pomniejszone o część krótkoterminową  ................................ 21,592 0
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ......................................................................................... 892  1,175
Długoterminowe zobowiązania z tytułu niepodporządkowanych papierów dłużnych ................................  1,301,942  1,250,758
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne ................................................................................................ 2,368  2,572
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ............................................................................................. 185,021  168,527

    

Zobowiązania długoterminowe razem ........................................................................................................................... 1,511,815  1,423,032
 

Kapitał własny razem ................................................................................................................................   
Akcje Zwykłe (o wartości nominalnej $0.01, 120,000,000 akcji autoryzowanych, 72,732,559 i 
70,752,670 akcji wyemitowanych odpowiednio na 30 czerwca 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku) ................................ 727  708
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ............................................................................................ 1,368,202  1,343,639
Zakumulowany wynik ................................................................................................................................  164,385  160,250
Skumulowane pozostałe łączne zyski dotyczące działalności kontynuowanej ................................................................ 228,393  60,224
Minus akcje własne według kosztu (246 037 akcji według stanu na 30 czerwca 2011 roku i 31 grudnia 
2010 roku)................................................................................................................................................................ (150)  (150)

    

Kapitał własny CEDC razem................................................................................................................................ 1,761,557  1,564,671
    

Zobowiązania i kapitały własne razem ................................................................................................$         3,581,379 $      3,396,182
      

 



CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION  
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT 

Kwoty w kolumnach wyrażone są w tysiącach 
(z wyjątkiem wartości na jedną akcję) 

 
 

      

  
Trzy miesiące kończące się 30 czerwca 

  

Sześć miesięcy kończące się 30 czerwca 
  

  
2011  

  
2010  

  
2011  

  

2010  
  

Przychody ze sprzedaży  ................................................................................................$           440,001 $          379,874 $            776,140 $          710,768
Podatek akcyzowy ................................................................................................ (228,044) (204,277) (407,472)  (385,365)
Przychody netto ze sprzedaży  .......................................................................................... 211,957  175,597  368,668  325,403
Koszt własny sprzedaży ................................................................................................ 126,715  87,119  224,089  162,793     
Zysk brutto ze sprzedaży ................................................................................................ 85,242  88,478  144,579  162,610

     
Koszty operacyjne ................................................................................................ 68,418  47,252  126,295  96,130
Zysk z aktualizacji wyceny udziału kapitałowego pozostającego poprzednio 
w posiadaniu ................................................................................................................................ 0  0  (7,898)  0     
Zysk z działalności operacyjnej ................................................................................................ 16,824  41,226  26,182  66,480

     
Przychody/(koszty) nieoperacyjne netto    

Przychody/(koszty) netto z tytułu odsetek ................................................................ (28,361)  (26,423)  (55,213)  (52,099)
Przychody/(koszty) netto z pozostałej działalności finansowej................................ 18,748  (111,698)  49,794  (76,786)
Zysk/(strata) netto na pozostałej działalności nieoperacyjnej ................................ (2,661)  6,638  (3,637)  (11,352)     

Zysk przed opodatkowaniem oraz kapitałem własnym w zysku netto z 
inwestycji niepodlegających konsolidacji ................................................................ 4,550  (90,257)  17,126  (73,757)

     
Uznanie/(obciążenie) wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego ....................... (1,536) (17,918)  (4,177)  (14,748)
Udział w zysku/(stracie) netto podmiotów stowarzyszonych ................................ 0  2,265  (8,814)  444

     
Zysk netto z działalności kontynuowanej ................................................................ 3,014  (70,074)  4,135  (58,565)

     
Działalność zaniechana    

Strata z działalności spółek dystrybucyjnych ................................................................ 0  (7,963)  0  (42,685)
Uznanie/(obciążenie) wyniku finansowego z tytułu podatku 
dochodowego ................................................................................................ 0  41  0  (110)

     
Strata z działalności zaniechanej .............................................................................................. 0  (7,922)  0  (42,795)

     
Zysk/(strata) netto ................................................................................................$               3,014 ($          77,996) $               4,135 ($        101,360)

