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Prikaz metodologije 
 

Država Hrvatska 

  

Naziv subjekta Fresenius Kabi d.o.o. 

   

Pravna osnova 
objave 

Kodeks ponašanja Europske udruge proizvođača generičkih lijekova 
(Medicines for Europe - MfE) pri interakcijama sa zdravstvenom 
zajednicom, objavljen u veljači 2015 a ažuriran u siječnju 2016 (važeći 
za izvještajno razdoblje) 

Izvješajno 
razdoblje  

2020 

Valuta u kojoj 
su prenesene 
vrijednosti 
objavljene 

Sve prenesene vrijednosti objavljene su u : 
 
☐  EUR-ima 
 
☒  lokalnoj valuti (HRK) 
 

Opseg objave 
prijenosa 
vrijednosti 

Objava se odnosi na sve interakcije sa zdravstvenim djelatnicima, 
zdravstvenim organizacijama i udrugama bolesnika koje se tiču 
generičkih lijekova i biosimilara te lijekova za parenteralnu prehranu. 
Interakcije koje se tiču medicinskih uređaja i dodataka prehrani nisu 
objavljene.  

Identifikacija i 
priznavanje 
prenesenih 
vrijednosti 
 

Svi objavljeni prijenosi vrijednosti temelje se na stvarno učinjenim 
prijenosima vrijednosti određene kategorije sa svrhom utvrđivanja 
prijenosa vrijednosti točno određenom primatelju sukladno 
rezerviranim sredstvima za odgovarajuće izvještajno razdoblje. 

Višegodišnji 
ugovori 

Podaci o vrijednostima prenesenim temeljem višegodišnjih ugovora 
objavljuju se samo u dijelu koji se odnosi na vrijednosti stvarno 
prenesene tijekom predmetnog izvještajnog razdoblja. 

Podaci 
priopćeni za 

Sve prenesene vrijednosti objavljene su za: 
 
☒ Primatelje angažirane od strane subjekta (npr. Europske udruge 

proizvođača generičkih lijekova- Medicines for Europe)  
 
☐ Primatelje - rezidente države (npr. EFPIA) 
 

PDV I ostali 
porezi 

Kada je to na dotičnu transakciju primjenjivo, svi objavljeni iznosi 
uključuju PDV ili slične poreze na usluge 

Mjesto objave www. fresenius-kabi. com/hr 
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Kategorija 
prenesene 
vrijednosti: 
“Skupovi, 
potpora 
obrazovnim 
aktivnostima i 
službeni posjeti 
zdravstvenih 
djelatnika“  
 

Prijenose vrijednosti ove kategorije kompanija objavljuje sukladno 
MfE zahtjevima za transparentnošću:  
 
Ukupnu visinu iznosa financijske potpore zdravstvenim 
djelatnicima, osigurane na određenoj konferenciji ili stručnom 
skupu, donacije ustanovama i raznim organizacijama kako slijedi: 
  

• Sponzoriranje sudjelovanja na kongresu koji je organizirala 
treća strana (sukladno odjeljku 4.4):  

- naziv kongresa,  
- ukupan iznos troškova kongresa, uključujući i  
- broj zdravstvenih djelatnika za čije je sudjelovanje 

osigurana financijska potpora  
 
• Službeni posjeti (Sukladno odjeljku 4.5): ukupni iznos 
troškova, uključujući i broj zdravstvenih djelatnika za čiji je 
posjet osigurana financijska potpora.  
 
• Skup u organizaciji kompanije: ukupan iznos troškova, 
uključujući i broj zdravstvenih djelatnika za čije je sudjelovanje 
osigurana financijska potpora.  

Ostale napomene 
 

Kada je riječ o kategorijama prijenosa vrijednosti koje se tiču 
zdravstvenih djelatnika, ukupni iznosi objavljeni su u slučajevima 
kada pristanak većeg broja zdravstvenih djelatnika nije bilo 
moguće dobiti. 
 
Naknade isplaćene u svezi s aktivnostima koje se tiču istraživanja 
i razvoja ili istraživanja tržišta nisu objavljene.  

  
 
 


