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Tikslai

Sukčiavimo prevencijos, nustatymo ir tyrimo taisyklėse 
(toliau – Taisyklės) apibrėžiami pagrindiniai sukčiavimo atvejų 
sprendimo tikslai, principai ir taisyklės „Krka, d. d., Novo mesto“ 
ir jos patronuojamosiose įmonėse (toliau – „Krka“). Jose taip pat 
apibrėžiamos „Krka“ darbuotojų užduotys ir pareigos, susijusios su 
sukčiavimo prevencija, nustatymu ir tyrimu.

Taisyklių pagrindas – taikytini teisės aktai ir rekomendacijos, taip 
pat „Krka“ Elgesio kodeksas, kuriame apibrėžiami etiško elgesio 
principai ir taisyklės, geroji verslo praktika ir elgesio „Krka“ standartai.

„Krka“ su sukčiavimo valdymu susiję tikslai yra šie:
 ● sukčiavimo rizikos mažinimas taikant visiško jo netoleravimo 

principą;
 ● darbuotojų informuotumo didinimas apie galimus sukčiavimo 

atvejus ir sukčiavimo valdymo metodus;
 ● darbuotojų mokymas apie jų atskaitomybę nustatant sukčiavimo 

rizikas ir pranešant apie jas;
 ● nuolatinis vidaus kontrolės sistemų, susijusių su sukčiavimo 

prevencija ir nustatymu, tobulinimas ir valdymas;
 ● tinkamų išteklių suteikimas sukčiavimo prevencijai, nustatymui ir 

tyrimui;
 ● nuolatinis susijusių teisės aktų, gairių ir kodeksų laikymasis;
 ● nuodugnus laiku atliekamas ir tinkamas įtariamų sukčiavimo 

atvejų tyrimas;
 ● pranešimą pateikusio asmens anonimiškumo užtikrinimas;
 ● „Krka“ reputacijos ir turto saugojimas

Aprėptis  
ir taikymas

Taisyklės taikomos visiems „Krka“ darbuotojams, kurie privalo jų 
laikytis visuose santykiuose su „Krka“ ir visais kitais fiziniais ar 
juridiniais asmenimis (toliau – trečioji šalis).

Pagal šias Taisykles apie įtariamą sukčiavimo atvejį gali pranešti visi 
„Krka“ darbuotojai ir trečioji šalis.

Taisyklėse apibrėžiami pagrindiniai principai ir taisyklės, atitinkantys 
taikytinus teisės aktus, susijusius su sukčiavimu ir korupcija, gaires, 
tarptautinius elgesio standartus ir „Krka“ vidaus tvarkos taisykles. 
Darbuotojai privalo į jas atsižvelgti savo darbe ir „Krka“ veikloje.

„Krka“ patronuojamosios įmonės privalo laikytis šių Taisyklių nuostatų 
atsižvelgiant į galimai griežtesnius nacionalinius reikalavimus.

Visi darbuotojai privalo susipažinti su šių Taisyklių turiniu per 
elektroninio mokymosi sistemą eCampus arba kitu priimtinu būdu. 
Darbuotojai tinkamu būdu turi būti informuoti apie visas Taisyklių 
pataisas. Nauji darbuotojai privalo susipažinti su šių Taisyklių turiniu, 
kai tik pradeda eiti pareigas įmonėje.
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Nevienodų sąlygų taikymo 
ir sukčiavimo draudimas

Draudžiamas bet koks nevienodų sąlygų taikymas ir sukčiavimas, kaip 
apibrėžta taikytinuose teisės aktuose. Šis draudimas ypač taikomas 
šiems veiksmams:

 ● korupcijai, kuri reiškia piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi 
siekiant gauti asmeninės naudos arba naudos trečiajai šaliai. 
Veiksmas gali turėti korupcinį tikslą, kai nauda žadama arba 
teikiama siekiant paskatinti nederamą elgesį ar už jį atlyginti arba 
kai nauda priimama kaip atlygis už nederamą elgesį.

