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„Swixx Biopharma“ AG, jos patronuojamosios įmonės ir padaliniai (toliau kartu – mes, „Swixx“ arba Bendrovė) siekia 
veikti pagal aukščiausius etikos standartus. Veikiame vadovaudamiesi principais, gairėmis ir politikomis, suderintomis 
su etine, socialine ir aplinkosaugine atsakomybe, kad maksimaliai padidintume ilgalaikį mūsų verslo ir bendruomenių, 
kuriose veikiame, tvarumą. 
 
Atitinkamai „Swixx“ siekia vykdyti verslą su Trečiųjų šalių atstovais, įskaitant papildomus darbuotojus, tiekėjus, prie 
reklamos prisidedančius subjektus ir kitus verslo partnerius (toliau kartu – Trečiųjų šalių atstovai), kurie pritaria mūsų 
įsipareigojimui laikytis aukščiausių etikos standartų ir veikia atsakingai bei etiškai.  
„Swixx“ pasikliauja novatoriška ir konkurencinga Trečiųjų šalių atstovų baze, kuri jai teikia produktus ir paslaugas, 
atitinkančias jos verslo reikalavimus. Iš „Swixx“ darbuotojų reikalaujama laikytis pirkimo procedūrų ir konkurencinių 
pasiūlymų teikimo taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti tokias sąlygas: 

• Trečiųjų šalių atstovai atrenkami atsižvelgiant į geriausią bendrą vertę, įskaitant kokybę, aptarnavimą ir 

sąnaudas; 

• Saugomas „Swixx“ intelektinis, nuosavybės ir konfidencialumo kapitalas; 

• Su Trečiųjų šalių atstovais elgiamasi sąžiningai ir teisingai; 

• Darbuotojų sauga ir aplinkosauga yra prioritetas. 

Trečiųjų šalių atstovų sąžiningumas, dorumas ir verslo praktika gali turėti įtakos „Swixx“ reputacijai, todėl Trečiųjų šalių 
atstovai privalo laikytis šiame „Swixx Biopharma“ Trečiųjų šalių verslo etikos kodekse (toliau – Kodeksas) pateiktų 
rekomendacijų. Šio Kodekso reikalaujama laikytis, kad Trečiųjų šalių atstovai būtų laikomi nepriekaištingos reputacijos 
atstovais, ir tai yra verslo santykių su „Swixx“ tęstinumo sąlyga. 

Tikimasi, jog Trečiųjų šalių atstovai turėtų ir yra skatinami kreiptis į „Swixx“, kad užduotų klausimus ir (arba) praneštų 
apie bet kokį galimą netinkamą ar neetišką Trečiųjų šalių atstovų, „Swixx“ ar su jais susijusių šalių elgesį, ir prašyti 
patarimų, kelti problemas ir kreiptis į „Swixx“, kad užduotų klausimus ir (arba) praneštų apie bet kokius susirūpinimą 
keliančius dalykus šiuo adresu: compliance@swixxbiopharma.com. Galimybė kreiptis internetu leidžia naudotojams 
pateikti pranešimą anonimiškai. „Swixx“ yra įsipareigojusi nesiimti atsakomųjų veiksmų ir visų pranešimų atžvilgiu 
išlaikyti tinkamą konfidencialumą ir anonimiškumą. 

Priimdami „Swixx“ pirkimo užsakymą, sudarydami sutartį su „Swixx“ ar kitaip sutikdami bendradarbiauti su „Swixx“, visi 
Trečiųjų šalių atstovai sutinka laikytis čia pateiktų standartų. Šis Kodeksas arba įrodymas, kad jo laikotės, nesukuria 
Trečiųjų šalių atstovams naudos gavėjo teisių. Šiame Kodekse išdėstyti standartai papildo, o ne pakeičia bet kokio 
teisinio susitarimo ar sutarties su „Swixx“ nuostatas, o jei jos prieštarauja, taikoma griežtesnė ar konkretesnė nuostata. 
 