     
Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą, 
podstawowy ................................................................................................................................$                 0.04 ($              1.00) $0.06 ($0.84)
Zysk/(strata) z działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą, 
podstawowy ................................................................................................................................$                 0.00 ($              0.11) $0.00 ($0.61)

     
Zysk/(strata) netto z działalności na jedną akcję zwykłą, podstawowy ................................$                 0.04 ($              1.11) $0.06 ($1.45)

     
Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą, 
rozwodniony ...............................................................................................................................$ 0.04 ($  1.00) $ 0.06  ($       0.84)
Zysk/(strata) z działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą, 
rozwodniony ...............................................................................................................................$ 0.00 ($              0.11) $ 0.00  ($ 0.61)

     
Zysk/(strata) netto z działalności na jedną akcję zwykłą, rozwodniony................................$ 0.04 ($              1.11) $ 0.06  ($ 1.45)

        



CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

Kwoty w kolumnach wyrażone są w tysiącach  
 

    

  

Sześć miesięcy kończące się 30 
czerwca  

  

  
2011  

  
2010  

  

Przepływy środków pieniężnych z kontynuowanej działalności operacyjnej     
Zysk/(strata) netto ..................................................................................................................................................  $ 4,135 ($ 101,360)
Korekty składające się na różnicę pomiędzy zyskiem/(stratą) netto a przepływami pieniężnymi netto z 
działalności operacyjnej:     

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej ................................................................................................  0  42,795
Amortyzacja.............................................................................................................................................................. 10,765  8,389
Odroczony podatek dochodowy ............................................................................................................................... (4,216)  (20,305)
Zyski z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych ................................................................................................ (50,732)  82,679
Koszt wcześniejszej spłaty długu .................................................................................................................   0  14,114
Rezerwa na realizację opcji pracowniczych.............................................................................................................. 1,336  1,672
Otrzymane dywidendy .............................................................................................................................................. 0  11,399
Wynik netto z tytułu inwestycji w podmioty powiązane konsolidowane metodą praw własności ........................... 8,814  (444)
Zysk z aktualizacji wyceny udziału kapitałowego pozostającego poprzednio w posiadaniu, 
pomniejszony o podatek ................................................................................................................................  (6,397)  0
Pozostałe pozycje niepieniężne ................................................................................................................................ 2,803  11,919
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań działalności operacyjnej: ...............................................................................   

Zmiana stanu należności ................................................................................................................................ 270,364  149,610
Zmiana stanu zapasów ................................................................................................................................ (2,353)  3,890
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych i innych aktywów obrotowych ................................ (18,887)  (4,750)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług ......................................................................................... (83,383)  (42,918)
Zmiana stanu zarachowanych zobowiązań (rozliczeń międzyokresowych biernych) i pozostałych 
zobowiązań ..................................................................................................................................................... (89,111)  (114,152)    

Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej ..................................................................   43,138  42,538
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej z działalności kontynuowanej ................................   
Inwestycje w aktywa trwałe ................................................................................................................................................ (3,181)  (1,306)
Nabycie wartości niematerialnych .........................................................................................................................   (693)  0
Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania ....................................................   0  481,419
Nabycie znaków towarowych.................................................................................................................................   (17,473)  (6,000)
Przejęcie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne .............................................................   (24,124)  (135,964)    
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w kontynuowanej działalności inwestycyjnej .......................................   (45,471)  338,149
Przepływy środków pieniężnych z kontynuowanej działalności finansowej   
Zaciągnięcie kredytów bankowych i kredytów w rachunku bieżącym ...................................................................   30,983  18,568
Spłaty kredytów bankowych i kredytów w rachunku bieżącym .............................................................................   (34,401)  (21,664)
Wykup niepodporządkowanych zabezpieczonych papierów dłużnych ..................................................................   0  (367,954)
Spłata zobowiązania do poprzednich udziałowców ...............................................................................................   0  7,500
Zmniejszenie wartości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ................................................................  (277)  0
Zwiększenie wartości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ................................................................  0  244
Wpływ z tytułu realizacji opcji pracowniczych ......................................................................................................   72  1,976    
Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności finansowej ...................................................................   (3,623)  (361,330)    
Przepływy środków pieniężnych z działalności zaniechanej ..........................................................................................   
Przepływy pieniężne netto z zaniechanej działalności operacyjnej ..................................................................................... 0  1,625
Przepływy pieniężne netto z zaniechanej działalności inwestycyjnej ................................................................................. 0  (330)
Przepływy pieniężne netto z zaniechanej działalności finansowej ...................................................................................... 0  (1,841)    
Przepływy środków pieniężnych netto z zaniechanej działalności .........................................................................   0  (546)
Korekta w celu uzgodnienia zmiany stanu środków pieniężnych z działalności zaniechanej ............................................. 0  546
Różnice kursowe dotyczące salda otwarcia środków pieniężnych ...................................................................................... 10,166  (20,236)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto ........................................................................................................................... 4,210  (879)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ................................................................................................ 122,324  126,439    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ................................................................................................$     126,534 $  125,560

