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Традиционно се обръщам към Вас от страниците на
годишния ни отчет, за да ви разкажа за най-важното, случило се със Софарма Трейдинг през
изминалата година.

Екипност, Иновация и Страст!

Нашата стойност

2017-а е нашата единадесета поредна, силна година!

Екипност, защото изграждаме взаимоотношения,
които са основани на доверие, сътрудничество и
подкрепа. Ние сме честни, спазваме обещанията
си и се грижим един за друг. Нашият положителен
заряд е в основата на общия ни успех!

като хора и като

И искам да Ви благодаря за това, че сте до нас и
ни подкрепяте в нашето израстване. Колко много
постигнахме заедно в сравнение с далечната 2006а г. - печалбата ни нарасна 24 пъти, а приходите
ни се увеличиха петкратно!

Иновацията пък ни кара да се движим напред непрекъснато. Смели сме, дръзки и се изправяме
пред статуквото, за да го предизвикаме. Софарма
Трейдинг е компания, отворена към новото, затова
и нашият екип е носител на промяната.

Тази година обаче оставям цифрите и фактите
на заден план, защото искам да Ви говоря за друг
вид ценност!

Най-много припознавам себе си в ценността Страст.
На пръв поглед тя звучи витиевато, но страстта
това е емоцията, която влагаме във всичко, което
правим. За мен чрез нея измерваме качеството на
нашия живот, на нашите успехи, на нашите отношения. Страстта да бъдем най-добри, да бъдем първи,
да предизвикваме и надскачаме себе си е силата,
която ни движи напред и ни кара да постигаме
повече и повече.

компания е равна
на сумата от
нашите ценности!

В началото на 2017 г. стартирахме един от най-вълнуващите ни проекти за нова организационна култура - Human 2 Human или H2H. Като проект той
имаше за цел да ни провокира да обновим културата си в унисон с мащабните ни планове за развитие
и да видим, че заедно изповядваме едни и същи
ценности. Затова, през юни се събрахме целият
екип и избрахме ценностите, които ни определят
като екип.

Защото - нашата стойност като хора и като компания е равна на сумата от нашите ценности!

Димитър Димитров,
Изпълнителен директор
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силни години
Изминалата 2017 година е единадесетата поредна
година на положителни резултати за компанията.
Софарма Трейдинг реализира продажби на стойност
672 145 хил. лева, което представлява ръст от 10%
спрямо 2016 година. