2013 PFIZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
I.

GENEL BİLGİLER

Pfizer İlaçları Ltd Şti., 150 yıldır insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi amacı ile
yenilikçi ürünler keşfederek ve geliştirerek tıbbın hizmetine sunan, 150’ye yakın ülkede yaklaşık 80 bin
çalışanı olan, insan sağlığı ilaçları, aşılar ve sağlık ürünleri alanlarındaki güçlü ürün portföyü ile daha sağlıklı
bir dünya için çalışan farmasötikal bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Pfizer İlaçları Limited
Şirketi hakkında www.pfizer.com.tr internet sitesinden daha geniş bilgiye ulaşılabilir.

i) Raporun İlgili Hesap Dönemi:
Özel Hesap dönemi 01.12.2012 ile 30.11.2013 tarihleri arasındadır.

ii) Şirketin ticaret ünvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin
iletişim bilgileri:
Şirketin ticari ünvanı Pfizer İlaçları Ltd Şti ve mersis numarası ise 0729024474600016’dır.

Nev’i

Telefon

Adres

- Fabrika

(212) 310 70 00

Muallim Naci Caddesi No: 55 Ortaköy / Beşiktaş – İstanbul

- İşyeri

(212) 310 70 00

Muallim Naci Caddesi No: 55 Ortaköy / Beşiktaş – İstanbul

- Malzeme Deposu ve Arşiv
- İrtibat Bürosu
- İrtibat Bürosu *

-212
(312) 397 85 60
-312

ORTAKÖY MAH. CUDİ EFENDİ SK. PİNYAL APT 3 GİRİŞ KATI DÜKKAN ISTANBUL
Gimat Ömer Kemik İş Merkezi A Blok No:95 D:401-402 Yenimahalle-Ankara
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE KAMPÜSÜ 1.AR-GE BİNASI OFİS NO:12 BEYTEPE ANKARA

- İrtibat Bürosu

(212) 291 81 77

Gürsel Mah. Yeşiltepe Sok. No:22/3 K:3 80350 Kağıthane-İstanbul

- İrtibat Bürosu **

(232) 486 34 43

Kazım Dirik Mahallesi 296/1 Sokak No:26-B Bornova, İzmir

- İrtibat Bürosu **

(362) 432 73 70

Kale Mah. Orhaniye Cad. No:7 K:2 GüneşHan 2-10 Samsun

- İrtibat Bürosu **

(312) 387 30 68

Meka Is Merkezi, Anadolu Bulvari No: 5 Gimat / Ankara

- İrtibat Bürosu ***

(232) 464 33 45

Umurbey Mah. İşçiler Cad. Key Plaza No:147/4 Alsancak-İzmir

- İrtibat Bürosu

(322) 458 91 17

Döşeme-Seyhan Mah. 60. Sok Baysan İş Merkezi B Blok Asma Kat K:26-32 Adana

- İrtibat Bürosu ****

(332) 236 54 11

Feritpaşa Mah.Kule Cad.Kule Plaza K:29 Daire:187 Konya

- İrtibat Bürosu

(312) 286 14 00

Türkocağı Cad. Prof. Dr. Osman Turan Sok. No:4 K:2 Balgat-Ankara

- İrtibat Bürosu **

(224) 233 68 70

Kükürtlü Mah. Kükürtlü Cad. Tan İşmerkezi B Blok D:8-9-10-11-12 Osmangazi – Bursa

- İrtibat Bürosu

(216) 463 36 90

Sarı Kanarya Sok. K-2 Plaza Birinci Ofis Katı Kozyatağı-İstanbul

- İrtibat Bürosu ****

(232) 464 33 45

UMURBEY MAH. İŞÇİLER CADDESİ İŞÇİLER CADDESİ NO:18/KAT 2 DAİRE:210-214 IZMIR

* Ocak 2014'te kapatıldı.
** 2014 İlk çeyreğinde kapatılacak.
*** Ocak 2014'te taşınacak.

