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Terminas

Paaiškinimas

Apimtis
korporacijos
mastu

Kiekvienoje šalyje GSK parengs po vieną ataskaitą, atskleidžiančią, kokias vertes
visos GSK grupės įmonės, įskaitant Vartotojų sveikatos priežiūros padalinį bei
specializuotą bendrovę ViiV, perleido tos šalies sveikatos priežiūros specialistams
(SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO).

Perleistų verčių
įtraukimo į
ataskaitas datos

Perleistų verčių kategorijos nulemia jų įtraukimo į ataskaitą datą:

Mokesčiai

Valiutų
konvertavimas
SPS įdarbinti
GSK kompanijoje

-

Piniginė perleista vertė – tai piniginis mokėjimas, kurį GSK tiesiogiai arba per
tarpininką sumokėjo SPS/SPO (pvz. mokėjimas už paskaitos parengimą ar
kitas paslaugas). Tokių perleistų verčių įtraukimo į ataskaitą data yra mokėjimo
data, neatsižvelgiant į tai, kada vyko atitinkamas renginys.

-

Nepiniginė perleista vertė – tiesiogiai iš GSK arba per tarpininką gauta nauda,
kai SPS/SPO nebuvo tiesiogiai mokami pinigai (pvz. kai GSK sumoka už SPS
skrydžio bilietus ar kongreso registracijos mokestį). Tokiu atveju įtraukimo į
ataskaitą data atitiks renginio datą (kelias dienas trunkančių renginių atveju –
pirmosios renginio dienos datą).

Dėl PVM režimų kompleksiškumo ir nevienodumo Europoje GSK priėmė sprendimą
paviešinti perleistas vertes įskaitant PVM mokestį visose šalyse, kur tai yra įmanoma
padaryti. Priklausomai nuo to, kur buvo atliktas mokėjimas ir kurioje šalyje jį gavo
SPS/ SPO, PVM gali būti kompensuojamas arba ne. Visi kiti mokesčiai (socialinio
draudimo, pajamų mokestis) yra įtraukti į ataskaitą.
GSK kaupia duomenis apie perleistas vertes ta valiuta, kuria buvo atliktas mokėjimas.
GSK Lietuvos ataskaitoje visos vertės yra konvertuotos į eurus.
GSK neatskleis duomenų apie vertes, perleistas bendrovėje dirbantiems sveikatos
priežiūros specialistams. GSK nuomone, būtų neetiška atskleisti savo darbuotojų
darbo atlygį, premijas, išlaidas ir kitas naudas.
GSK Lietuva nėra įdarbinusi specialistų, kurie tuo pačiu dirbtų sveikatos priežiūros
specialistais.

Daugiametės
sutartys

Perleistos vertės atskleidžiamos pagal aukščiau nurodytas jų įtraukimo į ataskaitas
datas (mokėjimo datą arba renginio datą), nepriklausomai nuo sutarties trukmės.

Ataskaitos apimtis

Lietuvoje GSK atskleidžia visas vertes, kurios receptinių ar nereceptinių vaistų
reklamos ar kitais tikslais buvo perleistos SPS ar SPO.

Tesaro perleistos
vertės

Po bendrovės „Tesaro“ įsigijimo 2019 m., GSK remiasi EFPIA gairėmis, jog su
įsigijimais susijęs naujų subjektų verčių atskleidimas gali būti atliktas su 12
mėnesių atidėjimu, nebent būtų kitaip nurodyta vietiniuose įstatymuose ar
taisyklėse. Todėl, „Tesaro“ veiklos Lietuvoje perleistų verčių atskleidimo duomenis
už 2019 metus pateiks bendrovė „Tesaro“.
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Ataskaitos publikavimo metu, dėl COVID-19 sąlygotų vėlavimų apdorojant duomenis,
GSK Lietuva nebuvo pateikta visa informacija apie perleistas vertes, kurios GSK
vardu buvo perleistos trečųjų šalių (agentūrų). Trečiosioms šalims pateikus trūkstamą
informaciją apie perleistas vertes, GSK Lietuva papildys perleistų verčių ataskaitą ir
publikuos patikslintą versiją vėliau šiais metais.