 

Jeigu Trečiųjų šalių atstovai laikosi šio Kodekso, jie gali bendradarbiauti su „Swixx“ ir toliau plėtoti 

tarpusavio komercinius santykius. 

 

 

 

 

Bendrosios atsakomybės 

mailto:compliance@swixxbiopharma.com
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„Swixx“ yra paslaugų organizacija ir turi daug suinteresuotųjų šalių. Pacientai, kurių sveikata ir gerovė priklauso nuo 

mūsų gebėjimo užtikrinti, kad svarbiausi vaistai jiems būtų prieinami tuo metu, kai jų reikia, ir partneriai, kurie patikėjo 

„Swixx“ atstovauti jų vertingoms bendrovėms ir aprūpinti vaistais šalyse, kuriose veikia „Swixx“. 

Esame nustatę aukštus standartus, kuriais siekiame užtikrinti, kad mūsų bendravimas su visais suinteresuotaisiais 
subjektais ir platesne visuomene vyktų etiškai ir teisėtai.  
 
Mūsų įsipareigojimas elgtis teisingai, t. y. laikytis mūsų veiklos sritį reglamentuojančių įstatymų dvasios ir raidės, turi 
būti taikomas ir mūsų trečiųjų šalių atstovams. Tai reiškia, kad turime elgtis pagarbiai, sąžiningai ir oriai vieni su kitais  ir 
su visais mūsų klientais, partneriais, tiekėjais ir vartotojais.  
Esame įsipareigoję: 

• Visiškai netoleruoti kyšininkavimo ir korupcijos. „Swixx“ draudžia ir visiškai nepateisina visų formų 
kyšininkavimo; 

• Sąžiningai ir skaidriai tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 
duomenų apsaugą ir privatumą; 

• Laikytis skaidrumo ir išsamiai, tiksliai, laiku ir suprantamai atskleisti informaciją apie savo verslą. 
 

„Swixx“ reikalauja, kad Trečiųjų šalių atstovai vykdytų savo veiklą etiškai ir elgtųsi sąžiningai. Etikos normos apima, bet 
neapsiriboja šiais aspektais: 
 

Kova su kyšininkavimu ir korupcija 
 

Niekada neduoti kyšio už tarpininkavimą ar bet kokio pobūdžio kyšio, nesvarbu, ar tai būtų susiję su valstybės 
pareigūnais, ar su privataus sektoriaus asmenimis. „Swixx“ ir jos darbuotojai, taip pat Trečiųjų šalių atstovai, veikiantys 
Bendrovės vardu, gali būti patraukti civilinėn ir baudžiamojon atsakomybėn už savo partnerių ir pardavėjų netinkamą 
elgesį. Prieš pradėdama dirbti su atrinktais Trečiųjų šalių atstovais, „Swixx“ atliks išsamų jų patikrinimą ir stebės 
santykius visą jų trukmę, kad užtikrintų, jog „Swixx“ vardu veikiančių Trečiųjų šalių atstovų veikla būtų skaidri ir atitiktų 
Bendrovės politiką. 
„Swixx“ įsipareigoja laikytis JAV Užsienio korupcinės praktikos įstatymo (toliau - FCPA), Jungtinės Karalystės Kovos su 
kyšininkavimu įstatymo (2010 m.) ir šalių, kuriose veikia „Swixx“, kovos su korupcija ir pinigų plovimu įstatymų. Trečiųjų 
šalių atstovai privalo laikytis visų taikomų kovos su kyšininkavimu ir korupcija bei kovos su pinigų plovimu įstatymų, taip 
pat įstatymų, reglamentuojančių lobizmą, dovanas ir mokėjimus valstybės pareigūnams, politinių kampanijų rėmimo 
įstatymų ir kitų susijusių teisės aktų. 
 

Antimonopolinė veikla 
 

Vykdyti verslą visiškai laikantis antimonopolinių ir sąžiningos konkurencijos įstatymų, galiojančių jurisdikcijose, kuriose 
jie vykdo verslą. 
 
