Metodologija podjetja Gedeon Richter pri javni objavi podatkov
V skladu z lokalno zakonodajo in predpisi ter s Kodeksom ravnanja združenja Zdravila za Evropo, ki
svojim družbam članicam nalaga obveznost sprejemanja in razkritja metodologije pri objavi
podatkov, Richter sprejema naslednja obvezna okvirna in postopkovna pravila o razkritju v Sloveniji.
Zahteve za razkritje veljajo za zdravila na recept in ne za zdravila brez recepta. Če se prenos vrednosti
nanaša na zdravila na recept in zdravila brez recepta, se razkrije samo del, ki se nanaša na zdravila na
recept. Plačila v zvezi z raziskavami in razvojem ter tržne raziskave so izključene iz razkritja.
Za vsako državo delovanja v Evropi se izda eno razkritje prenosa sredstev, ki prikazuje vse prenose
vrednosti zdravstvenim organizacijam (HCO), zdravstvenim delavcem (HCP) in društvom bolnikov.
Razkritje prenosa vrednosti zdravstvenim delavcem in organizacijam je lokalno, tudi če gre za prenos
vrednosti v tujini in obratno.
Razkritje se vedno opravi v uradni nacionalni valuti države primarne prakse prejemnika. Prenos
vrednosti se zajame v tisti valuti, v kateri poteka transakcija in nato pretvori v lokalno valuto za vsak
primer posebej. Razkriti podatki so vedno bruto zneski, tudi avtorski honorarji fizičnim osebam.
Objavljena plačila pravnim osebam in samostojnim podjetnikom ne vključujejo DDV.
Obdobje poročanja je v skladu s Kodeksom enkrat letno in vsako poročevalno obdobje zajema
celotno koledarsko leto. Pri kratkoročnih aktivnostih v določenem časovnem obdobju je odločilen
datum začetka aktivnosti, plačilo pa bo razkrito v poročevalnem obdobju, v katerem poteka dogodek.
V primeru dolgoročnih dejavnosti je datum poročanja kot je datum na računu. Sporočijo se le tisti
prenosi vrednosti, ki se nanašajo na obdobje, ko so bili poravnani posamezni računi. Plačila za
storitve, sponzorstva in donacije se vedno sporočajo, ko so plačila izvršena.
V primeru organizacije potovanja preko agencije se z njo povezani upravni stroški ne poročajo oz.
razkrivajo.
V primeru, da Richter ugotovi, da je bil prenos vrednosti dodeljen tretji osebi prenesen na društvo
bolnikov, HCP ali HCO, ali na druge, ki so imeli koristi od takega prenosa vrednosti, bo Richter razkril
podrobnosti vsakega od teh prenosov vrednosti pod imenom ustreznega društva, HCP ali HCO v
skladu z veljavnimi predpisi o zasebnosti podatkov.
Donacije in prispevki za izobraževanje
Z zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi organizacijami in društvi bolnikov se v primeru finančne
podpore in znatne ne-finančne podpore vedno sklene pogodbo ali pisni dogovor, ki navaja namen
podpore in znesek financiranja.
Nepovratna sredstva in donacije HCO so namenjene podpori ciljev zdravstvenega varstva, kot so
raziskave in izobraževanje in so dokumentirani. Nikoli ne smejo biti zagotovljeni kot sredstvo za
nepravilno vplivanje na HCP ali HCO in ne smejo vplivati na odločitve o raziskovalnih programih in o
osebah, ki so prejemniki donacij.
Richter lahko podpira znanstveno, medicinsko, farmacevtsko in strokovno izobraževanje
strokovnjakov tako, da plača stroške udeležbe na strokovnih dogodkih, ki podpirajo izobraževanja na
področjih, pomembnih za njihovo področje delovanja.

Strokovni dogodki, nadomestila za storitve in svetovanje
Richter lahko organizira strokovne dogodke za izobraževalne, znanstvene, raziskovalne in
promocijske namene brez stroškov udeležbe oz. kotizacije. Prenosa sredstev v takem primeru ni,
razen če so nastali stroški prevoza in nastanitve.
Richter lahko sodeluje z zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi organizacijami in društvi bolnikov za
zagotavljanje potrebnih storitev, kot svetovanje v posvetovalnih odborih, predavanja, sodelovanje pri
raziskavah, sodelovanje v specializiranih skupinah, tržnih raziskavah, izvedba izobraževanj in priprava
poročil o strokovnih dogodkih.
Plačilo se opravi le za opravljeno delo, ki je ustrezno potrjeno po sklenitvi ustreznega dogovora, na
podlagi poštenih tržnih vrednosti.
Obiski podjetja
Obiski objektov Richterja imajo izobraževalno vrednost in so skrbno organizirani z natančnim
programom obiskov posameznih dejavnosti ter niso sredstvo za nepravilno vplivanje na zdravstvene
delavce. Razkritje vsebuje stroške prevoza in nastanitve.
Soglasja in upoštevanje predpisov, s področja varovanja podatkov
Richter upošteva predpise o varovanju podatkov. Glede na pravico o zasebnosti lahko zdravstveni
delavec, da soglasje za javno objavo. V nasprotnem primeru je objavljeno skupno razkritje in so
vrednosti za vse navedene zdravstvene delavce v tekočem letu seštete.
V primeru prenosa sredstev zdravstvenim organizacijam je v primeru ne-soglašanja z objavo objavljen
skupen prenos sredstev za donacije in sponzorstva v tekočem letu.

