Оповестяване на предоставяне на стойности
Методическа бележка
Държава

България

Име на
юридическо
лице

„Фрезениус Каби България“ ЕООД

Правна основа
за оповестяване

Кодекс за поведение при взаимодействия с медицинската
общност на „Лекарства за Европа“ (Medicines for Europe),
публикуван м. Фев. 2015 год., актуализиран м. Ян. 2016 год.

Отчетен период

2018 год.

Валута на
оповестените
стойности

Всички стойности са оповестени в:
☐ EUR
☒ BGN

Обхват на
оповестяване

Оповестяването обхваща всички взаимодействия с медицински
специалисти, здравни организации и пациентски организация,
свързани с генерични лекарствени продукти. Взаимодействия
свързани с биоподобни продукти, медицински изделия и
продукти за парентерално и ентерално хранене не са
оповестени.

Идентифициране Всички оповестени стойности се основават на предоставяния на
и признаване
стойности, които са действително извършени за съответната
категория, т.е. такова предоставяне е направено към конкретен
на стойност
получател и е осчетоводено в съответния отчетен период.
Многогодишни
договори

Предоставяния на стойности съгласно многогодишни договори са
част от оповестените данни до степента, до която са извършени
действителни предоставяния на стойност през съответния
отчетен период.

Оповестени
данни за:

Оповестени са всички стойности за:
☒ Получатели, които са били ангажирани от юридическото лице
☐ Получатели, чието местоживеене е в страната

ДДС и други
данъци

Всички оповестени стойности включват ДДС или подобни данъци
за услуги, където такива са приложими спрямо транзакцията.

Място на
оповестяване:

https://www.fresenius-kabi.com/bg/za-kompaniata/iniciativa-zaprozrachnost
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Оповестяване на предоставяне на стойности
Категория
„Предоставяне
на стойност на
медицински
специалисти за
събития,
помощи за
образование и
посещения на
обекти“

Дружеството оповестява предоставянето на стойност в тази
категория съгласно Опция 2 на Изискванията за прозрачност на
„Лекарства за Европа“:
Обща сума на предоставена стойност на медицински специалисти
за отделна конференция или събитие, както следва:
• Спонсорство за посещение на конгрес, организиран от трети
страни (съгл. раздел 4.4):
- име на конгрес,
- обща сума изразходвана за конгреса, включително:
- брой медицински специалисти, финансирани да участват.
• Посещения на обекти (съгл. раздел 4.5): Обща изразходвана
сума, включително брой медицински специалисти, финансирани
да участват.
• Събития организирани от Компанията: Обща изразходвана
сума, включително брой медицински специалисти, финансирани
да участват.

Други
забележки

За категории стойности свързани с медицински специалисти,
когато не е могло да се получи съгласие от определен брой
медицински специалисти, са оповестени общи суми.
Хонорари
заплатени
във
връзка
с
дейности
за
научноизследователска и развойна дейност или маркетингови
проучвания не се оповестяват.
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