Mundipharma Oy
Sidonnaisuuksien julkistaminen 2017
Taustaa
Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat
terveydenhuoltoalan organisaatioiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.
Taloudelliset etuudet julkistetaan jäsenyhtiön kotisivuilla vuodesta 2016 alkaen koskien ensimmäiseksi
vuotta 2015. Kaikki taloudelliset arvon siirrot julkistetaan, mutta kohdehenkilön omalla nimellä ainoastaan,
jos hän on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksensa.

Taloudellisten etuuksien luokittelu, terveydenhuoltoalan organisaatiot
Koskee laitoksille, järjestöille, yrityksille ja yhdistyksille kohdennettuja summia. Nämä organisaatiot tukevat
terveydenhoitoa ja/tai niiden jäsenistö koostuu terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat
terveydenhoitoa.
Mainokset
Mainostilan ostaminen terveydenhuoltoalan organisaatioiden tai kolmansien osapuolten ylläpitämistä
medioista.
Lahjoitukset ja apurahat
Terveydenhuoltoalan organisaatioille kohdennetut tukilahjoitukset tai apurahat.
Tapahtumakustannukset
Terveydenhuoltoalan organisaatioiden tai kolmansien osapuolten kautta tapahtuva
tapahtumakustannuksiin osallistuminen, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen
tukeminen, kuten:


sopimukset tuesta tapahtuman järjestämiseen terveydenhuollon järjestöjen tai niiden nimeämien
kolmansien tahojen kanssa



osallistumismaksut



matka‐ ja majoituskustannukset

Vuonna 2017 ei ollut terveydenhuollon ammattilaisten tapahtumiin osallistumisten tukemiseen liittyviä
arvonsiirtoja.
Luokittelemattomat kulut
Mikä tahansa rahoitus, joka ei kuulu edellä mainittuihin luokkiin lahjoitukset ja apurahat tai
tapahtumakustannukset.

Taloudellisten etuuksien luokittelu, ammattihenkilöt
Tapahtumakustannukset

Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, kuten rekisteröintimaksut tai matka‐ ja majoituskustannukset.
Satunnaiset jaetut kuljetuskustannukset tai normaaliin vieraanvaraisuuteen liittyvät kustannukset eivät
sisälly raporttiin.
Palvelu‐ ja konsultointipalvelut
Mundipharma Oy:n ja terveydenhuollon ammattilaisten välisistä sopimuksista johtuvat ja niihin liittyvät
taloudelliset etuudet, joiden nojalla nämä ammattilaiset tuottavat mitä tahansa palveluita Mundipharma
Oy:lle.
Tässä ryhmässä julkaistavat kustannukset liittyvät mm. koulutusyhteistyöhön, Mundipharma Oy:n
henkilökunnan kouluttamiseen sekä myyntilupa‐ ja korvattavuushakemuksiin liitettäviin
asiantuntijalausuntoihin.
Luokittelemattomat kulut
Mikä tahansa muu rahoitus, joka ei kuulu edellä mainittuihin luokkiin.

Yhteenvetomuotoinen julkistaminen
Jos taloudellisiin etuuksiin liittyvien tietojen yksilötasoiseen julkistamiseen ei ole saatu suostumusta,
Mundipharma Oy julkistaa kokonaissummat luokittain yhteenlaskettuna raportointikaudelta.
Yhteenvedossa yksilöimme kunkin luokan osalta taloudellisten etuuksien vastaanottajien lukumäärän sekä
kunkin prosenttiosuuden kokonaissummasta. Julkaisemme myös vastaanottajien saamien taloudellisten
etuuksien kokonaissumman.
Jos terveydenhuollon ammattilainen saa välillisesti taloudellista etuutta terveydenhuoltoalan organisaation
kautta, Mundipharma Oy julkaisee arvon siirron vain kerran (organisaatiolle kohdistettuna).
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset arvonsiirrot raportoidaan yhteenveto‐muotoisesti.
Raportointikaudella 2017 näitä arvonsiirtoja ei kertynyt Mundipharma Oy:lle lainkaan.

Tietojen keräämisen menetelmät
Mundipharma Oy kerää tiedot etuisuuksien julkistamista varten yrityksen kirjanpitojärjestelmästä ja
palkanlaskennasta. Tiedot tarkistetaan soveltuvilta osin tietokannoista, jotka liittyvät mm.
markkinointiviestinnän toteuttamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja koulutusyhteistyöhön.

Valuutta
Summat julkistetaan euroissa. Jos etuudet on maksettu muussa valuutassa, ne on muunnettu euroiksi.

Verotus
Mundipharma Oy huolehtii palkkioiden maksamisen yhteydessä verojen pidättämisestä normaalin palkka‐
ja palkkiomaksukäytäntömme mukaisesti (raportissa bruttosummat).
Jos kyseessä on monivuotinen palvelu‐ tai muu sopimus, Mundipharma Oy julkistaa ilmoitusvuoden
todelliset maksetut etuisuudet.

Julkistaminen
Vuotta 2017 koskevat maksetut arvonsiirrot julkistetaan Mundipharma Oy:n nettisivuilla 13.6.2018. Tiedot
pidetään nähtävillä vähintään kolme vuotta julkistamispäivämäärästä. Tämän lisäksi Mundipharma Oy
säilyttää tiedot sähköisessä järjestelmässään vähintään viisi vuotta.

