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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 zawiadomienia 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) 

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

� Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami 
wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c)) 

 



 
 

Rozdział 4.02. Brak możliwości oparcia się na wydanych wcześniej sprawozdaniach finansowych, 
powiązanym raporcie z badania lub przeprowadzonego przeglądu śródrocznego. 

Dnia 1 czerwca 2012 roku zgodnie z zaleceniem kadry kierowniczej wyższego szczebla rada dyrektorów 
Central European Distribution Corporation („Spółka”) stwierdziła, że nie można opierać się na sprawozdaniach 
finansowych za wszystkie sprawozdawcze okresy finansowe od 1 stycznia 2010 roku i po tej dacie. Spółka 
przekształci te sprawozdania finansowe, aby skorygować błędy wynikłe z niezapewnienia prawidłowego ujęcia 
określonych wstecznych rabatów handlowych dotyczących przychodów ze sprzedaży netto Spółki w jej głównej 
operacyjnej spółce zależnej w Rosji – Russian Alcohol Group („RAG”). 

Jak ogłoszono wcześniej, w kwietniu 2012 roku Spółka zmieniła kadrę kierowniczą wyższego szczebla w 
RAG. Po tej zmianie kadra kierownicza wyższego szczebla Spółki zleciła, aby nowy zespół zarządzający 
dokonał przeglądu działalności i mechanizmów kontroli wewnętrznej RAG, w tym oceny zasobów i potrzeb w 
dziale finansów  i dziale sprawozdawczości, jak stwierdzono w Rozdziale 9A raportu rocznego Spółki na 
Formularzu 10-K za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Na podstawie wstępnych ustaleń z tego 
przeglądu, który obecnie trwa, kadra kierownicza wyższego szczebla Spółki ustaliła, że w wykazanych przez 
Spółkę przychodach ze sprzedaży netto w latach zakończonych 31 grudnia 2010 roku i 2011 roku nie 
uwzględniono w terminowy sposób pełnej kwoty wstecznych rabatów handlowych udzielonych klientom RAG 
w Rosji. Poza tym Spółka analizuje konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego Spółki za 
rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z szacunkami Spółki łączny wpływ korekt zidentyfikowanych 
do tej pory spowoduje obniżenie jej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności 
operacyjnej oraz powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30–
40 milionów USD, przy czym kwota ta może ulec zmianie w miarę kontynuowania przez Spółkę przeglądu 
dotyczącego omówionych kwestii księgowych. Większość tej kwoty wynika z nieprawidłowego oszacowania 
określonych wstecznych rabatów handlowych, co spowodowało zawyżenie zarówno przychodów netto, jak i 
należności. Nie przewiduje się, aby korekty wywarły wpływ na zaraportowane wcześniej środki pieniężne z 
działalności operacyjnej ujęte w zestawieniu przepływów pieniężnych w analizowanych okresach. 

Kilku członków rady dyrektorów i kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki omówiło opisane 
powyżej kwestie z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. – obecnym audytorem Spółki oraz z PricewaterhouseCoopers 
Sp. z o.o. – poprzednim audytorem Spółki. Spółka przewiduje złożenie – na początku, a najpóźniej do połowy 
lipca 2012 roku – w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zmian do swoich raportów 
rocznych na Formularzu 10-K za lata zakończone 31 grudnia 2010 roku i 2011 roku, a także raportów 
kwartalnych na Formularzu 10-Q za wszystkie kwartały za te okresy roczne, tak aby odzwierciedlić 
przekształcone sprawozdania finansowe. Nie można jednak zagwarantować, że wymienione dokumenty zostaną 
złożone we wskazanym terminie. 

Chociaż Spółka jest przekonana, że wprowadzenie nowego kierownictwa w RAG było podstawowym i 
niezbędnym działaniem w celu wyeliminowania istotnych słabych stron kontroli wewnętrznej nad 
sprawozdawczością finansową, ujawnionych wcześniej w raporcie rocznym Spółki za rok 2011 na Formularzu 
10-K, kierownictwo Spółki w dalszym ciągu ocenia przyczyny powyższych błędów księgowych oraz 
niedostatecznej kontroli i ściśle współpracuje z nowym zespołem zarządzającym w RAG w celu zmiany 
środowiska kontroli oraz wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej RAG nad sprawozdawczością finansową. 

W rezultacie opisanego powyżej przekształcenia, rada dyrektorów Spółki w porozumieniu z kadrą 
kierowniczą wyższego szczebla Spółki analizuje termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 2012 
roku, ustalony poprzednio na 29 czerwca 2012 roku, biorąc pod uwagę konieczność przekształcenia sprawozdań 
finansowych i ogłosi informację w tym względzie we właściwym terminie. 

