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Metodološke bilješke 
 

Zemlja Hrvatska 

  

Ime subjekta Mylan Hrvatska d.o.o. 

   

Pravna osnova 

za objavu  

Kodeks ponašanja udruge Medicines for Europe u pogledu interakcija 

sa zdravstvenom zajednicom, objavljen 2015., ažuriran u siječnju 

2016. 

Izvještajno 

razdoblje  

2021.godina 

Valuta  

prijenosa iz 

objave 

Sve vrijednosti izražene su u  

 

☒  HRK 

Identifikacija i 

priznavanje 

vrijednosti 

Sve objavljene vrijednosti baziraju se na stvarno izvršenim 

prijenosima vrijednosti u predmetnoj kategoriji. Ti prijenosi izvršeni 

su u korist konkretnih primatelja kako je knjiženo u predmetnom 

izvještajnom razdoblju.  

  

Višegodišnji 

ugovori 

U objavljene podatke uključeni su prijenosi vrijednosti koji su stvarno 

izvršeni u predmetnom izvještajnom razdoblju na temelju 

višegodišnjih ugovora.   

 

Na koga se 

odnose 

objavljeni 

podaci 

Sve vrijednosti objavljuju se za: 

 

☒  primatelje koje je subjekt angažirao  

 

☐  primatelje koji su rezidenti predmetne zemlje  

 

PDV i drugi 

porezi 

Svi objavljeni iznosi uključuju PDV ili slične poreze na promet usluga 

kada se isti primjenjuju na predmetnu transakciju  

Mjesto objave:  

http://www.viatris.hr/ 

 

Kategorija 

vrijednosti: 

„Sastanci, 

edukacijska 

podrška i posjeti 

zdravstvenih 

radnika 

lokacijama“ 

 

 

Tvrtka objavljuje prijenose vrijednosti iz ove kategorije u skladu 

s 2. opcijom iz Zahtjeva za transparentnost udruge Medicine for 

Europe:  

Ukupni zbirni iznos potpore za zdravstvene radnike po 

konferenciji ili sastanku, kako slijedi: 

http://www.viatris.hr/
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„Sponzorstvo 

događanja“ 

 

„Donacije 

zajednici“ 

• sponzorstvo za sudjelovanje na kongresu u organizaciji treće 

strane (u skladu s odjeljkom 4.4): 

- naziv kongresa, 

- zbirni iznos troškova za kongres, uključujući 

- broj zdravstvenih radnika koji su dobili financijsku potporu za 

sudjelovanje  

• posjeti lokacijama (u skladu s odjeljkom 4.5): zbirni potrošeni 

iznos, uključujući broj zdravstvenih radnika koji su dobili 

financijsku potporu za sudjelovanje 

• sastanak u organizaciji tvrtke: zbirni potrošeni iznos, 

uključujući broj zdravstvenih radnika koji su dobili financijsku 

potporu za sudjelovanje 

• sponzorstva zdravstvenim organizacijama (u skladu s 

odjeljkom 4.6) 

• donacije zdravstvenim organizacijama (u skladu s odjeljkom 

4.7) 

Druge napomene 

 

Za kategorije vrijednosti koje se odnose na zdravstvene radnike, 

kada nije bilo moguće ishoditi privole uključenih zdravstvenih 

radnika, objavljeni su zbirni iznosi. 

Podaci o isplaćenim naknadama vezano za aktivnosti razvoja i 

istraživanja ili istraživanja tržišta nisu objavljeni. 

  

 

 