 ● sukčiavimui, kuris reiškia neetišką ir (arba) neteisėtą veiksmą, 
siekiant gauti neteisėtos ar nesąžiningos naudos, dėl kurios „Krka“ 
ar trečiosioms šalims būtų padaryta žala. Pavyzdžiui, sukčiavimas 
apima apgaulę, nuslėpimą ar piktnaudžiavimą pasitikėjimu arba 
nesąžiningas finansines ataskaitas ir pan. Sukčiavimu laikoma 
tyčinė pavienių asmenų ar įmonių veikla, kuria siekiama gauti 
materialinės naudos, pirmiausia, pinigine ir turto nuosavybės išraiška, 
arba neteisėtai apsaugoti savo interesus, taip pakenkiant „Krka“ 
ar trečiosioms šalims. Asmenys ar įmonės gali mėginti išvengti 
įsipareigojimų vykdymo ar neteikti paslaugų ir nesąžiningu elgesiu 
neteisėtai gauti asmeninės naudos arba naudos savo įmonei.

 ● kyšininkavimui, kuris reiškia kyšio reikalavimą, priėmimą, 
žadėjimą, siūlymą, davimą ar prašymą mainais už tam tikrą 
naudą, kuriuo siekiama paskatinti neteisėtą ir neetišką veiklą arba 
piktnaudžiavimą pasitikėjimu.

 ● interesų konfliktui, kuris reiškia situaciją, kurioje sudaromos 
sąlygos elgesiui, galinčiam tapti korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos pagrindu, arba kurioje toks elgesys paskatinamas. Kilus 
interesų konfliktui asmuo dažnai turi rinktis tarp pareigos, jo darbui 
keliamų reikalavimų ir asmeninių interesų.

Sukčiavimo valdymo  
kontrolės priemonės

Sukčiavimo valdymo kontrolės priemonės taikomos visoje „Krka“ 
organizacinėje struktūroje. Jomis siekiama užtikrinti kokybę, skaidrumą, 
saugą ir veiklos rezultatus.  
Jų pagrindas – išoriniai ir vidaus teisės aktai, standartai, gerosios verslo 
praktikos, kodeksai, dokumentų tvirtinimo sistemos, darbuotojų įgalinimas 
ir atskaitomybė ir t. t. Kontrolės priemonėmis taip pat siekiama paskatinti 
darbuotojus atlikti savo pareigą vykdyti sukčiavimo prevenciją, didinti 
informuotumą ir pranešti apie sukčiavimo atvejus, taip pat nustatyti ir tirti 
sukčiavimo atvejus.

„Krka“ yra įdiegusi kontrolės sistemą, sudarančią sąlygas valdyti 
pagrindines strategines ir veiklos rizikas, taip pat laiku nustatyti ir valdyti 
veiksnius, galinčius trukdyti pasiekti tikslus, nustatytus „Krka“ Plėtros 
strategijoje ir Kokybės vadove. Pavieniai kontroliniai veiksmai taip pat yra 
susiję su sukčiavimo valdymu.

„Krka“ Rizikų registre išsamiai pristatomos visos galimos rizikos. 
Registrą papildo Sąžiningumo planas. Rizikos valdymas „Krka“ 
integruotas į visus verslo procesus. Naudojame daug standartinių veiklos 
tvarkų ir vidaus instrukcijų, kuriose apibrėžiama kontrolinė veikla ir 
atsakomybė už nepertraukiamą įmonės veiklą ir rizikų mažinimą.

Toliau išsamiau aptariama atsakomybė už sukčiavimo prevenciją, 
nustatymą ir tyrimą įmonės vadovybės lygmenyse.

„Krka, d. d., Novo mesto“ valdyba užtikrina tinkamos kontrolės sistemos, 
skirtos turto vertei ir įmonės prestižui palaikyti, sukūrimą ir sudaro tam 
sąlygas. Valdyba paskiria vyriausiąjį atitikties užtikrinimo pareigūną, kuris 
taip pat atsakingas už sukčiavimo prevenciją, nustatymą ir tyrimą.
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Vyriausiojo atitikties užtikrinimo pareigūno pareigos ir atsakomybė 
apima:

 ● sukčiavimo rizikos vertinimą;
 ● kontrolės sistemų, skirtų sukčiavimo prevencijai, nustatymui ir 

tyrimui, siūlymą;
 ● tinkamą kiekvieno sukčiavimo atvejo, apie kurį pranešta, 

nagrinėjimą ir pranešimą pateikusių asmenų apsaugą;
 ● darbuotojų informavimą, švietimą ir jų informuotumo apie šių 

Taisyklių turinį didinimą;
 ● pranešimų ir dokumentų, susijusių su įtariamų sukčiavimo atvejų 

tyrimais, registravimą;
 ● ataskaitų apie sukčiavimo prevenciją, nustatymą ir tyrimą 

teikimą valdybai;
 ● bendradarbiavimą su išoriniais specialistais ir teisėsaugos 

institucijomis.