      
   
Dodatkowe informacje o działalności inwestycyjnej niezwiązanej z przepływami pieniężnymi     
Akcje zwykłe wyemitowane w związku z inwestycjami w spółki zależne ................................................................$ 23,175  $ 41,344  

      
   
Uzupełniające informacje na temat przepływów pieniężnych     
Odsetki zapłacone ................................................................................................................................................................$ 44,251  $ 75,051  
Podatek dochodowy zapłacony ................................................................................................................................$ 8,950  $ 18,053  

      



CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION  
NIEZBADANE UZGODNIENIE WYNIKÓW WEDŁUG WCZEŚNIEJ STOSOWANYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI 

Kwoty w kolumnach wyrażone są w tysiącach (z wyjątkiem wartości na jedną akcję) 
 

 
A B C D 

 

GAAP 
 

Q2-11 

Różnice 
kursowe 

Wpływ 
standardu 
APB 14 

Koszty 
restrukturyzacji 

Pozostałe 
korekty 

Dane oczyszczone 
z czynników o 

charakterze 
jednorazowym 

 
Q2-11 

   
   

Przychody ze sprzedaży  ................................................................................................ $440,001  0  0  0  0  $440,001  
Podatek akcyzowy ................................................................................................................................ (228,044) 0  0  0  0  (228,044) 
Przychody netto ze sprzedaży  ................................................................................................ 211,957  0  0  0  0  211,957  
Koszt własny sprzedaży ................................................................................................ 126,715  0  0  0  0  126,715  
Zysk brutto ze sprzedaży ................................................................................................ 85,242 0  0  0  0  85,242 

  40.22% 
    

40.22% 
Koszty operacyjne ................................................................................................................................ 68,418 0  0  0  (3,904)  64,514  
Zysk z działalności operacyjnej ................................................................................................ 16,824 0  0  0  (3,904)  20,728  
  7.94% 

    
9.78% 

Przychody/(koszty) nieoperacyjne netto  
      

Przychody/(koszty) netto z tytułu odsetek ................................................................(28,361) 0  1,076  0  0  (27,285) 
Przychody/(koszty) netto z pozostałej działalności finansowej ................................18,748  (18,748) 0  0  0  0  
Zysk/(strata) netto na pozostałej działalności nieoperacyjnej ................................ (2,661) 0  0  601  0 (2,060) 

            
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem i kapitałem własnym w zysku netto z 

inwestycji niepodlegających konsolidacji ................................................................
 4,550 (18,748) 1,076  601  3,904  (8,617)  

Uznanie / (obciążenie) wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego ................................ (1,536)  3,750  (377) (126) 172  1,883 
Zysk/(strata) netto ................................................................................................ $3,014 ($14,998) $699  $475 $4,076 ($6,734)  

                

Zysk/(strata) netto z działalności na jedną akcję zwykłą, podstawowy $0.04     ($0.09) 

 

       

Zysk/(strata) netto z działalności na jedną akcję zwykłą, rozwodniony  $0.04     ($0.09) 

 
 