 
 
 

Verslo elgesys ir etika 
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Verslo ir finansiniai dokumentai 
 

Sąžiningai ir tiksliai registruoti bei teikti visą verslo informaciją ir laikytis visų galiojančių įstatymų, susijusių su jos  
pildymu ir tikslumu. Kurti, saugoti ir naikinti verslo dokumentus visiškai laikantis visų taikomų teisinių ir reguliavimo 
reikalavimų. Tikimės, kad Trečiųjų šalių atstovai sąžiningai ir tiksliai pateiks sąskaitas faktūras. Sąskaitos faktūros turėtų 
būti numeruojamos, nurodomas pirkimo užsakymo numeris (jei reikia), jos turėtų būti pagrįstos atitinkamais 
dokumentais ir atitikti visus kitus reikalavimus, nustatytus atitinkamoje ( -ose) sutartyje (-se). Sąskaitos faktūros negali 
būti skaidomos siekiant apeiti patvirtinimo reikalavimus. 
 

Konfidencialumas 
 

Niekada nepranešinėti apie „Swixx“ perspektyvas, veiklą ar politiką be išankstinio raštiško „Swixx“ sutikimo, įskaitant 
rinkodaros pristatymus. Trečiųjų šalių atstovai privalo saugoti „Swixx“ konfidencialią ar nuosavybės teise priklausančią 
informaciją. 
 

Intelektinė nuosavybė 
 

Atsižvelgti į „Swixx“ intelektinės nuosavybės teises, taip pat kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, bet 
neapsiribojant autorių teisėmis, patentais, prekių ženklais ir komercinėmis paslaptimis; valdyti technologijų ir praktinės 
patirties perdavimą taip, kad būtų apsaugotos intelektinės nuosavybės teisės. 
 

Rinkodaros ir reklamos praktika 
 

Naudokite tik tokią rinkodaros ir reklaminę medžiagą ir veiklą, kuri atitinka aukštus etikos, medicinos ir mokslo 
standartus bei visus galiojančius įstatymus ir reglamentus. Reklaminėje medžiagoje ir veikloje, kurioje minimi Trečiųjų 
šalių atstovų produktai ar paslaugos, šie produktai ir paslaugos  turi būti pristatomi sąžiningai ir tiksliai. Draudžiama 
naudoti „Swixx“ pavadinimą, prekės ženklą ir bet kokį mūsų produktų ar paslaugų pristatymą, išskyrus atvejus, kai 
„Swixx“ teisės skyrius suteikia raštišką leidimą. 
 

Duomenų privatumas 
 

Laikytis visų taikomų privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų ir taisyklių, susijusių su asmeninės informacijos rinkimu, 
naudojimu, atskleidimu, naikinimu ar kitokiu tvarkymu. Trečiųjų šalių atstovai turi būti dokumentavę, įgyvendinę ir 
prižiūrintys rašytinę informacijos saugumo ir privatumo programą, kurioje būtų numatytos atitinkamos administracinės, 
techninės ir organizacinės priemonės, procedūros ir kitos apsaugos priemonės, atitinkančios Trečiųjų šalių atstovų 
operacijų dydį ir sudėtingumą, jų veiklos pobūdį ir apimtį bei susijusią asmeninę informaciją, siekiant apsaugoti 
asmeninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto 
atskleidimo ar prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėto naudojimo ar tvarkymo formų, įskaitant, bet neapsiribojant, 
nereikalingą rinkimą ar tolesnį naudojimą ar tvarkymą. Trečiųjų šalių atstovai turi naudoti ir atskleisti asmenį 
identifikuojančią informaciją tik tais tikslais, kuriais juos pasitelkia „Swixx“, ir kaip to reikalauja įstatymai, kad būtų 
užtikrinta asmenų privatumo teisių apsauga. Asmeninė informacija – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu 
ar identifikuojamu asmeniu. 
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Subrangovai 
 

Įdiegti programą, kuri padėtų jų tiekėjams ir subrangovams (įskaitant tarpininkus, atstovus, platintojus ar kitus verslo 
partnerius, bet jais neapsiribojant) laikytis šiame Kodekse nustatytų standartų.  
 