Oczekiwane wyniki opisanego powyżej przekształcenia opierają się na dostępnych obecnie informacjach. 
Ponieważ przegląd księgowy Spółki nadal trwa, a Komitet Audytu Spółki zlecił analizę kwestii opisanych 
powyżej, szacunki przedstawione powyżej mogą ulec zmianie do momentu złożenia ostatecznych 
przekształconych sprawozdań finansowych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Kopia informacji prasowej z dnia 4 czerwca 2012 roku wymieniająca pozycje wykazane w niniejszym 
raporcie bieżącym na formularzu 8-K stanowi Załącznik 99.1 do niniejszego raportu. 

Informacje odnoszące się do przyszłości 

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu Ustawy o 
reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku, w tym między 
innymi stwierdzenia dotyczące oczekiwanej istotności lub znaczenia, szacowanych korekt sprawozdań 



 
 

finansowych, oczekiwanego terminu złożenia zmienionych raportów rocznych i kwartalnych spółki oraz 
skutków ilościowych przekształcenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na naszej wiedzy lub 
faktach na dzień niniejszego raportu i są zależne od znanego i nieznanego ryzyka oraz niepewności, co może 
spowodować, że faktyczne wyniki, osiągnięcia lub rezultaty Spółki będą istotnie różnić się od przyszłych 
wyników, osiągnięć lub rezultatów prognozowanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości. Takie ryzyko obejmuje między innymi ryzyko pojawienia się dodatkowych informacji wynikłych z 
oceny mechanizmów kontroli i procedur dotyczących ujawnień w Spółce oraz konieczności dokonania innych 
zmian na skutek sporządzenia przez Spółkę przekształconego sprawozdania finansowego lub innych 
późniejszych zdarzeń. 

Inwestorzy powinni pamiętać, że oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego 
wyniku i że nie należy nadmiernie polegać na takich oświadczeniach. Spółka nie ma żadnego obowiązku do 
publicznej aktualizacji ani zmiany żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, jak również do przedstawienia 
innych stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z nowymi informacjami, przyszłymi zdarzeniami i 
innymi, chyba że wymagają tego przepisy prawne dotyczące papierów wartościowych. Zaleca się, aby 
inwestorzy zapoznali się z pełnym omówieniem ryzyka i czynników przedstawionym na formularzu 10-K Spółki 
za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, w tym ze stwierdzeniami zawartymi w Rozdziale 1A. 
Ryzyko związane z naszą działalnością gospodarczą”, a także z innymi dokumentami złożonymi przez Spółkę w 
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

 
Rozdział 9.01. Sprawozdanie finansowe i Załączniki 

 (d) Załączniki 
   
Załącznik Nr   Opis 
  

99.1   Informacja prasowa z dnia 4 czerwca 2012 roku 

 

 
PODPISY 

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. Securities Exchange 
Act of 1934) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu sygnatariuszowi 
podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu. 
 

   
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION 
  
Podpis: /s/ Christopher Biedermann 
  Christopher Biedermann 

  Wiceprezes i Dyrektor Finansowy 
Data: 4 czerwca 2012 r. 
 

 

 



 
 

 

CEDC ogłasza przekształcenie złożonych wcześniej sprawozdań finansowych 

Mt. Laurel, New Jersey, 4 czerwca 2012 r.: Central European Distribution Corporation (NASDAQ: 
CEDC) ogłosiła dzisiaj, że przewiduje przekształcenie swoich wyników finansowych za wszystkie finansowe 
okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2010 roku i po tej dacie. 

Zgodnie wcześniejszymi informacjami w kwietniu 2012 roku CEDC zmieniła swoją kadrę kierowniczą w 
Russian Alcohol Group („RAG”) – swojej głównej operacyjnej jednostce zależnej w Rosji. Po tej zmianie kadra 
kierownicza wyższego szczebla CEDC zleciła nowemu zespołowi zarządzającemu realizację przeglądu 
działalności gospodarczej i mechanizmów kontroli wewnętrznej RAG, w tym ocenę zasobów i potrzeb w dziale 
finansów i dziale sprawozdawczości, jak stwierdzono w Rozdziale 9A raportu rocznego Spółki na Formularzu 
10-K za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Na podstawie wstępnych wyników tego przeglądu, 
który obecnie trwa, kadra kierownicza wyższego szczebla CEDC ustaliła, że w wykazanych przez CEDC 
przychodach ze sprzedaży netto w latach zakończonych 31 grudnia 2010 roku i 2011 roku nie uwzględniono w 
terminowy sposób pełnej kwoty wstecznych rabatów handlowych udzielonych klientom RAG w Rosji. Poza tym 
Spółka analizuje konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 
grudnia 2009 roku. Zgodnie z szacunkami CEDC łączny wpływ korekt zidentyfikowanych do tej pory 
spowoduje obniżenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej oraz 
powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30–40 milionów 
USD, przy czym kwota ta może ulec zmianie w miarę kontynuowania przez CEDC przeglądu dotyczącego 
omówionych w niniejszym dokumencie kwestii księgowych. Większość tej kwoty wynika z nieprawidłowego 
oszacowania określonych wstecznych rabatów handlowych, co spowodowało zawyżenie zarówno przychodów 
netto, jak i należności. Nie przewiduje się, aby korekty wywarły wpływ na wykazane wcześniej środki pieniężne 
z działalności operacyjnej, przedstawione w zestawieniu przepływów pieniężnych w analizowanych okresach. 

