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Definīcija
GSK izsniegs ziņojumu katrai valstij, norādot jebkādu finansiālo un nefinansiālo
atbalstu (Transfer of Value – TOV), kuru GSK, GSK Consumer Healthcare un ViiV
Healthcare šajā valstī ir snieguši VAS/VAO.
GSK ir definējis divu veidu finansiālo un nefinansiālo atbalstu Pārskata datuma
vajadzībām:
- monetārs atbalsts ir GSK sniegts finansiāls atbalsts VAS/VAO tieši vai ar
starpnieka palīdzību (piemēram, kā pakalpojuma maksa). Šī atbalsta veida
Pārskata datums būs faktiskais maksājuma veikšanas datums, neņemot vērā
pasākuma norises datumu (piemēram, datums, kad veikta apmaksa par
konsultāciju, nevis datums, kad tā sniegta).
- nemonetārais atbalsts ir labums, kas saņemts no GSK tieši vai ar starpnieka
palīdzību bez naudas izmaksas (piemēram, lidojuma biļetes vai kongresa
reģistrācijas maksa, kas pārskaitīta ceļojumu aģentam vai pasākuma
organizētājam). Šī atbalsta Pārskata datums būs faktiskais pasākuma norises
datums (piemēram, kongresa norises datums).
GSK ir pieņēmis lēmumu norādīt ziņojumā summas, iekļaujot PVN, kur tas
iespējams, Eiropā atšķirīgo PVN aprēķina režīmu dēļ, kā arī atšķirīgās PVN
atgūšanas iespējas atkarībā no tā, kur noticis darījums un kas ir VAS un VAO
mītnes valsts. Ziņojumā norādītajās summās ir iekļauti visi citi nodokļi.
GSK reģistrē finansiālu un nefinansiālu atbalstu valūtā, kurā darījums ir ticis
veikts. Ziņojumā summas tiks norādītas tās valsts valūtā, kurā ir sagatavots
ziņojums.
GSK ziņojumā netiks iekļauti maksājumi, kas veikti VAS, kuri ir GSK darbinieki.
GSK uzskata, ka darbinieku algas, bonusu, izdevumu un iegūto labumu atklāšana
nebūtu piemērota.
2015. gada 2. martā GSK un Novartis noslēdza trīspusēju darījumu, kā rezultātā
GSK pārņēma Novartis globāla mēroga uzņēmējdarbību, kas attiecas uz
vakcīnām (izņemot gripas vakcīnas), izveidoja jaunu, pasaulē vadošu patērētāju
veselības aprūpes kopuzņēmumu sadarbībā ar Novartis, kā arī nodeva savu ar
onkoloģiju saistīto uzņēmējdarbības daļu uzņēmumam Novartis.
Mēs neatklāsim informāciju par Novartis nodotās onkoloģijas uzņēmējdarbības
daļas ietvaros sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kura Pārskata datums ir
pēc 2015. gada 2. marta.

Daudzgadu
līgumi

Ziņojumā tiks iekļauts jebkāds finansiālais un nefinansiālais atbalsts, kuru
kopuzņēmuma patērētāju veselības aprūpes uzņēmējdarbības daļā ir sniedzis
Novartis, kā arī atbalsts, kas ir sniegts GSK pārņemtās vakcīnu uzņēmējdarbības
daļas ietvaros pēc šo abu jomu integrēšanas.
Informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu tiek sniegta attiecīgajā Pārskata
datumā (skatīt iepriekš – maksājuma veikšanas vai pasākuma norises datums),
neņemot vērā līguma ilgumu.