 

Prekybos sankcijos, eksporto kontrolė ir konkurencija 
 

Laikytis visų konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų, taikomų šalyse, kuriose veikia Trečiosios šalies atstovai. Trečiųjų 

šalių atstovai turi būti įsipareigoję importuoti, eksportuoti ir dalyvauti visose kitose prekybos formose teisėtai ir etiškai. 

 

Prekybos sankcijos ir eksporto kontrolė 
Trečiųjų šalių atstovai nustato ir laikosi taikomų prekybos sankcijų ir eksporto kontrolės įstatymų, įskaitant JAV, 
ES ir Šveicarijos prekybos sankcijų įstatymų, bet jais neapsiribojama. 
 

Konkurencija 
Trečiųjų šalių atstovai privalo: 

• Siekti konkurencinio pranašumo tik teisėtomis priemonėmis ir vykdyti savo verslą laikantis sąžiningos ir 

stiprios konkurencijos principų. 

• Dalyvauti dialoge su konkurentais tik tada, kai tam yra teisėta verslo priežastis, o dialogas yra toks, kad 

neribotų konkurencijos (pvz., apsiriboja vieša ar nekomercine informacija) . 

• Nepiktnaudžiauti savo padėtimi, jei ji yra dominuojanti arba turi monopolinę padėtį, kad išstumtų 

konkurentus arba išnaudotų klientus. 
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Mes, įmonė „Swixx“, tikime, kad kokybė yra skirta visiems. „Swixx“ laikosi patikimų mokslo ir kokybės principų ir 
užtikrina, kad šie principai atsispindėtų visoje mūsų veikloje. Siekdami laikytis šių principų, laikomės visų galiojančių 
įstatymų, susijusių su geros gamybos praktika (GMP), laikomės geros farmakologinio budrumo praktikos (GVP), geros 
platinimo praktikos (GDP) ir ISO reikalavimų. 
Esame įsipareigoję: 

• Tiekti saugius ir veiksmingus produktus, kurie atitinka arba viršija mūsų pacientų ir klientų lūkesčius;  

• Laikytis visų taikomų reguliavimo reikalavimų; 
• Taikyti kokybės vadybos sistemą ir tobulinti savo sistemas bei procesus;  

• Užtikrinti mūsų duomenų vientisumą; 

• Užtikrinti individualią ir kolektyvinę atsakomybę už kokybę. 
 

Kai taikoma, Trečiųjų šalių atstovai, tiekiantys „Swixx“ prekes ar paslaugas, privalo laikytis kokybės reikalavimų, dėl kurių 

tarpusavyje susitarta su „Swixx“. Trečiųjų šalių atstovai turi pasirūpinti, kad tinkami „Swixx“ kokybės organizacijos ir 

Trečiųjų šalių atstovų bendravimo mechanizmai užtikrintų, jog „Swixx“ tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų „Swixx“ 

reikalavimus ir visus taikomus norminius reikalavimus. Tikimasi, kad Trečiųjų šalių atstovai visus prekių ar paslaugų 

aspektus (pvz., darbą, priežiūrą, įrangą, medžiagas, atsargas, licencijas, leidimus ir visus kitus reikalavimus, būtinus 

prekėms ar paslaugoms tiekti) tieks laikydamiesi šio Kodekso ir pagal sutartus kokybės kriterijus bei susitarimus, 

sudarytus tarp Trečiųjų šalių atstovų ir „Swixx“. 

