LIST DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym został opublikowany raport roczny za 2021 rok zawierający jednostkowe
sprawozdanie finansowe INTERMA TRADE S.A. w likwidacji i sprawozdanie skonsolidowane Grupy
Kapitałowej.
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. W dniu 3 grudnia 2021 r. w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy został złożony wniosek o ogłoszenie
upadłości Spółki w związku z powstaniem stanu, w którym Spółka utraciła zdolność do wykonywania
swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W ocenie Likwidatora zaistniała podstawa do
ogłoszenia upadłości Spółki wobec faktu, że oprócz wymagalnych zobowiązań podatkowych wobec
Skarbu Państwa, począwszy od dnia 5 listopada 2021 r. na Spółce ciąży drugie zobowiązanie wynikające
z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nakładającej na Spółkę karę pobieżną w wysokości 200.000 zł.
Wniosek o ogłoszenie upadłości nie został jeszcze przez Sąd rozpatrzony, natomiast w toku
postępowania w dniu 7 marca 2022 r. Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitały własne zarówno Spółki, jak i Grupy
Kapitałowej są ujemne i jest to spowodowane przede wszystkim zobowiązaniami i utworzonymi
rezerwami w latach 2017-2021 na potencjalne zobowiązania i odsetki z tytułu rozliczeń w podatku VAT.
W toku wszystkich postępowań podatkowych dotyczących podatku VAT nie zapadła jeszcze żadna
decyzja ostateczna i spółki z Grupy będą prowadzić postępowania z wykorzystaniem wszystkich
dostępnych środków, w tym również drogi sądowej. Spółki będą zabiegać o zmianę stanowiska
organów podatkowych i o umorzenie postępowań bez konsekwencji finansowych dla spółek, ponieważ
w ocenie władz spółek oraz jej pełnomocników, spółki z Grupy Kapitałowej w sposób prawidłowy i
rzetelny prowadziły rozliczenia z tytułu podatku VAT.
Sprawozdania spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. powinny być sporządzone w formacie XHTML oraz zgodnie
z wymogami Rozporządzenie ESEF. Biorąc pod uwagę stan likwidacji Spółki oraz złożenie w dniu 3
grudnia 2021 r. wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki i brak środków finansowych - Spółka nie była w
stanie sporządzić sprawozdań w wymaganym formacie. Sporządzone przez Spółkę sprawozdania
finansowe za 2021 r., nie spełniające w/w wymagań formalnych, zostaną przez Spółkę opublikowane
w formie raportu rocznego za 2021 rok.
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji i Grupa Kapitałowa od firmy audytorskiej powołanej do
badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 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 Raportem rocznym za 2021 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 powyższe informacje - zachęcam Państwa do zapoznania się z całym raportem
rocznym Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok.

