
Suma, EUR Atskleidimo data

Amount, EUR Date of disclosure

341 184,74 2021-06-30

Perleistos vertės, susijusios su tyrimais ir plėtra, kaip tai apibrėžia Kodeksas                                     
Transfers of value re Research & Development as defined by Kodekas

UAB ROCHE LIETUVA Informacijos apie perleistas vertes, susijusias su tyrimais ir plėtra, agreguotas atskleidimas  2020 m.                                                                                                             
Aggregated disclosure of transferred values re Research & Development 2020



Pacientų organizacijos pavadinimas / Patient Organisation
Šalis / 

Country
Perleistų verčių tipas / Types of the support

 or services provided
Perlesitų verčių tikslas / Description of the

 support or services 1

Piniginė perleistų finansinių 
verčių išraiška EUR / 

Monetary value of financial 
support and of invoiced 

costs in EUR

Piniginė perleistų 
nefinansinių verčių išraiška 

EUR / Non-monetary 
benefit for PO 2  in EUR

Apmokėtų paslaugų vertė 
EUR / Fees for services paid   

in EUR

LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA (LPOAT) Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 3 000,00

Council of Representatives of Lithuanian Patients' Organizations Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Onkologinėmis ligomis sergančių moretų draugija "Eivena" Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 3 000,00

Eivena Society of Women with Oncological Diseases Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Asociacija „Kraujas“ Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 5 000,00

Association ‘Blood’ Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Lietuvos artrito asociacija Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 1 000,00

Lithuanian Arthritis Association Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacija Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 3 000,00

Lithuanian Heamophilia Society Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugija Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 500,00

Klaipėda County Multiple Sclerosis Society Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Kauno apskrities moterų sveikatos draugija "Alma" Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 1 500,00

Kaunas County Women's Health Society "Alma" Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga Lietuva Finansinė parama / Financial support Parama pacientų organizacijos veiklos palaikymui 6 000,00

Lithuanian Multiple Sclerosis Union Lithuania Reikšminga netiesioginė parama / Significant indirect support Support for maintenance of patient organisation's activities

Nefinansinė parama / Non-financial support

Pagal sutartis teikiamos paslaugos / Contracted services

1 Add a clear description of the purpose of the support or services

2 For example, employee hours or companies facilities offered to support a Patient Organisation activity

UAB ROCHE LIETUVA Perleistų verčių Pacientų organizacijoms atskleidimas 2020 m. / UAB ROCHE LIETUVA Patient Organisations disclosure 2020