Trečiųjų šalių atstovai turi būti įdiegę kokybės valdymo sistemą, užtikrinančią, kad visos „Swixx“ tiekiamos medžiagos ir 

paslaugos atitiktų nustatytus reikalavimus ir laikytis galiojančių kokybės gairių ir taisyklių (GxPs), kaip nustatyta Europos 

sveikatos priežiūros institucijos reikalavimuose ir, jei taikoma, kituose vietos  teisės aktuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokybės standartai ir jų užtikrinimas 
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„Swixx“ tikisi, kad Trečiųjų šalių atstovai su savo darbuotojais elgsis sąžiningai ir laikysis vietos įstatymų, taisyklių ir 

standartų, susijusių su darbu ir įdarbinimu. 

 

Darbo standartai apima: 

Laisvai pasirenkamas užimtumas 
 

Trečiųjų šalių atstovai nenaudoja priverstinio darbo, įskaitant privalomąjį ar priverstinį kalinių darbą, taip pat 

nedalyvauja jokioje vergijos ar prekybos žmonėmis formoje. 

Vaikų darbas ir jauni darbuotojai 
 

Trečiųjų šalių atstovai neturi naudoti vaikų darbo. Jaunesni nei 18 metų darbuotojai įdarbinami tik nepavojingiems 

darbams atlikti ir tik tada, kai jaunieji darbuotojai yra sulaukę šalyje nustatyto įdarbinimo amžiaus arba amžiaus, 

nustatyto privalomam mokslui baigti. 

Netoleruojama vergovė 
 

Trečiųjų šalių atstovai netoleruoja prekybos žmonėmis ar vergovės ir yra įsipareigoję elgtis sąžiningai visuose savo 

santykiuose ir verslo sąveikose su bet kuriuo asmeniu, kuris yra Trečiųjų šalių atstovų darbuotojas, konsultantas ir 

agentas. Trečiųjų šalių atstovai negali naudoti klaidinančios ar apgaulingos praktikos įdarbindami darbuotojus, o vaikų 

darbas negali būti naudojamas jokiame jų įmonės ar jų tiekėjų padalinyje . 

Nediskriminavimas ir sąžiningas elgesys 
 

Trečiųjų šalių atstovai užtikrina darbo vietą be priekabiavimo ir diskriminacijos. Diskriminacija dėl rasės, odos spalvos, 

amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios, religijos, politinės priklausomybės, narystės 

profesinėje sąjungoje ar šeiminės padėties netoleruojama. Trečiųjų šalių atstovai užtikrina darbo vietą, kurioje nėra ir 

negresia šiurkštus ir nežmoniškas elgesys, įskaitant bet kokį seksualinį priekabiavimą, seksualinę prievartą, fizines 

bausmes, psichinę ar fizinę prievartą arba žodinį darbuotojų įžeidinėjimą. 

Darbo užmokestis, papildomos išmokos ir darbo valandos 
 

Trečiųjų šalių atstovai savo darbuotojams moka atlyginimą ir papildomas mokas pagal galiojančius darbo užmokesčio 

įstatymus, įskaitant minimalų darbo užmokestį, viršvalandžius ir privalomas išmokas. Trečiųjų šalių atstovai laiku 

informuoja savo darbuotojus apie tai, kokiu pagrindu jiems mokamas atlyginimas. Taip pat tikimasi, kad Trečiųjų šalių 

atstovai informuos savo darbuotojus apie tai, ar reikia dirbti viršvalandžius ir koks darbo užmokestis už tokius 

viršvalandžius turi būti mokamas. 

Darbo standartai 
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Laisvė jungtis į asociacijas 
 

Skatinamas atviras bendravimas ir tiesioginis bendradarbiavimas su darbuotojais sprendžiant darbo vietos ir 

kompensacijų klausimus. Trečiųjų šalių atstovai turi gerbti vietos įstatymuose nustatytas darbuotojų teises laisvai jungtis 

į asociacijas, stoti arba nestoti į profesines sąjungas, siekti atstovavimo ir dalyvauti darbuotojų tarybų veikloje. 

