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INDIVIDUĀLĀ VĀRDA IZPAUŠANA – viena rindiņa katram VAP (t. i., viss sniegtais atbalsts gada laikā katram VAP tiek summēts: informācija pa pozīcijām pieejama tikai individuāli vai valsts 
iestādēm) 
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or public authorities' consultation only, as appropriate)
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English language version below 

Piezīmes par metodoloģiju 

 “Tillotts  Pharma”  publiskotie maksājumi  Latvijas  veselības  aprūpes  speciālistiem  un  veselības 
aprūpes organizācijām 2016. gadā 

Atklātības Kodekss, ko apstiprinājusi Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) un 
Latvijas  Patentbrīvo medikamentu  asociācija  (LPMA)  (SIFFA  LPMA Atklātības  Kodekss),  nosaka,  ka 
2017.  gadā  ir  jāpublisko noteikts  finansiāls  vai nefinansiāls  atbalsts,  ko  farmaceitiskās  kompānijas 
2016.  gadā  sniegušas  Latvijas  veselības  aprūpes  speciālistiem un  veselības  aprūpes organizācijām. 
Publiskojamie dati tiks publicēti “Tillotts Pharma” vietnē www.tillotts.com.  
  
Šeit  sniegtās  piezīmes  par  metodoloģiju  paskaidro  “Tillotts  Pharma”  izpaustos  datus  un  to 

sagatavošanu, lai sekmētu lasītāja izpratni. 

PVN 
 
Izpaustajos datos par finansiālu vai nefinansiālu atbalstu nav iekļauts PVN. 
 
Valūta 
 
Visu  izpausto datu valūta  ir euro  (€).  Ja maksājums  ir veikts citā valūtā, summa  ir pārveidota euro, 
pamatojoties uz gada vidējo valūtas maiņas kursu. 
 
Konsolidētu datu izpaušana par korporatīvās grupas un pārrobežu maksājumiem 
 
Izpaustie  dati  attiecas  uz  “Tillotts  Pharma”  korporatīvās  grupas  konsolidēto  finansiālu  vai 
nefinansiālu atbalstu saskaņā ar EFPIA Atklātības Kodeksu, kas nosaka, ka atsevišķas personas, kas 
pieder vienam starptautiskam uzņēmumam (kas var būt mātes uzņēmums un  meitas uzņēmums), ir 
uzskatāmas par vienu uzņēmumu. Par 2016. gadu  izpaustie dati attiecas uz “Tillotts Pharma Tillotts 
Pharma AG” veiktiem maksājumiem. 
 
Daudzgadīgi līgumi 
 
Kur  izpaustajos  datos  ir  iekļauti  daudzgadīgi  līgumi,  ar  šādiem  daudzgadīgiem  līgumiem  saistītie 
izpaustie dati attiecas uz pakalpojumiem, kas sniegti un apmaksāti 2016. kalendārajā gadā saskaņā ar 
minētajiem līgumiem. 
 
Iekļautie dati 
 
“Tillotts  Pharma”  izpaustie  dati  atbilst  SIFFA  LPMA  Atklātības  Kodeksa  prasībām.  Datus  var 
kategorizēt šādi: 
 
Veselības aprūpes speciālistu sponsorēšana izglītojošu pasākumu apmeklēšanai 
 
Izpaustie  dati  ietver  maksājumus  par  izdevumiem,  kas  saistīti  ar  pasākumiem,  piemēram, 
reģistrācijas maksu  un  ceļa  izdevumus,  kas  tieši maksāti  Latvijas  veselības  aprūpes  speciālistiem 
iepriekšējā  kalendārajā  gadā.  Ja  atsevišķi  veselības  aprūpes  speciālisti nav  snieguši  atļauju  izpaust 



 
 
 
datus  par  finansiālu  vai  nefinansiālu  atbalstu,  dati  par  šiem  speciālistiem  sniegto  atbalstu  tiek 
izpausti apkopotā veidā. 
 

Izpēte un attīstība 

 

Informācija par finansiālu vai nefinansiālu atbalstu  izpētei un attīstībai  ir sniegta apkopotā veidā un 

aptver  finansiālu  vai  nefinansiālu  atbalstu  Latvijas  veselības  aprūpes  speciālistiem  un  veselības 

aprūpes  organizācijām  saistībā  ar  klīnisku  pētījumu  (saskaņā  ar  definīciju,  kas  sniegta  Direktīvā 

2001/20/EK), kā arī izmaksas, kas ir pakārtotas šīm darbībām.  

   



Methodological Notes 

Disclosure  by  Tillotts  Pharma  of  payments  to  Latvian  healthcare  professionals  and  healthcare 
organisations in 2016 

The Disclosure Code approved by  the Association of  International Research‐based Pharmaceutical 
Manufacturers  (SIFFA)  and  Latvian  Generic  Medicines  Association  (LPMA)  (the  SIFFA  LPMA 
Disclosure  Code) mandates  the  public  disclosure  in  2017  of  certain  transfers  of  value made  by 
pharmaceutical  companies  during  2016  to  Latvian  healthcare  professionals  and  healthcare 
organisations.  The  disclosure  data  will  be  published  on  the  website  of  Tillotts  Pharma, 
www.tillotts.com.  

The methodological notes below explain the data Tillotts Pharma have disclosed and how the data 

have been prepared, to assist the reader’s understanding.  

VAT 
VAT is excluded from all disclosures of transfer of value. 

Currency 
All disclosures are made in Euros (€). Where the original payment was made in another currency, the 
sum was converted to Euros at the average annual exchange rate. 

Consolidated Disclosures of the Corporate Group and Cross‐border Payments  
The disclosures represent the consolidated transfers of value made by the Tillotts Pharma corporate 
group  in  line with the EFPIA Disclosure Code’s dictate that separate entities belonging to the same 
multinational  company  (which  could  be  the  parent  company  and  subsidiary  company)  shall  be 
deemed  to  constitute a  single  company.   The disclosures  for 2016  represent payments by Tillotts 
Pharma Tillotts Pharma AG. 

Multi‐year contracts 
Where multi‐year contracts are included in the disclosure data, the disclosures related to such multi‐
year  contracts  represent  the  services  rendered  and  paid  for  in  calendar  year  2016  under  such 
contracts.   

Data included 
The  data  disclosed  by  Tillotts  Pharma  is  consistent  with  the  requirements  of  the  SIFFA  LPMA 
Disclosure Code. The data can be categorised as follows: 

Sponsorship of healthcare professionals to attend educational events 
Disclosed data  includes the contribution to event‐related costs such as registration fees and travel 
costs  paid  indirectly  to  Latvian  health  care  professionals  in  the  previous  calendar  year. Where 
permission  to disclose  transfers of value has not been granted by  individual healthcare personnel, 
the transfer of value made to them is disclosed in an aggregated fashion.    

Research & Development 

Research & Development transfers of value are disclosed in the aggregate and encompass transfers 

of  value  to  Latvian  healthcare  professionals  related  to  a  clinical  trial  (as  defined  in  Directive 

2001/20/EC), as well as costs that are subsidiary to these activities. 


	Tillotts Pharma 2016 Transfers of Value to HCPs and HCOs_Latvia_bilingual
	Methodological Notes_Latvia_bilingual_FOR TRANSLATION_LV_FINAL_TC