**** 2013 yılı içerisinde kapatıldı.

Şirket bünyesinde bulunan merkez, fabrika, depo ve irtibat bürosu iletişim bilgileri aşağıda
sunulmuştur.
iii) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

Şirket Ünvanı
Pfizer Luxembourg Sarl

Hisse Adedi

Hisse Değeri

Hisse Yüzdesi

İkametgah Adresi
Rond point du Kirchberg Ave JF
Kennedy, 51 L-1855 Luxembourg

28,791,157

719,778,925.00

99.999972%

PF PR Holdings CV

5

125

0.000017%

Blaak 40 Basement, 3011 TA,
Rotterdam / Netherlands

Pfizer Holdings Int Luxembourg

1

25

0.000003%

51 Av Jf Kennedy, L-1855 Grand
Duche de Luxembourg

Pfizer Shareholdings Int Sarl

1

25

0.000003%

51 Av Jf Kennedy, L-1855 Grand
Duche de Luxembourg
Centro Commercial Albrook Park
Oficina 106-1 er. Piso Calle Bella
Vista, Ancon Panama

Pfizer Corporation
Toplam

1

25

0.000003%

28,791,165

719,779,125.00

100.00%

iv) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
Pfizer İlaçları Ltd Şti şirketinde imtiyazlı pay sahibi yoktur.

v) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Pfizer İlaçları Ltd Şti şirketinde faal olarak görev yapan 1 Genel müdür dahil olmak üzere
12 direktör bulunmaktadır.

Şirketin 2013 sonunda mevcut çalışan sayısı 921 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Çalışanların 140’ i sendikalı işçi olarak çalışmaktadır.

Müdürler Kurul’ una üye müdürlerin listesi aşağıda okuyucunun dikkatine sunulmuştur

Adı

Soyadı

Görev

Pfizer Luxembourg Sarl

Müdürler Kurulu Başkanı

Stanley

Mendonca de Almeida Filho

Genel Müdür - Pfizer Luxembourg Sarl gerçek kişi temsilci

Mehmet Oğuz

Akandil

Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Direktörü

Vedat Emre

Kaan

Genel Müdür Yardımcısı ve Takım 1 Satış Pazarlama Direktörü

Berfu

Yenidoğan

Genel Müdür Yardımcısı ve Takım 2 Satış Pazarlama Direktörü

Aylin

Tüzel

Genel Müdür Yardımcısı ve Takım 3 Satış Pazarlama Direktörü

Hande

Akyol Eskinazi

Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

Turgay

Aydınlar

Genel Müdür Yardımcısı ve Medikal Bölüm Direktörü

Suat

Kumser

Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik ve İmalat Bölümü Direktörü

Elif

Aral

Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

Bahar

Özen Şansal

Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakalrı Direktörü

Fatma Işık

Soydan

Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk İşleri Direktörü

Ali

Orhon

Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri Direktörü

vi) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı
üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet
yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:
Rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

II.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2013 yılı özel hesap dönemi içinde üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin

toplam tutar 6.161.408,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

III.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Pfizer, birçok farklı tedavi alanında yürütmekte olduğu klinik araştırmaların yanı sıra
yeni projeler üretmekte ve sanayi–üniversite işbirliğini desteklemek üzere çalışmalar
sürdürmektedir.

IV.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER
2013 senesi içerisinde distribütörlük anlaşması çerçevesinde beraber çalışılan

Ferrosan Sağlık Ürün ve Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Pfizer İlaçları Ltd. Şti. bünyesine
katılması için çalışmalar yapılmış ve 2014’ün ilk çeyreğinde finalize edilmek üzere
planlaması yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde Pfizer İlaçları Ltd.Şti., Vergi Usul Kanunu Tebliği ile kapsamına
girdiği e-Fatura mükellefiyetini taşımakta olup, finansal ve teknik sistemlerini yeni tebliğe
göre güncellemiş ve e-fatura sistemine dahil olan diğer mükellefler ile 2014 yılından itibaren
e-Fatura ile çalışmaya başlamak üzere altyapı kurmuştur.

i.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketin ilgili hesap dönemi içerisinde yeni bir yatırımı olmamıştır.

ii.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile
yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol faaliyetlerin çerçevesinde şirketi zarara uğratacak herhangi bir davranış-hata
gözlenmemiştir.

iii.

Şirket doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

iv.

