GEDEON RICHTER PLC. ATSTOVYBĖS LIETUVOJE
PERLEISTŲ VERČIŲ ATSKLEIDIMO METODINIS PRANEŠIMAS
Atsižvelgdama į 2014 m. sausio 16 d. Vaistų gamintojų asociacijos (VGA) visuotiniame narių susirinkime
priimto SPS/SPO informacijos atskleidimo kodekso 3.05 p., Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje šiame
pranešime apibendrina metodus, naudotus ruošiant atskleidžiamą informaciją ir identifikuojant perleistas
vertes.
Atstovybė: Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje.
Perleistos vertės: vertės, perleistos tiesiogiai ir netiesiogiai pinigais, natūra ar kitaip žmonėms skirtų vaistų
reklamos ar kitais tikslais. Tiesiogiai perleistos vertės yra tos, kurias Atstovybė suteikia tiesiogiai SPS/SPO.
Netiesiogiai perleistos vertės – tai per tarpininką SPS/SPO perleistos vertės, kai Atstovybė gali įvardyti
konkretų SPS/SPO, gavusį perleistas vertes.
Ataskaitoje atskleistos vertės, perleistos SPS/SPO, kurių pagrindinė veiklos vykdymo vieta/buveinė yra
Lietuvoje. Atskleistos tiek Atstovybės, tiek jos steigėjo Gedeon Richter Plc. perleistos vertės.
SPO: vieša ar privati asmens sveikatos priežiūros licenciją turinti įstaiga, įmonė ar organizacija ar jos
struktūrinis padalinys; universitetų medicinos fakultetai, kuriems perleistų verčių galutinis gavėjas yra SPS;
SPS vienijanti draugija.
SPS: galiojančią medicinos praktikos, vaistininko praktikos ir/ar bendrosios slaugos praktikos licenciją turintys
asmenys; įrašyti į vaistininko padėjėjų sąrašą asmenys; slaugytojo padėjėjai.
Renginys: suprantamas taip, kaip apibrėžta 2014 metų sausio 16 d. VGA visuotiniame narių susirinkime
patvirtinto Vaistų rinkodaros etikos kodekso 10 str.
Asmens duomenų apsauga: teisės aktai reikalauja gauti SPS sutikimą prieš viešinant SPS perleistas vertes.
Atstovybė siekia gauti kiekvieno SPS, kuriam perleidžia vertę, sutikimą. SPS atsisakius duoti ar atšaukus jau
duotą sutikimą iki perleistų verčių paviešinimo, visos tokiam SPS perleistos vertės atskleidžiamos
nuasmenintos (t.y. įtraukiamos į bendrą tokiems gavėjams perleistų verčių sumą atitinkamame ataskaitos
stulpelyje).
Jei SPS atšauks sutikimą viešinti jo duomenis jau paviešinus jam perleistas vertes, tokio SPS duomenys bus
nuasmeninami ir viešinami nuasmeninti (t.y. atskleidžiami įtraukiant į bendrą tokiems gavėjams perleistų verčių
sumą atitinkamame ataskaitos stulpelyje). Iki atšaukiant sutikimą Atstovybės surinkti, bet dar nepaviešinti jūsų
duomenys ateityje bus viešinami nuasmeninti, iki kol vėl duosite sutikimą perleistų verčių viešinimui.
Kai SPS, nesutikęs su perleidžiamos vertės viešinimu, vėliau davė sutikimą viešinti jam perleistas vertes,
Atstovybė individualiu lygiu viešina tik jau davus sutikimą tokiam SPS perleistas vertes. Vertės, perleistos
tokiam SPS iki jo sutikimo gavimo, ataskaitoje įtrauktos į apibendrintą sumą pagal atitinkamą kategoriją.
Atstovybė perleistas vertes atskleidžia tinklapyje www.gedeonrichter.lt. Į šiame tinklapyje paskelbtus duomenis
nuoroda pateikiama www.vaistukodeksas.lt svetainėje. Tinklapiuose vertė viešinama 3 metus po jos
paskelbimo pirmą kartą. Atstovybė SPS asmens duomenis apie perleistas vertes tvarko ataskaitiniu laikotarpiu
ir 5 metus po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Verčių perleidimo data: kadangi vertės perleidimo ir renginio, kurio atžvilgiu perleidžiama vertė, datos paprastai
skiriasi, Atstovybė paaiškina, kaip priskyrė perleistas vertes 2017 ataskaitiniam laikotarpiui. Vertės, perleistos
SPS (remiant jo dalyvavimą tarptautiniame kongrese), į 2017 m. ataskaitinį laikotarpį įtrauktos atsižvelgiant į
faktinę renginio datą. SPS nesudalyvavus kongrese, laikoma, kad vertė SPS nebuvo perleista ir ataskaitoje ji
neatskleidžiama.
Pagal autorinę, paslaugų, paramos ar kitą sutartį su SPS/SPO tiesiogiai perleistos vertės patenka į 2017 m.
ataskaitinį laikotarpį vadovaujantis Atstovybės atlikto mokėjimo SPS/SPO (o ne sąskaitos išrašymo ar sutarties
pasirašymo) data.
Šie perleistų verčių atskleidimo principai bus nuosekliai taikomi ir kitais ataskaitiniais laikotarpiais.
