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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym
informacji o odstąpieniu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach
(„Alteris”), od umowy zawartej ze spółką Vital Medic Education Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku
(„Vital Medic Education”) dotyczącej wykonania zadania pn. „Dostawa robót budowlanych
i wyposażenia w sprzęt, realizowanych w ramach projektu pt. Budowa ośrodka symulacji zabiegowej
i monitorowania terapii w celu indywidualizacji oraz poprawy efektywności procesów
terapeutycznych w medycynie pn. Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie (CERM) w Kluczborku”,
o zawarciu której Emitent komunikował w raporcie bieżącym nr 40/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
Alteris poinformował Emitenta, że odstąpił od ww. umowy z powodu opóźnienia Vital Medic
Education w zapłacie wystawionej przez Alteris faktury VAT przekraczającego 60 dni. Zgodnie
z informacjami uzyskanymi od Alteris na dzień odstąpienia łączna kwota wymagalnych wierzytelności
przysługujących Alteris względem Vital Medic Education z tytułu ww. umowy wynosi 3.791,4 tysięcy
złotych (należność główna w kwocie brutto) oraz 154,5 tysięcy złotych (odsetki). W związku z tym,
że ww. umowa jest umową długoterminową, tzn. okres jej realizacji jest dłuższy niż
6 miesięcy, przychody z tytułu umowy są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Kapitałowej Emitenta na podstawie stopnia zaawansowania jej realizacji. Wartość przychodów
rozpoznanych z tytułu ww. umowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku wyniosła 1.372,7 tysięcy złotych.
Alteris poinformował Emitenta, że zamierza podjąć kroki prawne celem windykacji należności od Vital
Medic Education.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Furdal – Prezes Zarządu
Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu
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