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Przedmiot informacji poufnej: Informacja o wstępnych wynikach za 2020 rok
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z pozostającym w
toku procesem przygotowania danych na potrzeby jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2020 rok, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przekazaniu informacji o wstępnych wynikach
Spółki i Grupy Kapitałowej.
Wstępne wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2020 r. wynoszą odpowiednio:
•
•
•
•

przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 19,7 mln zł,
zysk brutto ze sprzedaży w wysokości ok. 9,4 mln zł,
strata brutto w wysokości ok. -115,4 mln zł,
strata netto w wysokości ok. -116,0 mln zł.

Zdarzeniem o charakterze jednorazowym, wpływającym istotnie na przychody i wyniki Grupy Kapitałowej w
2020 roku była utrata z dniem 31 marca 2020 r. kontroli nad spółką De Voss S. a r.l. i przez to również pośrednio
nad BRIJU 1920 Sp. z o.o. Skutki tego zdarzenia dla danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 45/2020 z 28 lipca 2020 r. oraz w raportach okresowych.
Jednocześnie w związku z otrzymanymi w 2020 r. protokołami i decyzjami organów skarbowych dotyczącymi
postępowań prowadzonych wobec spółek z Grupy Kapitałowej w zakresie podatku VAT, w księgach Emitenta
oraz Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. Sp. K. w ciężar wyniku za 2020 r. zostały utworzone rezerwy na
rozliczenia w podatku VAT w łącznej kwocie 61,6 mln zł oraz zostały naliczone odsetki od potencjalnych
zobowiązań w podatku VAT (objętych rezerwami w 2020 r. i w latach wcześniejszych) na łączną kwotę 29,7
mln zł.
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji w sprawozdaniu jednostkowym za 2020 r. nie odnotowała żadnych
przychodów, a strata netto Spółki wynosi ok. -13,2 mln zł. Na wyniki Emitenta w 2020 r. największy wpływ
miały rezerwy utworzone na rozliczenia w podatku VAT (4,5 mln zł) oraz odsetki (8,4 mln zł) naliczane wraz z
upływem kolejnych okresów, od potencjalnych zobowiązań w podatku VAT objętych rezerwami w 2020 r. i w
latach poprzednich.
Emitent informuje, że wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą różnić się
od wyników, które zostaną opublikowane w raporcie za 2020 roku. Publikacja raportu z wynikami za 2020 roku
nastąpi 22 kwietnia 2021r. (zgodnie z terminem publikacji przekazanym w raporcie bieżącym nr 16/2021 z 22
marca 2021 roku).
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