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Treść raportu:
W związku z zawarciem umowy przyrzeczonej pośredniego nabycia 100% udziałów spółek
dystrybucyjnych od Central European Distribution Corporation (o której mowa w raporcie
bieżącym 44/2010) ("Transakcja") (łącznie "Spółki Dystrybucyjne") oraz przejęciem w dniu 2
sierpnia 2010 r; kontroli operacyjnej nad Spółkami Dystrybucyjnymi, Zarząd Eurocash S.A.
("Spółka" lub "Eurocash") przekazuje w załączeniu wybrane niezbadane skonsolidowane dane
finansowe pro forma Grupy kapitałowej Eurocash S.A., z uwzględnieniem danych finansowych
przejętej grupy spółek za okresy wskazane poniżej.
Załączone niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane w
celu pokazania, jaki wpływ na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Eurocash S.A. za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku miałaby Transakcja, gdyby jej realizacja nastąpiła
w dniu rozpoczęcia się okresu pro forma, czyli 1 stycznia 2009 roku oraz jaki wpływ na
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Eurocash S.A. na dzień 31 grudnia
2009 roku miałaby Transakcja, gdyby jej realizacja nastąpiła w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane na zasadach
analogicznych do zasad sporządzania informacji finansowych pro forma przewidzianych w
Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującego
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) oraz stosownych
rekomendacjach CESR w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia (CESR/05-054b).
Załączone wybrane niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały
sporządzone w oparciu o: (i) niezbadane zagregowane informacje finansowe dotyczące Spółek
Dystrybucyjnych obejmujące 13 sprawozdań finansowych Spółek Dystrybucyjnych (bez spółki
Premium Distributors sp. z o.o.), (ii) niezbadane dane finansowe spółki Premium Distributors sp. z
o.o. wynikające z wydzielonych danych finansowych Carey Agri International Poland sp. z o.o.
oraz (iii) korekty dokonane przez sprzedającego dotyczące działalności nie będących przedmiotem
Transakcji, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, z uwzględnieniem korekt pro forma.

Załączone wybrane niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały
przygotowane tylko i wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój hipotetyczny
charakter nie przedstawiają rzeczywistego wyniku finansowego Grupy Eurocash S.A.

Dzia alno

kontynuowana, w tys. z otych

(niezbadany skonsolidowany
rachunek zysków i strat pro
forma za okres od 01.01.2009 do
31.12.2009)

Przychody ze sprzeda y..........................................................................................................................................................

8 883 364

Koszt w asny sprzeda y..........................................................................................................................................................

(8 027 209)

Koszty sprzeda y i ogólnego zarz du....................................................................................................................................

(654 956)

Zysk z dzia alno ci operacyjnej..............................................................................................................................................

193 745

Amortyzacja.............................................................................................................................................................................

57 587

Zysk netto z dzia alno ci kontynuowanej ..............................................................................................................................

116 977

Dzia alno

kontynuowana, w tys. z otych

Zapasy ......................................................................................................................................................................................

(niezbadane skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji
finansowej pro forma na dzie
31.12.2009)

639 894

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug.........................................................................................................................................

726 060

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug....................................................................................................................................

1 359 506

