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Przedmiot informacji poufnej: Informacja o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego
Rewidenta o sprawozdaniach finansowych za 2021r.

Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w trakcie
prac nad sporządzeniem i badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2021 r., powziął wiadomość o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego Rewidenta o
sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Firmą audytorską powołaną do badania
sprawozdań finansowych za 2021 rok jest spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
Biegły Rewident jako uzasadnienie możliwej odmowy wyrażenia opinii z badania sprawozdań podał:
1. Brak możliwości uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania
potwierdzających możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych z aktywa w postaci inwestycji
w spółkę Sprint-Stroj OcOO i w wyniku tego, stwierdzenia, że wycena tego aktywa nie zawiera
istotnego zniekształcenia. Spółka nie udostępniła wyczerpujących informacji i danych,
wskazujących na możliwości zrealizowania przez spółkę Sprint-Stroj OcOO inwestycji i
rozpoczęcia działalności polegającej na wydobyciu złota w oparciu o posiadaną licencję, które
potwierdziłyby możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych z tego aktywa przez Briju Solo
Investments S. a r.l.
2. Z dniem 31 marca 2020 r. spółka Briju Solo Investments S. a r.l. utraciła kontrolę nad spółkami
De Voss S. a r.l. i BRIJU 1920 Sp. z o.o. w następstwie zrealizowania przez Letamor Holding Ltd.
zabezpieczenia spłaty pożyczki. Pomiędzy Briju Solo Investments S. a r.l. i Letamor Holding Ltd.
nie nastąpiło jeszcze rozliczenie wartości pożyczki z wartością udziałów stanowiących
zabezpieczenie. W związku z powyższym Biegły Rewident nie był w stanie uzyskać
wystarczających i odpowiednich dowodów badania, że wycena udziałów wykazana w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz wykazana w 2020 roku strata na utracie
kontroli, a także kapitały własne za rok 2020 i 2021 wykazane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym nie zawierają istotnego zniekształcenia.
3. Spółki z Grupy Kapitałowej są stroną w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, których
przedmiotem jest prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług, i na które w
sprawozdaniach zostały utworzone zobowiązania i rezerwy. Ponieważ część postępowań jest
w trakcie przeprowadzania, a decyzje organów podatkowych nie są jeszcze ostateczne, Biegły
Rewident nie może określić, czy wycena rezerw nie zawiera istotnego zniekształcenia.
4. Na dzień sporządzenia pisma z informacją o możliwej odmowie Spółka nie przekazała
sprawozdań sporządzonych w formacie XHTML, w związku z czym istnieje ryzyko, że
sprawozdania nie zostaną przygotowane w wymaganym formacie, a skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zostanie oznakowane znacznikami w standardzie Inline XBRL.

Stanowisko Likwidatora i Rady Nadzorczej w sprawie odmowy wydania opinii przez Biegłego
Rewidenta zostaną przedstawione wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2021 r., których termin
publikacji został wyznaczony na 25 marca 2022r.
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