A. Pozycja przedstawia niepieniężny wpływ netto po opodatkowaniu różnic kursowych dotyczących instrumentów finansowych denominowanych w USD oraz EUR, jako że 
większość z tych pożyczek zostało zaciągniętych przez jednostki, których walutą funkcjonalną jest polski Złoty oraz rosyjski Rubel. Pozycja przedstawia ponadto proporcjonalny 
udział we wpływie netto po opodatkowaniu różnic kursowych dotyczących zobowiązań denominowanych w obcych walutach, zawartych w wyniku finansowym Grupy Russian 
Alcohol, jako że walutą funkcjonalną tego podmiotu jest rosyjski Rubel.  

B. W maju 2008 roku FASB opublikowała FSP APB 14-1, który ma wpływ na ujęcie rachunkowe zamiennych instrumentów dłużnych, co zapewnia ujęcie obowiązkowych lub 
opcjonalnych rozliczeń gotówkowych z nich wynikających. Standard FSP APB 14-1 będzie mieć wpływ na ujęcie rachunkowe naszych zamiennych papierów dłużnych o wartości 
310,0 milionów USD. FSP wymaga od nas ujęcia dodatkowego niepieniężnego kosztu odsetkowego wynikającego ze stopy rynkowej odnoszącej się do podobnych instrumentów 
dłużnych nieprzewidujących zamiany. Co więcej, wymaga on wykazania kosztu odsetkowego w poprzednich okresach zgodnie z retrospektywnym ujęciem rachunkowym. 
Ujawnienia wynikające ze standardu FSP APB 14-1 zaczęły nas obowiązywać od pierwszego kwartału 2009 roku wraz z retrospektywnym zastosowaniem do wszystkich okresów 
przedstawionych w sprawozdaniu. 

C. Pozycja przedstawia koszt restrukturyzacji związany z restrukturyzacją Grupy Russian Alcohol, składający się przede wszystkim z kosztów odpisu starych zapasów. 
D. Pozycja przedstawia koszty związane z odnowieniem licencji w Rosji. Na koszt ten składają się przede wszystkim nakłady poniesione na ulepszenia obiektów i przygotowanie ich 

do kontroli, jak również należności związane z hurtownikami, którzy nie uzyskali wymaganych licencji na prowadzenie sprzedaży hurtowej.  
 
 
 



 
GAAP A B C D 

Dane oczyszczone 
z czynników o 

charakterze 
jednorazowym 

Q2-10 
Różnice 
kursowe 

Wpływ 
standardu 
APB 14 

Koszty 
restrukturyzacji  

Pozostałe korekty Q2-10 

    
  

Przychody ze sprzedaży  ................................................................................................ $379,874  $0  $0  $0  $0  $379,874  
Podatek akcyzowy ................................................................................................................................ (204,277) 0  0  0  0  (204,277) 
Przychody netto ze sprzedaży  ................................................................................................ 175,597  0  0  0  0  175,597  
Koszt własny sprzedaży ................................................................................................ 87,119  0  0  0  0  87,119  
              
Zysk brutto ze sprzedaży ................................................................................................ 88,478  0  0  0  0  88,478  

  50.39% 
  

 
 

50.39% 
Koszty operacyjne ................................................................................................................................ 47,252 0 0 (3,019) (500) 43,733  

            
Zysk z działalności operacyjnej ................................................................................................ 41,226 0  0 3,019 500 44,745  

  23.48% 
  

 
 

25.48% 
Przychody/(koszty) nieoperacyjne netto  

   
 

  
Przychody/(koszty) netto z tytułu odsetek ................................................................(26,423) 0 1,018  0 0 (25,405) 
Przychody/(koszty) netto z pozostałej działalności finansowej ................................(111,698) 111,698 0 0 0 0  
Zysk/(strata) netto na pozostałej działalności nieoperacyjnej ................................ 6,638  0 0 825 (7,642) (179) 

           
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem, kapitałem własnym w zysku netto z 

inwestycji niepodlegających konsolidacji i udziałami niedającymi 
kontroli w spółkach zależnych ................................................................................................