Chociaż CEDC jest przekonana, że wprowadzenie nowego kierownictwa w RAG było podstawowym i 
niezbędnym działaniem w celu wyeliminowania istotnych słabych stron kontroli wewnętrznej nad 
sprawozdawczością finansową, ujawnionych wcześniej w raporcie rocznym Spółki na Formularzu 10-K, 
kierownictwo CEDC w dalszym ciągu ocenia przyczyny powyższych błędów księgowych oraz niedostatecznej 
kontroli i ściśle współpracuje z nowym zespołem zarządzającym w RAG w celu zmiany środowiska kontroli 
oraz wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej RAG nad sprawozdawczością finansową. 

W rezultacie opisanego powyżej przekształcenia zarząd CEDC w porozumieniu z kadrą kierowniczą 
wyższego szczebla CEDC analizuje termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CEDC w 2012 roku, ustalony 
poprzednio na 29 czerwca 2012 roku, biorąc pod uwagę konieczność przekształcenia swoich sprawozdań 
finansowych i ogłosi informację w tym względzie we właściwym terminie. 

Oczekiwane wyniki opisanego powyżej przekształcenia opierają się na dostępnych aktualnie 
informacjach. Ponieważ przegląd księgowy CEDC trwa, a Komitet Audytu CEDC zlecił analizę kwestii 
opisanych powyżej, szacunki przedstawione w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie do momentu złożenia 
ostatecznych przekształconych sprawozdań finansowych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Informacje o Central European Distribution Company 

CEDC jest jednym z największych producentów wódki na świecie i największym zintegrowanym 
przedsiębiorstwem w branży wyrobów spirytusowych w Europie Środkowej i Wschodniej. CEDC produkuje 
między innymi marki Green Mark, Absolwent, Żubrówka, Bols, Parliament, Zhuravli, Royal i Soplica. CEDC 
obecnie eksportuje swoje produkty na wiele rynków na świecie, w tym do Stanów Zjednoczonych, Anglii, 
Francji i Japonii. 

CEDC jest także wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce, Rosji i na Węgrzech. Do Polski 
CEDC importuje wiele wiodących marek światowych, w tym takie marki jak wina Carlo Rossi, wina Concha y 
Toro, Metaxa Liqueur, Rémy Martin Cognac, wina Sutter Home, Grant’s Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim 
Beam Bourbon, Sierra Tequila, Teacher’s Whisky, Campari, Cinzano oraz Old Smuggler. CEDC jest poza tym 
wiodącym importerem wyrobów spirytusowych i win do Rosji, do której importuje między innymi takie marki 
jak Concha y Toro. 

Zastrzeżenie dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości 



 
 

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu Ustawy o 
reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku, w tym między 
innymi stwierdzenia dotyczące oczekiwanej istotności lub znaczenia, szacowanych korekt sprawozdań 
finansowych, oczekiwanego terminu złożenia zmienionych raportów rocznych i kwartalnych spółki oraz 
skutków ilościowych przekształcenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na naszej znajomości 
faktów na dzień niniejszej informacji prasowej i są zależne od znanego i nieznanego ryzyka oraz niepewności, 
co może spowodować, że faktyczne wyniki, osiągnięcia lub rezultaty Spółki będą istotnie różnić się od 
przyszłych wyników, osiągnięć lub rezultatów prognozowanych lub sugerowanych w stwierdzeniach 
dotyczących przyszłości. Takie ryzyko obejmuje między innymi ryzyko pojawienia się dodatkowych informacji 
wynikłych z oceny mechanizmów kontroli i procedur dotyczących ujawnień w Spółce oraz konieczności 
dokonania innych zmian na skutek sporządzenia przez Spółkę przekształconego sprawozdania finansowego lub 
innych późniejszych zdarzeń. 

Inwestorzy powinni pamiętać, że oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego 
wyniku i że nie należy nadmiernie polegać na takich oświadczeniach. CEDC nie ma żadnego obowiązku do 
publicznej aktualizacji ani zmiany żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, jak również do przedstawienia 
innych stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z nowymi informacjami, przyszłymi zdarzeniami i 
innymi, chyba że wymagają tego przepisy prawne dotyczące papierów wartościowych. Zaleca się, aby 
inwestorzy zapoznali się z pełnym omówieniem ryzyka i czynników przedstawionym na formularzu 10-K CEDC 
za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, w tym ze stwierdzeniami zawartymi w „Rozdziale 1A. 
Ryzyko związane z naszą działalnością gospodarczą”, a także z innymi dokumentami złożonymi przez Spółkę w 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Kontakt  

W Stanach Zjednoczonych:  
Jim Archbold 
Investor Relations Officer 
Central European Distribution Corporation 
856-273-6980 

W Europie:  
Anna Załuska 
Menedżer PR Spółki  
Central European Distribution Corporation 
48-22-456-6061 