Darbuotojai turi turėti galimybę atvirai bendrauti su vadovybe dėl darbo sąlygų, be grasinimo susidoroti, be bauginimo 

ar priekabiavimo. 
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Trečiųjų šalių atstovai turi laikytis visų taikomų sveikatos programų ir sistemų, kad darbuotojams būtų suteikta saugos 

informacija, susijusi su pavojingomis medžiagomis, ir mokyti juos, kaip apsisaugoti nuo galimų pavojų. Pavojingoms 

medžiagoms gali būti priskiriamos žaliavos, izoliuoti tarpiniai produktai, gaminiai, tirpikliai, valymo priemonės ir atliekos, 

tačiau jomis neapsiribojama. 

 

Darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga 
 

Trečiųjų šalių atstovai privalo: 

• Įdiegti programas ir sistemas, skirtas darbuotojams teikti saugos informaciją, susijusią su pavojingomis 
medžiagomis, ir mokyti juos apsisaugoti nuo galimų pavojų. Pavojingoms medžiagoms gali būti priskiriamos 
žaliavos, izoliuoti tarpiniai produktai, gaminiai, tirpikliai, valymo priemonės ir atliekos, bet jomis neapsiribojama. 

• Įdiegti sistemas ir programas, skirtas profesiniams ir veiklos pavojams nustatyti. Jos turėtų kiekybiškai įvertinti 
tokius pavojus ir tinkamai apibrėžti rizikos lygius. Taip pat turėti programas ir sistemas, skirtas užkirsti kelią šiai 
rizikai arba ją sumažinti (pvz., pavojingas cheminių medžiagų, dūmų, dulkių išsiskyrimas ). 

• Įdiegti sistemas ir procesus, skirtus apsaugoti darbuotojus nuo cheminių, biologinių ir fizinių pavojų poveikio 
(įskaitant fiziškai sunkias užduotis) darbo vietoje . 

• Sukurti ir išplatinti avarinius planus visose savo įstaigose. Bendra fizinė reakcija turėtų sumažinti galimą bet 
kokios avarijos poveikį, jeigu įgyvendinam tinkami avariniai planai ir reagavimo procedūros. 

 

Aplinkosauga 
 

Trečiųjų šalių atstovai laikosi visų taikomų aplinkosaugos įstatymų ir taisyklių. Turi būti gauti visi reikalingi aplinkosaugos 
leidimai, licencijos, informacijos registrai ir apribojimai, laikomasi jų ir ataskaitų teikimo reikalavimų, ypač svarbu: 

• Įdiegti procesus ir sistemas, atitinkančias galiojančius aplinkosaugos įstatymus ir reglamentus. Reikia gauti 
reikiamus aplinkosaugos leidimus, licencijas, informacijos registrus ir apribojimus, laikytis jų ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų. 

• Įdiegti procesus ir sistemas, užtikrinančias saugų atliekų tvarkymą, judėjimą, saugojimą, perdirbimą, pakartotinį 
naudojimą ar tvarkymą. Bet koks atliekų susidarymas ir šalinimas, išmetimas į orą ir išleidimas į vandenį, galintis 
neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar aplinką, turi būti tinkamai sumažintas, tinkamai tvarkomas, 
kontroliuojamas ir (arba) apdorojamas prieš išleidžiant į aplinką. 

• Įdiegti procesus ir sistemas, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniams ir difuziniams išsiliejimams ir išleidimams į 
aplinką bei sušvelnintos jų pasekmės. 

• Įdiegti procesus ir sistemas, leidžiančias optimizuoti visų susijusių išteklių, pavyzdžiui, energijos, vandens ir 
medžiagų, tvarų naudojimą. 

 
 
 
 
 
 
 

Sveikata, sauga ir aplinkosauga 

Management Systems 
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Trečiųjų šalių atstovai taiko valdymo sistemas, kurios padeda nuolat tobulėti ir laikytis šiame Kodekse nustatytų 

standartų. Valdymo sistemų elementai yra šie: 

• Trečiųjų šalių atstovai, skirdami atitinkamus išteklius, įrodo įsipareigojimą laikytis šiame Kodekse nustatytų 

standartų. 