 
(90,257)  111,698 1,018 3,844 (7,142)  19,161 

Uznanie / (obciążenie) wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego ................................ 17,918 (22,005) (356) (730) 1,352  (3,821)  

Udział w dochodzie/(stracie) netto podmiotów stowarzyszonych ................................ 2,265 0 0 0  0  2,265  
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej................................................................ ($70,074) $89,693 $662 $3,114  ($5,790) $17,605  

  
   

 
  Działalność zaniechana ................................................................................................ 

   
 

  
Zysk/(strata) z działalności spółek dystrybucyjnych ................................................................ (7,963) 0 0 0 0 (7,963) 
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego ................................ 41 0 0 0 0 41 

Zysk/(strata) z działalności zaniechanej ................................................................ ($7,922) $0  $0 $0  $0  ($7,922) 
        
Zysk/(strata) netto ................................................................................................ ($77,996) $89,693 $662 $3,114  ($5,790) $9,683 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą, 
podstawowy ................................................................................................................................

 
($1.00) 

    
$0.25 

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą, 
podstawowy 

($0.11) 
    

($0.11) 

       
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą, 

rozwodniony ................................................................................................................................
 ($1.00) 

    
$0.25 

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą, 
rozwodniony 

 ($0.11) 
    

($0.11) 

 
 

A. Pozycja przedstawia niepieniężny wpływ netto po opodatkowaniu różnic kursowych dotyczących instrumentów finansowych denominowanych w USD oraz EUR, jako że 
większość z tych pożyczek zostało zaciągniętych przez jednostki, których walutą funkcjonalną jest polski Złoty oraz rosyjski Rubel. Pozycja przedstawia ponadto proporcjonalny 
udział we wpływie netto po opodatkowaniu różnic kursowych dotyczących zobowiązań denominowanych w obcych walutach, zawartych w wyniku finansowym Grupy Russian 
Alcohol, jako że walutą funkcjonalną tego podmiotu jest rosyjski Rubel. 

B. W maju 2008 roku FASB opublikowała FSP APB 14-1, który ma wpływ na ujęcie rachunkowe zamiennych instrumentów dłużnych, co zapewnia ujęcie obowiązkowych lub 
opcjonalnych rozliczeń gotówkowych z nich wynikających. Standard FSP APB 14-1 będzie mieć wpływ na ujęcie rachunkowe naszych zamiennych papierów dłużnych o wartości 



310,0 milionów USD. FSP wymaga od nas ujęcia dodatkowego niepieniężnego kosztu odsetkowego wynikającego ze stopy rynkowej odnoszącej się do podobnych instrumentów 
dłużnych nieprzewidujących zamiany. Co więcej, wymaga on wykazania kosztu odsetkowego w poprzednich okresach zgodnie z retrospektywnym ujęciem rachunkowym. 
Ujawnienia wynikające ze standardu FSP APB 14-1 zaczęły nas obowiązywać od pierwszego kwartału 2009 roku wraz z retrospektywnym zastosowaniem do wszystkich okresów 
przedstawionych w sprawozdaniu. 

C. Pozycja przedstawia koszt restrukturyzacji związany z integracją Grupy Parliament i Grupy Russian Alcohol. 
D. Korekta zaprezentowana w pozycji „Zysk / (strata) netto na pozostałej działalności nieoperacyjnej” przedstawia eliminację przychodu z tytułu dywidend otrzymanych od spółek 

dystrybucyjnych, które zostały sprzedane w dniu 2 sierpnia 2010 roku i zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym jako działalność zaniechana.  Korekta zaprezentowana w 
pozycji „Koszty operacyjne” przedstawia koszty doradców i koszty obsługi prawnej związanych z potencjalną akwizycją spółki Nemiroff, która w efekcie nie doszła do skutku. 

