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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Przedmiot informacji poufnej: Informacja o wynikach Emitenta za 2021 rok.
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w toku przygotowania danych
finansowych na dzień 31 grudnia 2021 r. na potrzeby związane ze złożonym w dniu 3 grudnia 2021 roku
wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki (o złożeniu wniosku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
50/2021 z 3 grudnia 2021 r.) Likwidator powziął informację o wstępnych wynikach Spółki za 2021 r.
Wstępne wyniku Spółki (jednostkowe) za 2021 rok wynoszą odpowiednio:
•
•
•
•

przychody ze sprzedaży 0,
strata z działalności operacyjnej ok. 49,6 mln zł,
starta brutto w wysokości ok. 79,8 mln zł,
strata netto w wysokości ok. 79,8 mln zł.

Na wyniki jednostkowe Emitenta największy wpływ miało utworzenie rezerwy w wysokości 48,7 mln zł na
rozliczenia w podatku VAT za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Rezerwa (wraz z naliczeniem
odsetek) została utworzona w związku z otrzymaniem decyzji z 26 października 2021 r. w sprawie
zabezpieczenia na majątku Spółki, która została wydana w postępowaniu wszczętym w 2019 r., a w którym
Spółka nie otrzymała jeszcze protokołu z badania ksiąg podatkowych. W 2021 r. została również zwiększona o
476 tys. zł rezerwa utworzona na rozliczenia w podatku VAT za 2013 r. w związku z otrzymaniem decyzji
podatkowej za w/w okres oraz została utworzona rezerwa w wysokości 200 tys. zł na karę administracyjną w
związku z otrzymaną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego. Wyniki finansowe Spółki za 2021 r. obciążają
również (1) odsetki od zobowiązań podatkowych, naliczane wraz z upływem kolejnych okresów, od
zobowiązań objętych rezerwami w latach poprzednich, (2) odsetki naliczane od zobowiązań z tytułu pożyczek
oraz (3) wycena zobowiązań pożyczkowych.
Emitent informuje, że są to wstępne wyniki Spółki, które mogą być jeszcze korygowane i zostaną poddane
badaniu przez Biegłego Rewidenta, a tym samym przekazane obecnie dane za 2021 rok mogą się różnić od
wyników, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2021 rok.
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