Valiuta: Atstovybė vertes perleido ir skelbia eurais. Jei vertė perleista Gedeon Richter Plc. kita nei euras
valiuta, skaičiuojant perleistą vertę eurais taikytas Vengrijos Respublikos centrinio banko oficialus konkrečios

valiutos, kuria buvo perleista vertė, ir euro keitimo kursas, skelbtas atitinkamų verčių įtraukimo į Gedeon
Richter vidinę perleistų verčių apskaitos sistemą dieną.
Tarptautinis verčių perleidimas: Atstovybės steigėjui Gedeon Richter Plc. tiesiogiai perleidžiant vertę
SPS/SPO, kurių pagrindinė veiklos vieta/buveinė yra Lietuvoje, tokia vertė atskleidžiama Lietuvoje.
PVM: perleistos vertės atskleidžiamos įtraukiant Lietuvos Respublikoje taikomą PVM. Jei vertė perleista
Gedeon Richter Plc., į perleistos vertės dydį įskaičiuojamas Vengrijoje vertės perleidimo metu taikytas PVM.
Unikalus valstybės identifikatorius: SPS atžvilgiu – tai spaudo ir/arba licencijos numeris; SPO atžvilgiu – tai
juridinio asmens kodas.
Parama SPO: Atskleidžiamos pagal paramos sutartis SPO veiklos tikslams ar konkrečiai tikslinei paskirčiai
(pvz., SPO organizuojamam profesiniam renginiui; SPO narių dalyvavimui tarptautiniame moksliniame
kongrese) tiesiogiai perleistos vertės. SPO savarankiškai sprendžiant ir Atstovybei nežinant, kurie SPS
dalyvaus kongrese, perleista vertė atskleidžiama kaip parama SPO.
Jei suteikta parama iki verčių atskleidimo SPO dar nėra panaudota ir Atstovybė negavo paramos panaudojimo
ataskaitos, perleista vertė (jos dalis), kuriai nėra gauta ataskaitos, atskleidžiama kaip parama SPO.
Prisidėjimas prie SPO renginio išlaidų: atskleidžiamos Atstovybės tiesiogiai ir netiesiogiai SPO perleistos
vertės, susijusios su profesiniais renginiais, sumas konkretizuojant atitinkamame ataskaitos stulpelyje.
Šioje kategorijoje taip pat atskleidžiamos už suteiktas paslaugas (pvz., stendo vietos nuoma) konferencijų
organizatoriams (nesantiems SPO) Atstovybės tiesiogiai perleistos vertės. Šiame stulpelyje atskleidžiamos
tiek savo iniciatyva, tiek SPO pavedimu renginius organizuojantiems konferencijų organizatoriams perleistos
vertės. Kai konferencijos organizatorius renginį organizuoja SPO pavedimu, bet Atstovybė nesudaro sutarties
su pirminiu renginio iniciatoriumi (SPO), ataskaitoje nurodomas tik konferencijos organizatorius, su kuriuo
atstovybė yra sudariusi sutartį ir kuriam tiesiogiai perleido vertę.
Maitinimui perleistos vertės neatskleidžiamos, išskyrus atvejus, kai vertės patenka į bendrą rėmimo paketą,
kuriame lėšų, skirtų maistui, neįmanoma identifikuoti. Su renginių logistika (pvz.: stendo montavimo darbai,
įrangos nuoma) susijusių verčių, kurių konkretaus dydžio neįmanoma priskirti pavieniam SPS/SPO ir
perleidžiamų tiesiogiai paslaugos teikėjui, perleidimas neatskleidžiamas.
SPS, teikusių lektoriaus paslaugas, honoraro apmokėjimas atskleidžiamas individualiu lygiu ataskaitos
stulpelyje „Atlygis už SPS paslaugas ar konsultacijas“.
Atstovybė gauna organizacijų, kurios nepriklauso SPO, prašymų paremti jų organizuojamus medicinos
mokslo projektus ar renginius. Atstovybė neturi informacijos, ar tokiuose renginiuose dalyvauja SPS. Vertės,
perleistos pagal tokius prašymus, ataskaitoje neatskleidžiamos.
Atlygis už SPO paslaugas ar konsultacijas: šioje kategorijoje atskleidžiamos vertės, perleistos tiesiogiai SPO,
pagal Atstovybės su tokia SPO sudarytą paslaugų, bendradarbiavimo, konsultavimo sutartį.
Prisidėjimas prie SPS išlaidų, susijusių su renginiais, padengimo: Remiant SPS dalyvavimą tarptautiniuose
moksliniuose kongresuose, perleistos vertės atskleidžiamos individualiu lygiu pagal atitinkamą ataskaitos
kategoriją.
Į išlaidų kategoriją „Kelionės ir apgyvendinimas“ patenka kelionės lėktuvu bilieto išlaidos, vežimo išlaidos
renginio valstybėje, sveikatos draudimo užsienyje išlaidos, mokestis už vizą, apgyvendinimo išlaidos, kelionių
agentūros mokestis už kelionės organizavimą.
Atlygis už SPS paslaugas ar konsultacijas: atskleidžiama pagal sutartis (pvz., už autorinių mokslinių straipsnių
parengimą, mokslinių pranešimų parengimą ir/ar pristatymą) SPS perleistos vertės.
2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu Atstovybė visas susijusias išlaidas įtraukė į SPS paslaugų kainą ir jokių
papildomų mokėjimų jiems neatliko.
Į SPS, nevykdančiam individualios veiklos, už suteiktas Atstovybei paslaugas perleistos vertės dydį, nurodytą
šiame ataskaitos stulpelyje, yra įtrauktas gyventojų pajamų mokestis ir visos Sodros įmokos.