 



 

UZGODNIENIE PORÓWNYWALNEGO ROZWODNIONEGO ZYSKU NETTO ZA 2011 ROK 
 
 
Całoroczna prognoza, Dwana ście miesi ęcy ko ńcz ących si ę 31 grudnia,       2011 
-------------------------------------------------                       ----- 
Przedział rozwodnionego zysku netto na jedn ą akcj ę zwykł ą               $1.30 
                                                                        $1.50 
                                                                        ----- 
A.  Wpływ ró żnic kursowych dotycz ących instrumentów finansowych  

denominowanych w USD oraz EUR                                       ($0.55) 
B. Wpływ przyj ęcia standardu APB 14-1                                   $0.02 
C. Koszty restrukturyzacji                                             ($0.02) 
D. Pozostałe                                                            $0.05 
----------------------------                                            ----- 
Przedział porównywalnego rozwodnionego zysku netto 
na jedn ą akcj ę zwykł ą                                                   $0.80 
                                                                        $1.00 
                                                                        ----- 
 
 
A. Pozycja przedstawia niepieniężny wpływ netto po opodatkowaniu różnic kursowych dotyczących instrumentów finansowych denominowanych w USD oraz EUR, jako że 

większość z tych pożyczek zostało zaciągniętych przez jednostki, których walutą funkcjonalną jest polski Złoty oraz rosyjski Rubel. Pozycja przedstawia ponadto proporcjonalny 
udział we wpływie netto po opodatkowaniu różnic kursowych dotyczących zobowiązań denominowanych w obcych walutach, zawartych w wyniku finansowym Grupy Russian 
Alcohol, jako że walutą funkcjonalną tego podmiotu jest rosyjski Rubel.  

B. W maju 2008 roku FASB opublikowała FSP APB 14-1, który ma wpływ na ujęcie rachunkowe zamiennych instrumentów dłużnych, co zapewnia ujęcie obowiązkowych lub 
opcjonalnych rozliczeń gotówkowych z nich wynikających. Standard FSP APB 14-1 będzie mieć wpływ na ujęcie rachunkowe naszych zamiennych papierów dłużnych o wartości 
310,0 milionów USD. FSP wymaga od nas ujęcia dodatkowego niepieniężnego kosztu odsetkowego wynikającego ze stopy rynkowej odnoszącej się do podobnych instrumentów 
dłużnych nieprzewidujących zamiany. Co więcej, wymaga on wykazania kosztu odsetkowego w poprzednich okresach zgodnie z retrospektywnym ujęciem rachunkowym. 
Ujawnienia wynikające ze standardu FSP APB 14-1 zaczęły nas obowiązywać od pierwszego kwartału 2009 roku wraz z retrospektywnym zastosowaniem do wszystkich okresów 
przedstawionych w sprawozdaniu. 

C. Pozycja przedstawia koszt restrukturyzacji związany z restrukturyzacją Grupy Russian Alcohol, składający się przede wszystkim z kosztów odpisu starych zapasów.  
D. Pozycja przedstawia jednorazowy zysk w wysokości $7,8 milionów z aktualizacji wyceny udziału kapitałowego w Grupie Whitehall pozostającego poprzednio w posiadaniu, a 

rozpoznany w momencie konsolidacji w lutym 2011 r. Ponadto znajdują się: strata w wysokości $0,9 milionów poniesiona w pierwszym kwartale 2011 r. przez spółkę Bravo, 
związana z nieodnowieniem licencji na produkcję (licencja została odnowiona na początku kwietnia 2011 r.), odwrócenie $0,9 milionów kosztów zarządu poniesionych przez 
poprzedni Zarząd Grupy Whitehall przed objęciem udziałów w pierwszym kwartale 2011 r. oraz eliminacja udziału w wyniku netto podmiotów stowarzyszonych zawierającego 
wyniki Moet Hennessey Joint Venture, która to spółka została sprzedana w marcu 2011 r., jak również inne koszty o charakterze jednorazowym związane z objęciem udziałów w 
Grupie Whitehall w lutym 2011 r. Pozycja ta zawiera również koszty związane z odnowieniem licencji w Rosji. Na koszt ten składają się przede wszystkim nakłady poniesione na 
ulepszenia obiektów i przygotowanie ich do kontroli, jak również należności związane z hurtownikami, którzy nie uzyskali wymaganych licencji na prowadzenie sprzedaży 
hurtowej. 

 