Şirket iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

2013 yılında herhangi bir iktisap olmamıştır.

v.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine
ilişkin açıklamalar:

2013 yılı özel hesap dönemi içinde özel denetim anlamında Yetkin YMM firmasından
tam tasdik raporu hizmeti alınmıştır, kamu denetimi olarak 2008 KDV iadesi incelemesi
yapılmış ve bununla ilgili rapor şirkete iletilmiştir.

vi.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
a) 2003 yılı zarar telafi fonu bakımından KDV ödenmesi gerektiği hakkındaki
Vergi İnceleme Raporu ve vergi tarhiyatına karşı açılan iptal davasında
mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar temyiz edilmiştir. Danıştay
aşamasındadır.
b) 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında örtülü kazanç dağıtılması sebebiyle KDV
ödenmesi gerektiği hakkında Vergi İnceleme Raporları ve vergi tarhiyatlarına
karşı Vergi Mahkemelerinde açılan iptal davalarında mahkeme raporların ve
tarhiyatın iptaline karar vermiştir. Vergi Dairesi kararları temyiz etmiştir.
Danıştay aşamasındadır.
c) 2008 - 2009 devreden KDV’nin düzeltilmesi istenen vergi dairesi taleplerine
karşı açtığımız iptal davalarında mahkeme davaların kabulüne karar
vermiştir. Vergi Dairesi kararları temyiz etmiştir. Danıştay aşamasındadır.

d) 2007 – 2008 - 2009 yılları için KDV mahsup talebinin reddedilmesi
hakkındaki işlemin iptali için açtığımız iptal davalarında mahkeme davaların
kabulüne karar vermiştir. Vergi Dairesi kararları temyiz etmiştir. Danıştay
aşamasındadır.

e) 2009 yılı imha KDV sinin indiriminin kabul edilmemesi işlemine
karşı açtığımız iptal davasında mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir.
Vergi Dairesi kararları temyiz etmiştir. Danıştay aşamasındadır.
f) 2013/2 yılı imha KDV sinin indiriminin kabul edilmemesi işlemine
karşı açtığımız iptal davasında mahkeme henüz bir karar vermemiştir.

vii.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim
organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar:

Aleyhte süren idari/adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

viii.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel
kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa
veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve
değerlendirmeler:

2013 yılında Genel Kurul’ da alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir. Yine ilgili mali
yılda pazarın beklenenden daha az büyümesi ve artan rekabet sebebiyle belirlenen satış
hedefinin %93’ünde kalınmıştır.

ix.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının
tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil
olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Hesap dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

x.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Pfizer, “Topluma Saygı” ilkesi doğrultusunda ülkemizde sağlık ve eğitim alanındaki
sosyal sorumluluk projelerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, akademik ve bilimsel çevreler
ile işbirliği içinde Türkiye'nin daha fazla sayıda hekime olan ihtiyacının karşılanmasına
katkıda bulunan çeşitli eğitim programları geliştirmekte, bilimsel sempozyumları, klinik
araştırmaları desteklemekte, araştırma destek ödülleri ve bursları sağlamaktadır. Ayrıca
“sağlık okuryazarlığı”nı, yani kişilerin temel sağlık bilgilerini artıran uzun soluklu bir gençlik
eğitimi projesini 2005’ten bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte
sürdürmektedir. Kurumsal olarak planlayıp yürütülen projelerin yanı sıra çalışanların
gönüllü olarak içinde yer aldığı ve Pfizer İlaçları Limited Şirketi olarak büyük gurur
duyduğumuz Toplum Takımımız da yetiştirme yurdu, huzurevi ziyaretlerinden bilgisayar,
tekerlekli sandalye bağışlarına, kan verme aktivitelerinden kullanılmış eşya toplama
kampanyalarına kadar birçok sosyal proje gerçekleştirmektedir. Pfizer İlaçları Limited Şirketi
son 10 yılda sağlık ve eğitim alanında 8 milyon TL'nin üzerinde nakdi katkı ve ilaç desteği
sağladı, 80 binden fazla kişinin hayatına dokundu.

xi.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı
bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir
şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim
şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından
kaçınılan tüm diğer önlemler:

Hâkim şirketin şirketler topluluğu ile hukuki ve lokal gereklilikler çerçevesinde ilişkisi
devam etmektedir.

xii.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki
işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı
anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde
uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından
kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara
uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Herhangi bir hukuki durum yaşanmamıştır.

V.

FİNANSAL DURUM

i.

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi
ve

değerlendirmesi,

planlanan

faaliyetlerin

gerçekleşme

derecesi,

belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Pfizer İlaçları Limited Şirketi olarak 2013 yılında sene başında hedeflediğimiz satış
rakamının %93’ ünde kalmış bulunmaktayız. Satış hedefimizin altında kalmamızın başlıca
etkenlerini ürünlerimizin pazarlarının beklentilerin altında büyümesi ve yaşanan referans
fiyat düşüşleri olarak sıralayabiliriz. Bununla beraber hissedarlarımıza yarattığımız değeri
koruyabilmek için masraflarımızı etkin biçimde azaltmayı başardık.
Pfizer 2013 yılında 4.47% pazar payı ile ilk 5 arasında yer almaktadır.