• Trečiųjų šalių atstovai nustato ir laikosi taikomų įstatymų, taisyklių, standartų ir atitinkamų klientų reikalavimų. 

• Trečiųjų šalių atstovai turi turėti mechanizmus, skirtus nustatyti ir valdyti riziką visose šiame Kodekse 

nurodytose srityse. 

• Trečiųjų šalių atstovai be išankstinio raštiško „Swixx“ sutikimo nesudarinėja subrangos sutarčių ar kitaip 
nebendradarbiauja su trečiosiomis šalimis „Swixx“ vardu ir neatstovauja „Swixx“ trečiosioms šalims. 

• „Swixx“ gali bet kuriuo metu atlikti Trečiųjų šalių atstovų auditą (arba pasitelkti trečiosios šalies auditorių auditui 
atlikti), apie tai iš anksto pranešusi, kad užtikrintų jų atitiktį Kodekso standartams ir patvirtintų visus „Swixx“ ir 
Trečiųjų šalių atliktus mokėjimus. Šalių susitarimu taip pat gali būti taikomos papildomos audito nuostatos . 

• Trečiųjų šalių atstovai saugo dokumentus, reikalingus įrodyti atitiktį šiems standartams ir taikomiems teisės 
aktams, pvz.: 

o Rengti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą, kurioje tiksliai ir pagrįstai išsamiai dokumentuojami visi 
klausimai, susiję su Trečiosios šalies atstovo verslu su „Swixx“, ir apskaityti visus mokėjimus, atliktus 
„Swixx“ vardu arba iš „Swixx“ suteiktų lėšų. 

o Draudžiama tvarkyti nestandartines sąskaitas ir daryti melagingus ar apgaulingus įrašus Trečiosios šalies 
atstovo buhalterinėje apskaitoje ir įrašuose. Visos finansinės operacijos turi būti dokumentuojamos, 
reguliariai peržiūrimos ir tinkamai apskaitomos. Šios apskaitos kopiją „Swixx“ gali gauti jai paprašius. 

o Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų atitinkamų vidaus finansų kontrolės ir tvirtinimo procedūrų ir kad 
buhalterinės apskaitos dokumentų ir įrašų saugojimas ir archyvavimas atitiktų Trečiosios šalies atstovo 
standartus ir mokesčių bei kitus taikomus įstatymus ir teisės aktus. Šalys gali susitarti dėl konkretesnių 
įrašų saugojimo reikalavimų. 

• Trečiųjų šalių atstovai moko savo darbuotojus priimti etiškus sprendimus laikantis įstatymų, kitų teisės aktų ir 
sutarties reikalavimų. Jei prireiktų, „Swixx“ turi teisę mokyti Trečiųjų šalių atstovų darbuotojus, dirbančius 
„Swixx“ vardu. 

• Tikimasi, kad trečiųjų šalių atstovai nuolat tobulės nusistatydami veiklos tikslus, vykdydami įgyvendinimo planus 
ir imdamiesi būtinų taisomųjų veiksmų trūkumams, nustatytiems atlikus vidaus ar išorės vertinimus, 
patikrinimus ir valdymo peržiūras, šalinti.
 
 
 

  

Valdymo sistemos 



 

 

„Swixx Biopharma“ 

Šiame dokumente pateikti standartai ir papildoma politika bei procedūros 

kartais gali būti atnaujinami. „Swixx“ Trečiųjų šalių atstovai yra atsakingi už tai, 

kad žinotų ir laikytųsi galiojančių įstatymų, taisyklių, standartų, politikos ir 

procedūrų, reglamentuojančių mūsų darbą. 

 

Naujausią šio dokumento versiją galima rasti „Swixx“ tinklalapyje atitikties 

puslapyje. 