Skyrių, departamentų ir nepriklausomų tarnybų vadovų pareigos 
ir atsakomybė apima:

 ● sukčiavimo rizikų vertinimą savo kompetencijos srityje;
 ● efektyvios vidaus kontrolės sistemos sukčiavimui valdyti 

įdiegimą;
 ● visiško bet kokios sukčiavimo formos netoleravimo principo 

laikymąsi;
 ● bendradarbiavimą su vyriausiuoju atitikties užtikrinimo 

pareigūnu, siekiant imtis tinkamų veiksmų, jei įtariamas 
sukčiavimo atvejis yra susijęs su jų organizaciniu padaliniu.

Kiekvieno darbuotojo pareigos ir atsakomybė apima:

 ● sąžiningą ir aukštais moralės principais pagrįstą elgesį pagal 
„Krka“ Elgesio kodekso ir visus kitus susijusius teisės aktus;

 ● pranešimą apie įvykius ar sandorius, galimai turinčius 
sukčiavimo požymių;

 ● galimo sukčiavimo įrodymų išsaugojimą ir apsaugojimą;
 ● visiško bet kokios formos sukčiavimo netoleravimo principo 

laikymąsi.

Sukčiavimo valdymo 
procedūros ir veiklos

Sukčiavimo valdymo procedūros ir veiklos skirstomos į tris kategorijas: 
sukčiavimo prevencija, nustatymas ir tyrimas. Daugiausia dėmesio 
skiriama sukčiavimo prevencijai. Sukčiavimo nustatymo veikla taip 
pat svarbi, tačiau sukčiavimo tyrimą, kai įtariama apie didelio masto 
sukčiavimo atvejus, atlieka kvalifikuoti specialistai ir atitinkamos 
institucijos.

Reguliari sukčiavimo valdymo veikla taip pat apima vidaus kontrolės 
priemonių, skirtų sukčiavimo rizikai sumažinti, tobulinimą priimant ir 
keičiant vidaus darbo tvarkos taisykles ir instrukcijas.

„Krka“ užtikrina interesų konfliktų valdymą standartinėmis veiklos 
procedūromis ir taisyklėmis, kurios padeda mažinti rizikas ir užkerta 
kelią interesų konfliktams, kurie galėtų sutepti „Krka“ reputaciją.

„Krka“ užtikrina, kad visi ryšiai medicinos srityje palaikomi laikantis 
taikytinų teisės aktų ir gairių, kad neteisėto elgesio tikimybė yra maža. 
Asocijuotosios įmonės vykdo savo veiklą pagal teisės aktus ir yra 
tinkamai parengtos gaminių reklamavimui.

Darbuotojų švietimas ir mokymas atlieka pagrindinį vaidmenį 
sėkmingame sukčiavimo valdyme. „Krka“ mokymo programos, įmonės 
vidiniai pranešimai ir skelbimų lentos padeda užtikrinti tinkamą 
informacijos lygį, kurios pagrindu darbuotojai yra pajėgūs nustatyti 
galimus sukčiavimo atvejus ar atitinkamą veiklą, galimai turinčią 
sukčiavimo požymių.
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Pranešimais apie įtariamus 
sukčiavimo atvejus

Apie įtariamą sukčiavimą gali pranešti visi „Krka“ darbuotojai ir trečioji 
šalis.

Jei kuris nors „Krka“ darbuotojas pastebi poelgį, galimai turintį 
sukčiavimo požymių, jis privalo apie tai pranešti savo tiesioginiam 
vadovui. Jei dėl įtariamo sukčiavimo pobūdžio ar jo aplinkybių tai 
neįmanoma, jis privalo apie tai pranešti Teisės reikalų skyriaus 
vadovui arba vyriausiajam atitikties užtikrinimo pareigūnui. Apie 
įtariamą sukčiavimą taip pat galima pranešti anonimiškai. Tokiu atveju 
apie įtariamą sukčiavimą turėtų būti pranešta šio elektroninio pašto 
adresu compliance.officer@krka.biz.

Jei pranešimą teikiantis asmuo nenori pranešimo teikti anonimiškai, 
jis gali pranešti apie įtariamą sukčiavimą telefonu:

 ● vyriausiajam atitikties užtikrinimo pareigūnui, tel.  +386 7 331 26 00;
 ● Teisės reikalų skyriaus vadovui, tel.  +386 7 331 95 95;

„Krka“ įsipareigoja neatskleisti pranešimą pateikusio asmens 
duomenų, juos tvarkyti profesionaliai ir atsakingai, taip pat tinkamai 
apsaugoti pranešimą pateikusį asmenį nuo prieš jį nukreiptų veiksmų.

Pranešimų nagrinėjimo tvarka

Bendradarbiaudamas su Teisės reikalų skyriumi, vyriausiasis atitikties 
užtikrinimo pareigūnas gali sudaryti specialią grupę gautiems 
pranešimams nagrinėti. Be vyriausiojo atitikties užtikrinimo pareigūno 
grupėje gali būti 2-4 skirtingų organizacinių padalinių darbuotojai, 
turintys specialių gebėjimų įtariamam sukčiavimui tirti. Grupė tinkamai 
nagrinėja kiekvieną įtariamą sukčiavimo atvejį, apie kurį pranešta, 
tiria jo priežastis ir siūlo koreguojamąsias ir prevencines priemones. 
Sukčiavimo tyrimus atlieka tinkamus įgūdžius turintys darbuotojai ir 
prireikus išoriniai specialistai ir teisėsaugos pareigūnai.

Asmuo, kuris pranešė apie įtariamą sukčiavimą sąžiningai ir 
neturėdamas nedorų ketinimų, apsaugomas nuo prieš jį nukreiptų 
veiksmų. Jam suteikiama reikiama parama ir gali būti pranešama apie 
jo pranešimo pasekmes. Pranešimą pateikusio asmens duomenys 
turėtų būti laikomi konfidencialiais. Bet koks prieš jį nukreiptas 
veiksmas laikomas itin sunkiu „Krka“ Elgesio kodekso pažeidimu.

Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas privalo registruoti gaunamus 
pranešimus, įvykdytas procedūras ir su pranešimais susijusius veiksmus.

Remdamasis tyrimo rezultatais vyriausiasis atitikties užtikrinimo 
pareigūnas atitinkamam organizaciniam padaliniui ir jeigu reikia,  
valdybai pateikia vieną iš šių išvadų:

 ● pranešimas apie įtariamą sukčiavimą yra nepagrįstas ir tyrimą 
pradėti nebūtina;

 ● pranešimas apie įtariamą sukčiavimą yra pagrįstas, reikia imtis 
vidinių priemonių, tokių kaip bausmės ir kontrolės procedūrų 
tobulinimas;
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 ● pranešimas apie įtariamą sukčiavimą yra pagrįstas ir reikia 
pradėti tyrimą, kurį turi atlikti atitinkamus gebėjimus turintys 
darbuotojai, išoriniai specialistai ar teisėsaugos pareigūnai.

Įtariami sukčiavimo atvejai tiriami pagal taikytinus vietos teisės aktus.

Tarpinės ir baigiamosios 
nuostatos

Taisykles priima įmonės valdyba. Taisyklės skelbiamos „Krka“ 
intranete (Krkanet) ir „Krka“ viešoje interneto svetainėje.

Įsigaliojus šioms Taisyklėms, 2015 m. gruodžio 7 d. Sukčiavimo 
prevencijos, nustatymo ir tyrimo taisyklės ir 2015 m. gruodžio 7 d. 
Sukčiavimo prevencijos, nustatymo ir tyrimo politika netenka galios.

Taisyklės privalo būti peržiūrimos ir prireikus keičiamos kas dveji 
metai.

Peržiūrėta 2020 m. liepos 15 d.
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