Pfizer İlaçları Ltd Şti tarafından 2013 yılında en çok satışı yapılan ürünler ve toplam satış
içindeki payları aşağıda yer almaktadır.
Ürün

2013

Satış Payı

1

Enbrel

83,732

12%

2

Neurontin

41,808

6%

3

Norvasc

39,161

6%

4

Lustral

36,870

5%

5

Sutent

33,056

5%

6

Lyrica

30,773

4%

7

Vfend

25,190

4%

8

Effexor

23,581

3%

9

Detrusitol

21,561

3%

Viagra

20,535

3%

10

Pfizer İlaçları Ltd Şti 2014 yılı özel hesap dönemi içinde net 738 M TL satış geliri
beklemektedir. Satışımızın, 2013 yılı ile karşılılaştırıldığında yaşanması beklenen referans
fiyat düşüşlerine karşın hacim büyümeleri ile 7% artması hedefleniyor.

ii.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları,
verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile
şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara
ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

01.12.2012 - 30.11.2013 tarihleri arasındaki ve önceki dönem faaliyetler sonucu oluşan
Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıda sunulmuştur.

iii.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup
olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Herhangi bir borca batıklık durumu söz konusu değildir.

iv.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen
önlemler:

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek adına bir ihtiyaç gözükmemektedir.

v.

Kâr

payı

dağıtım

politikasına

ilişkin

bilgiler

ve

kâr

dağıtımı

yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına
ilişkin öneri:
2013 yılı içinde 62.000.000 TL kâr payı dağıtımı yapılmış ve 2014 yılı içinde de kâr
dağıtımı yapılması planlanmaktadır.

VI.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

i.

Müşteri Alacak Riski:

Pfizer İlaçları Limited Şirketi, müşterilerinin birkaç tanesi hariç hepsi ile 100%
teminatlı çalışmaktadır. Teminat türü yine birkaç depo dışında tamamen banka teminat
mektubu şeklindedir. Sadece Hedef Ecza Deposu, Selçuk Ecza Deposu, Nevzat Ecza Deposu
gibi büyük depolar ile teminatsız veya kısmî teminatlı ve belli bir oran için alacak sigortalı
çalışılmaktadır. Pfizer İlaçları Limited Şirketi, hiçbir ecza deposu ile teminatının üzerinde
ödenmemiş siparişlerini karşılamaz.

ii.

Ürün Riski:

2012 yılında Arthrotec ürünümüz Sağlık Bakanlığı tarafından satış yasağı getirilerek
piyasadan çekilmiştir. Sektör, olumsuz yan etkiler nedeniyle ürünlerin piyasadan çıkartılma
riski ile karşı karşıyadır. Ayrıca rafta satılmayı beklerken son kullanma tarihi dolan ürünler
aynı şekilde iade olabilmekte ve imha edilmektedir.

iii.

Rekabet Riski:

İlaç sektöründe koruma süresi dolmuş orijinal ürünler jenerik ürünlerin piyasaya
girme tehlikesi ile karşı karşıyadır, patent süresi dolmuş orijinal ürünün fiyatı düşer ya da
jenerik ürün daha düşük fiyattan piyasaya girebilir ve orijinal ürünün pazar payını
küçültebilir. Ürün gamının büyük çoğunlukla orijinal üründen oluştuğu şirketimiz 2013
yılında bazı ürünlerde (Aricept ve Lipitor vb.) bu tür pazar kayıpları yaşamıştır.

iv.

Çalışan Personel Riski:

Pfizer İlaçları Limited Şirketi, sektörde lider işe alım ve İK uygulamaları ve rekabetçi
ücret ve sosyal haklar sayesinde kalifiye işgücünü kendi bünyesine çekme ve kendinde tutma
gücüne sahiptir. Sektörde lider yetiştiren şirket olarak bilinmektedir.

v.

Finansal Kur Riski:

Pfizer İlaçları Limited Şirketi herhangi bir kur riski taşımamaktadır, ithalatının büyük
çoğunluğunu TL ile yaptığı için gelecekte de bu tür bir riski bulunmamaktadır.

