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GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS ile 2022’ye GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ 

GEN, 2022 yılı birinci çeyrek Finansal ve Operasyonel sonuçlarını açıkladı. Finansal 

Raporlarımız ve Ara Dönem Faaliyet Raporu’na kurumsal internet sitemizden erişilebilir. 

(https://www.genilac.com.tr/raporlar ) 2022 yılının ilk 3 ayında konsolide hasılat geçen yılın 

aynı dönemine göre %50’den fazla bir büyüme sağlayarak 1.231.722.128 TL tutarına 

ulaşmıştır. Satışlardaki büyümeye ek olarak başarılı finansal yönetimin etkisiyle de Net Dönem 

Karımız 167.705.750 TL’ye çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %100’den fazla artış 

sağlamıştır. FAVÖK 191.140.736 TL olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı ise %12,36’dan 

%15,52’ye yükselmiştir.  

GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin GÜLMÜŞ şunları söyledi: 2021 yılında halka arzını 

gerçekleştiren şirketimiz makro ölçekte yaşanan olumsuzluklara rağmen halka arz döneminde 

kendisine koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmıştır. Bundan sonraki süreçte de bu 

hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edecektir. Sektördeki deneyimimiz, bilgi 

birikimimiz ve güçlü kadrolarımız ile sektördeki konumumuzu güçlendirecek, küresel anlamda 

faaliyetlerimizi genişletecek çalışmalarımızı sürdürerek güçlü yönlerimizi daha da 

güçlendirmeye ve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Böylece hem 

şirketimiz hem ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz.  

2022 YILI 1. ÇEYREK FİNANSAL GELİŞMELER 

• 2021’in son çeyreğinde SMA Hastalığının tedavisinde kullanılan ilaca ilişkin sözleşmenin 

SGK tarafından yenilenememesi nedeniyle gerçekleşmesinde gecikme yaşanan satışların 

sözleşmenin bu yıl yenilenmesiyle birlikte normale dönmesinin etkisi sonucunda, 2022 yılı 

konsolide hasılatımız 1.2 Milyar TL üzerinde gerçekleşerek 2021 yılı toplam hasılatının 

%49’una 2022’nin ilk 3 ayında ulaşılmıştır.  

 

• Satışların maliyetinin, Satış İskontolarının daha az uygulanması nedeniyle, Hasılata oranla 

daha az gerçekleşmesi sonucunda Brüt Kar %100’den fazla büyümüş buna bağlı olarak da 

2021 yılının ilk çeyreğinde %12,36 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı %15,52’ye 

yükselmiştir. 

 

• Gürcistan’da açılan yeni ofisimizin kuruluş faaliyetleri, mevcut ofislerimizin yapısının 

gelişmesi, Rusya gibi mevcut GMP (İyi Üretim Uygulamaları) onaylarımızın yenilenmesi 

ve yeni GMP onayı başvurularının yapılması ile yurt dışında yaptığımız yeni ruhsat 

başvuruları nedeniyle Yurt dışı harcamalarımız 2.8 Milyon TL’den 14.6 Milyon TL’ye 

yükselmiştir. Ancak, yapılan bu harcamalar sonucunda önümüzdeki dönemde şirketimizin 

yurt dışındaki varlığının daha da güçlenmesi ve şirketin hasılatının pozitif etkilenmesi 

beklenmektedir. 

 

• 2021 yılının son çeyreğinde SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın sözleşmesinin 

kamu tarafından yenilenmesinin beklenen süreden geç gerçekleşmesi nedeniyle 449 

Milyon TL’ye ulaşan Ticari Mal stoğu yeni dönemde sözleşmenin yenilenmesi ile 174 

Milyon TL seviyesine inerek stoklar normalleşme eğilimine girmiştir.  

 

 

 

https://www.genilac.com.tr/raporlar


 

2022 YILI 1. ÇEYREK OPERASYONEL GELİŞMELER 

• 2022 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan ofisi kurularak yurt dışı operasyonlarının büyümesi 

sağlanmıştır.  

 

• Kutu bazında ilaç satışında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %16’lık bir 

büyüme sağlanmıştır.  

 

• Dijital holistik sağlık, dijital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel 

sistemler ve teknolojiler alanında faaliyet gösteren Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik 

Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 1.2 Milyon USD karşılığında %9,09 

oranında hissedar olunarak sağlık alanındaki yenilikçi yatırımlara devam edilmiştir.  

 

• SMA hastalığının tedavisinde kullanılan “Nusinersen Sodyum” etken maddeli ilacın 

Türkiye’de tedariği konusunda imzalanan anlaşma ile sözleşme süresince (01.02.2022 – 

01.03.2023) şirket satışlarında 950 Milyon TL ile 1.1 Milyar TL aralığında pozitif etki 

beklenmektedir. 

 

• 31 Mart’ta şirketimizin halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulu gerçekleştirilmiştir. 

Genel Kurul’la birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda önemli aşamalar 

kaydedilmiştir. 

 

• Yaşanan yangın sonrasında 2021 yılının başında yeni üretim tesisinde faaliyet göstermeye 

başlayan bağlı ortaklığımız Genject’in şırınga satışları bu yılın başından itibaren yangın 

öncesindeki dönemdeki ortalama satış miktarı olan aylık ortalama 9 Milyon adet seviyesine 

ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal Uyarı 

Bu doküman 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin şirketin faaliyetleri hakkında ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi 

bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz.  

Bu dokümanda yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; 

gerçekleşmeleri, ileriye dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun 

olarak, GEN veya Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu doküman kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden 

veya bu dokümanda yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp 

ve zararından sorumlu değildir.  

Bu dokümanda hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında 

oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle GEN hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 


