LIST DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym został opublikowany raport roczny za 2020 rok zawierający jednostkowe
sprawozdanie finansowe INTERMA TRADE S.A. w likwidacji i sprawozdanie skonsolidowane Grupy
Kapitałowej.
W 2020 roku Grupa Kapitałowa zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 19,7 mln zł
oraz odnotowała stratę netto w wysokości -116,0 mln zł. Główną przyczyną ujemnego wyniku w 2020
roku jest utworzenie w spółkach z Grupy Kapitałowej rezerw na zobowiązania i odsetki w łącznej kwocie
91,3 mln zł na potencjalne zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata 2011-2016. W toku
wszystkich postępowań podatkowych dotyczących podatku VAT, które spółki z Grupy mają zamiar
prowadzić z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków, w tym również drogi sądowej, spółki
będą walczyć o zmianę stanowiska organów podatkowych i o umorzenie postępowań bez konsekwencji
finansowych dla spółek. W ocenie władz spółek oraz jej pełnomocników, spółki z Grupy Kapitałowej w
sposób prawidłowy i rzetelny prowadziły rozliczenia z tytułu podatku VAT.
Zdarzeniem wpływającym istotnie na przychody i wyniki Grupy Kapitałowej w 2020 roku było
przejęcie kontroli nad spółką De Voss S. a r.l., i przez to również pośrednio nad BRIJU 1920 Sp. z o.o.,
przez spółkę Letamor Holdings Ltd, która z dniem 31 marca 2020 r. wykonała uprawnienia z umowy
przewłaszczenia udziałów spółki De Voss S. a r.l. stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej
w 2018 roku przez Letamor Holdings Ltd spółce Briju Solo Investments S. a r.l. Z uwagi na datę
przejęcia, wyniki spółek De Voss S. a r.l. i BRIJU 1920 Sp. z o.o. są uwzględnione w rachunku wyników
w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej tylko za okres I kwartału 2020 r., natomiast
aktywa i pasywa spółek nie są już uwzględnione w bilansie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. Od 31 marca 2020 r., w związku z utratą kontroli nad spółką
BRIJU 1920 Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa nie prowadzi działalności w segmencie wyrobów jubilerskich.
W 2020 roku w następstwie rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych koronawirusem
powodującym chorobę COVID-19 wystąpiły skutki mające istotny, negatywny wpływ na prowadzenie
działalności przez wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku. W 2019 roku spółka
zależna Briju Solo Investmnets S.a r.l. nabyła udziały w spółce wydobywczej w Kirgistanie. W 2020 roku,
z uwagi na wprowadzone w Kirgistanie wyjątkowe ograniczenia w przemieszczaniu się, nie zostały
przeprowadzone zaplanowane na ten rok prace przygotowawcze do wydobycia złota. Spowodowało to
konieczność przedłużenia terminu na wykonanie zobowiązań w zakresie umowy inwestycyjnej do 31
grudnia 2021 roku.
W dniu 30 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A.
podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji Spółki. Zwołanie Walnego Zgromadzenia było obowiązkiem
Zarządu wynikającym z art. 387 Kodeksu spółek handlowych i było niezależne od złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości, który został złożony w dniu 27 kwietnia 2020 r., a następnie w dniu 3 marca
2021r. postępowanie o ogłoszenie upadłości zostało przez Sąd umorzone, po wcześniejszym wycofaniu

wniosku przez Spółkę. Spółka będzie kontynuowała proces likwidacji, w ramach którego również dojdzie
do spieniężenia majątku i zaspokojenia wierzycieli ze środków uzyskanych z tego tytułu.
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji i Grupa Kapitałowa od firmy audytorskiej powołanej do
badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok otrzymała
sprawozdanie z badania zawierające odmowę wydania przez Biegłego Rewidenta opinii z badania
sprawozdania finansowego. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające uzasadnienie odmowy
wydania opinii jest opublikowane wraz z niniejszym Raportem rocznym za 2020 rok. Likwidator
przeanalizował podane przyczyny odmowy wydania opinii i zajął stanowisko w sprawie odmowy
wydania opinii w oddzielnym dokumencie, opublikowanym wraz z raportem rocznym.
Przedstawiając najistotniejsze sprawy, które miały miejsce w 2020 roku, zachęcam Państwa do
zapoznania się z całym raportem rocznym Spółki i Grupy Kapitałowej.

