Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON
Grupy Impel

wobec podmiotów

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zarząd Impel S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji od spółki
zależnej od Emitenta, działającej pod firmą Impel Facility Services Sp. z o.o. (IFS)
o wpłynięciu datowanego na dzień 07.01.2019 roku pisma z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), z którego wynika, że wezwanie IFS
do zapłaty, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 24/2018 z dnia
18.09.2018 roku na kwotę 10.386.497 złotych („Wezwanie”) tytułem zwrotu
niezależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
za okresy rozliczeniowe obejmujące określone w wezwaniu miesiące w latach od
2013 do 2017 roku jest nieaktualne.
Jako podstawę do uchylenia wezwania PFRON wskazał ust. 1a2 dodany do art. 26a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym: Kwota miesięcznych
należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem
terminu, o którym mowa w ust. 1a 1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2 %
składek należnych za dany miesiąc.
Z weryfikacji przeprowadzonej przez PFRON, dokonanej na podstawie pisma z ZUS
wynika, że kwota składek opłacona przez IFS z uchybieniem terminu wskazanego w
art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji w okresach wskazanych w Wezwaniu
wynosi poniżej 2 % składek należnych za te miesiące, a zatem nie stanowi podstawy
do żądania zwrotu środków za wskazane okresy.
Obecnie łączna, wynikająca ze wszystkich postepowań wszczętych od 2016 roku,
kwota zwrotu środków PFRON wobec spółek Grupy Impel oszacowana jest na
24.015.226,00
zł w tym: (1) wynikających
ze wszczętych
postępowań
administracyjnych nie zakończonych decyzjami: 15.729.913,98 zł, (2) wynikających
z decyzji PFRON 8.285.312,02 zł (spółki Emitenta odwołały się od wszystkich
negatywnych dla nich decyzji).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacja poufna

