03.12.2013
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Σε συνέχεια της από 2.12.2013 με Αρ.Πρωτ. 4381/2.12.2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
αναφορικά με την απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού επιστροφής (rebate) και του ποσού αυτόματης
επιστροφής (claw-back) για τις παρασχεθείσες και τιμολογημένες υπηρεσίες υγείας του Α’ εξαμήνου
2013, που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30.09.2013, η εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») ανακοινώνει τα εξής:
α) Στις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.1, 2, 3, 5 & 7 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’167/23.7.2013) και των
Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αριθμ.
Υ9/οικ.91813 (ΦΕΚ Β’ 2511, 7.10.2013) και Υ9/οικ.
77307/14.8.2013(ΦΕΚ Β 2045/22.8.2013) καθορίζονται τα εξής:
i)

Η διαδικασία κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια,
διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής
(Rebate).

ii)

Ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Clawback) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας,
διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση η
μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης,
ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος
μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και
εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους
υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Τα ποσά που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, θα εμφανίζονται σε λογαριασμό μειωτικά
των πωλήσεων έπειτα από την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων.
β) Κατ’εφαρμογή των ανωτέρω η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ -οι οποίες
συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.- με τις από 29.10.2013 και 12.11.2013 επιστολές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ενημερώθηκαν για το ύψος επιστροφής (rebate) και το αρχικό ύψος αυτόματης επιστροφής (claw-back)
αντίστοιχα για τη χρονική περίοδο 01.01.2013 έως 30.06.2013. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και
στην αντίστοιχη επιστολή, η οριστικοποίηση του ύψους αυτόματης επιστροφής (claw-back) θα γίνει επί
των εκκαθαρισμένων οφειλών, διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, ενώ, σε μεταγενέστερο
χρόνο (που δεν προσδιορίζεται όμως στις ανωτέρω επιστολές), θα ακολουθήσει η διαδικασία
καθορισμού απόδοσης ή συμψηφισμού των ανωτέρω ποσών.

Τα σχετικά ποσά, ως εμφανίζονται στις ανωτέρω επιστολές, απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:
Ανάλυση claw-back και rebate A’ εξαμήνου 2013

ποσά σε €

Αρχικό ποσό clawback*

ποσό rebate
(πλέον ΦΠΑ)

Σύνολο claw-back
και rebate

ΥΓΕΙΑ ΑΕ

7.955.756

3.504.991

11.460.747

Λοιπές Εταιρείες Ομίλου

5.847.794

2.163.073

8.010.867

Σύνολο Ομίλου ΥΓΕΙΑ

13.803.550

5.668.064

19.471.614

* δεν έχει προσδιοριστεί από τον ΕΟΠΥΥ εάν περιλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ

γ) Οι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς και οι λοιπές εταιρείες του
Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση
των ως άνω υπουργικών αποφάσεων. Η εν λόγω προσφυγή, έπειτα από παρέμβαση του Δημοσίου κατά
την αρχική εκδίκαση της 26.11.2013, αναμένεται να εκδικαστεί στις 17.12.2013, κατά την αποδοχή από
το ΣτΕ της σχετικής αίτησης προτίμησης των προσφευγουσών εταιρειών. Ωστόσο, συνεχίζονται οι
συζητήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων με στόχο την τροποποίηση
των ως άνω αποφάσεων με όρους αμοιβαία αποδεκτούς.
δ) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στις οικονομικές καταστάσεις της 30.9.2013, δεν έχει σχηματιστεί,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, σχετική σε βάρος των αποτελεσμάτων πρόβλεψη, το ύψος της οποίας δε
δύναται να υπολογισθεί κατά το παρόν στάδιο, λόγω της αβέβαιης έκβασης της δικαστικής εκκρεμότητας
και της μη οριστικοποίησης των προς επιστροφή ποσών (εκκαθάριση λογαριασμών έπειτα από σχετικό
έλεγχο για τυχόν μη αποδεκτές δαπάνες, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει).
Τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας όσο και οι νομικοί της σύμβουλοι εκτιμούν στην παρούσα φάση, ενόψει
της εκδίκασης της προσφυγής στο ΣτΕ και σε συνδυασμό με τις συζητήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, ότι υφίσταται αβεβαιότητα στην εφαρμογή των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.
ε) Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην σημείωση 12 επί των δημοσιευμένων
Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2013, προέβη στη γνωστοποίηση ενδεχόμενης υποχρέωσης,
ορίζοντας εύρος πρόβλεψης για το ποσό που αντιστοιχεί στο rebate για το εννεάμηνο του 2013.
Αναφορικά με το Claw-back, λόγω της αστάθμητης παραμέτρου για την οριστικοποίηση του σχετικού
ποσού δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισμός του για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς των ως άνω
Οικονομικών Καταστάσεων, εντούτοις έγινε αναφορά στην ύπαρξη ενδεχόμενης υποχρέωσης.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη στο πλαίσιο των διατάξεων του
N. 3340/2005.
Η εν λόγω ανακοίνωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και δημοσιοποιείται ως
ρυθμιζόμενη πληροφορία.

