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INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji

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

Przedmiot informacji poufnej: Informacja o wstępnych wynikach za I półrocze 2022 r. oraz o braku raportu
z przeglądu sprawozdania finansowego i przyczynach jego niesporządzenia.
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z pozostającym w
toku procesem przygotowania danych na potrzeby skonsolidowanego raportu półrocznego, w dniu dzisiejszym
podjął decyzję o przekazaniu informacji o wstępnych wynikach za I półrocze 2022 roku.
Wstępne wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 r. wynoszą odpowiednio:
•
•
•
•

przychody ze sprzedaży 0 ,
strata z działalności operacyjnej ok. -219 tys. zł,
strata brutto w wysokości ok. -10 060 tys. zł,
strata netto w wysokości ok. -10 060 tys. zł.

Grupa Kapitałowa INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za I półrocze 2022 r. nie odnotowała żadnych przychodów
ze sprzedaży. Ujemne wyniki finansowe spowodowane są przede wszystkim naliczeniem odsetek za I półrocze
2022 r. od potencjalnych zobowiązań w podatku VAT objętych postępowaniami podatkowymi prowadzonymi
wobec Emitenta i spółki zależnej Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. Sp.K., w łącznej kwocie 9.880 tys. zł oraz
ponoszeniem bieżących kosztów funkcjonowania spółek z Grupy Kapitałowej.
Emitent informuje, że wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą różnić się
od wyników, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym. Publikacja raportu za I półrocze 2022 r.
nastąpi 23 września 2022 r. Skonsolidowany raport półroczny zostanie opublikowany bez raportu Biegłego
Rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ żaden podmiot
uprawniony do badania sprawozdań, do których Emitent skierował zapytanie ofertowe, nie wyraził
zainteresowania przeprowadzeniem przeglądu i badania sprawozdań za 2022 r. Jednocześnie Emitent
wskazuje, że wśród podawanych przyczyn były przede wszystkim obowiązujące tych biegłych przepisy i zasady
etyki zawodowej, a także potencjalna odpowiedzialność związana z wyrażeniem opinii lub odmową jej wydania
po przeglądzie sprawozdania.
Likwidator oraz Rada Nadzorcza podjęli decyzję o opublikowaniu skonsolidowanego raportu półrocznego, bez
raportu z przeglądu, o którym mowa w § 90 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
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