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Pojasnila k uporabljeni metodologiji 
 

Država Slovenija 

  

Naziv družbe 
GSP Proizvodi, farmacevtska družba d.o.o.; od 21.3.2019 nov naziv 
družbe : Mylan Healthcare, farmacevtsko podjetje d.o.o. 

   

Podlaga za 
pripravo 
poročila 

Kodeks združenja Medicines for Europe (MfE) o sodelovanju z 
zdravniškim sektorjem, objavljen februarja 2015, posodobljen 
januarja 2016 

Obdobje 
poročanja  

Leto 2017, 2018, 2019, 2020 

Valuta razkritih 
vrednosti 

Vse vrednosti so razkrite v EUR.   
 

Podlaga za 
razkritje  

Vse vrednosti so razkrite na osnovi dejanskega prenosa vrednosti 
znotraj posamezne kategorije. Prenosi vrednosti so dejanska izplačila 
prejemnikom (ZD) v poročevalskem letu. 
  

Poročilo 
vkjučuje 

Razkrite so vse vrednosti za:  
 
☐  Prejemnike, ki so bili angažirani s strani družbe  
 
☐  Prejemnike, ki so rezidenti v Sloveniji  
 

DDV in drugi 
davki 

Vsi razkriti zneski vključujejo DDV ali podobne obdavčitve, kjer je to 
relevantno za transakcijo  

Poročilo bo 
objavljeno: 

 
www.viatris.si 
 

 
Kategorija: 
“Konference, 
podpore za 
izobraževanja 
in obiski 
obratov ZD” 

Družba razkriva prenose sredstev v tej kategoriji skladno z opcijo 2 
zahtev transparentnosti MfE:  

Skupinski znesek pomoči dodeljene posameznemu ZD glede na 
posamezno konferenco kot sledi: 

• Sponzorstva za sodelovanje pri kongresu organiziranem s strani 
tretje osebe (glej sekcija 4.4): 

- naziv kongresa, 

- skupni znesek potrošen za kongres, vključujoč 
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- število ZD, ki so prejeli finančno podporo za udeležbo 

• Obiski obratov (glej sekcijo 4.5): skupni znesek potrošen, vključujoč 
število ZD, ki so prejeli finančno podporo za udeležbo. 

• Predavanja organizirana s strani družbe: skupinski znesek potrošen, 
vključujoč število ZD, ki so prejeli finančno podporo za udeležbo. 

Druge opombe 
 

Vrednostne kategorije vezane na ZD, so razkrite v skupinskih zneskih, 
kjer nismo pridobili privolitve za poimensko razkritje prenosa sredstev 
s strani ZD. 

Za leto 2019 so vrednostne kategorije vezane na ZD, razkrite v 
skupinskih zneskih v skladu z navodili MfE. 

Nadomestila vezana na aktivnosti raziskav in razvoja ali raziskave trga 
niso vključene/razkrite v poročilu. 

  
 
 


