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Warszawa, 10 maja 2010 roku 

 

Do Zarządu  

Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych - SIRPL 

 

RAPORT Z UZGODNIONYCH PROCEDUR 

 

Szanowni Państwo,  

 

Wykonaliśmy uzgodnione procedury określone w umowie z dnia 12 kwietnia 2010 roku zawartej 

pomiędzy Stowarzyszeniem Importerów Równoległych Produktów Leczniczych - SIRPL (zwanej 

dalej „Stowarzyszeniem”) a Deloitte Audyt Sp. z o.o. (zwanej dalej „Deloitte”).  

 

Procedury zostały wykonane na podstawie dokumentów przygotowanych przez Stowarzyszenie 

oraz na podstawie uzyskanych od Stowarzyszenia wyjaśnień i analiz. 

 

Przeprowadzone procedury dotyczyły:  

1. otrzymania raportu „Wpływ importu równoległego na konkurencyjność na rynku leków  

w Polsce” (zwanego dalej „Raportem”) wraz z dokumentacją będącą podstawą do danych 

liczbowych zawartych w ww. raporcie za lata 2005-2009, 

2. porównania zgodności danych bazowych w stosunku do zestawień opisanych w metodologii, 

3. weryfikacji zgodności kalkulacji danych z opisaną metodologią obejmującą losową kontrolę 

obliczeń oraz wyrywkową kontrolę liczenia formuł w otrzymanych materiałach. 

 

Weryfikacji podlegały zamieszczone w raporcie dane o: 

 całkowitych oszczędnościach dla pacjentów, szpitali oraz Narodowego Funduszu Zdrowia  

z tytułu wprowadzania do obrotu leków z importu równoległego w latach 2005-2009  

(w PLN): 

 
 Razem 2005 2006 2007 2008 2009 

Oszczędności  294.045.890 1.136.954 25.332.500 50.475.897 96.885.054 120.215.485 

 

na które składają się dane o: 

 

 oszczędnościach dla pacjentów z tytułu wprowadzania do obrotu leków z importu 

równoległego do aptek ogólnodostępnych w latach 2005-2009 (w PLN): 

 
 Razem 2005 2006 2007 2008 2009 

Oszczędności 

bezpośrednie 
72.077.755 185.548 2.712.648 14.350.729 29.199.160 25.629.670 

Oszczędności pośrednie 220.410.987 951.406 22.619.852 36.125.168 67.170.392 93.544.170 

Oszczędności Razem  292.488.742 1.136.954 25.332.500 50.475.897 96.369.553 119.173.840 
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 oszczędnościach dla szpitali z tytułu wprowadzania do obrotu leków z importu równoległego 

w latach 2005-2009 (w PLN): 

 
 Razem 2005 2006 2007 2008 2009 

Oszczędności 

bezpośrednie 
478.903 0 0 0 118.629 360.273 

Oszczędności pośrednie 617.983 0 0 0 282.861 335.121 

Oszczędności Razem  1.096.885 0 0 0 401.491 695.395 

 

 

 oszczędnościach dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dla pacjentów z tytułu 

wprowadzania do obrotu leków z importu równoległego do aptek ogólnodostępnych w latach 

2005-2009 (w PLN):  

 

 Razem 2005 2006 2007 2008 2009 

Oszczędności NFZ 392.472 0 0 0 89.553 302.919 

Oszczędności dla 

pacjentów 
67.789 0 0 0 24.458 43.332 

Oszczędności Razem  460.262 0 0 0 114.011 346.251 

 

 

Podsumowanie przeprowadzonej weryfikacji:  

W odniesieniu do punktu nr 1 oraz 2 stwierdziliśmy, że dane wykorzystane do sporządzenia 

Raportu są zgodne z bazą Internet Media Services Health Service „IMS” za lata 2005-2009. 

 

W odniesieniu do punktu 3 stwierdziliśmy, że: 

 

 Analiza dotyczy wyłącznie produktów leczniczych z importu równoległego, które mają 

bezpośredni odpowiednik w produkcie referencyjnym (tj. produkcie producenta)  

oraz okresów, w których zarówno produkt z importu równoległego, jak i jego odpowiednik 

referencyjny są sprzedawane. 

 

 Oszczędności bezpośrednie stanowią różnicę pomiędzy ceną leku referencyjnego i jego 

odpowiednika z importu równoległego, przy czym cena leku referencyjnego jest stała 

na moment pojawienia się jego odpowiednika z importu równoległego na rynku. 

Oszczędności pośrednie stanowią natomiast reakcję producenta na pojawienie się 

odpowiednika  leku referencyjnego na rynku z importu równoległego obliczoną na podstawie 

sprzedaży produktów referencyjnych przy różnicy w cenie od momentu pojawienia się 

odpowiednika i ceny po obniżce. Do ww. wartości, zgodnie z metodologią, doliczane są 

marże w odpowiednich wysokościach oraz 7% VAT (w przypadku produktów 

nierefundowanych). 

 

 W kalkulacji uwzględniono jedynie takie produkty lecznicze, w przypadku których 

w danym miesiącu cena dla produktu referencyjnego jest wyższa od ceny jego odpowiednika 

z importu równoległego.  

 

 Dane liczbowe przedstawione w raporcie są obliczone zgodnie z metodologią opisaną 

w raporcie. 
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Procedury wykonaliśmy zgodnie ze standardem ISRS 4400 Usługi związane z wykonywaniem 

uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych (Międzynarodowe Standardy Usług 

Pokrewnych) mającym zastosowanie do usług polegających na przeprowadzeniu uzgodnionych 

procedur. Przedstawione procedury opisane powyżej zostały przeprowadzone wyłącznie w celu 

udzielenia Państwu pomocy przy ocenie prawidłowości przeliczenia danych z systemu Internet 

Media Services Health Service („IMS”) zawartych w Raporcie zgodnie z opisaną metodologią. 

Baza danych IMS nie podlegała weryfikacji w ramach przeprowadzonych prac. Przeprowadzone 

procedury nie mają charakteru badania ani przeglądu w rozumieniu Międzynarodowych 

Standardów Rewizji Finansowej lub Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu, w związku 

z tym nie są podstawą do wyrażenia jakiejkolwiek formy zapewnienia lub opinii, a jedynie mają 

na celu potwierdzenie poprawności w ramach uzgodnionych procedur. 

 

Nasz Raport został oparty na informacjach opracowanych i udostępnionych nam przez 

Stowarzyszenie. Ponadto jest możliwe, iż przeprowadzenie badania lub przeglądu zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej lub Międzynarodowymi Standardami 

Usług Przeglądu mogłyby doprowadzić do ujawnienia innych zagadnień niż te wskazane 

w Raporcie, bądź też do zmiany ustaleń w obrębie zagadnień zidentyfikowanych.  

 

Nasz Raport przeznaczony jest dla Zarządu Stowarzyszeniem Importerów Równoległych 

Produktów Leczniczych i ma na celu przekazanie stosownych informacji objętych przedmiotem 

umowy. Raport może być ujawniany innym osobom trzecim tylko w całości łącznie z Raportem 

„Wpływ importu równoległego na konkurencyjność na rynku leków w Polsce”. 

 

Deloitte i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie 

niniejszego Raportu.  

 

 

 

Z poważaniem,  

 

 

 

Marcin Diakonowicz 

Dyrektor 

Deloitte Audyt Sp. z o.o. 


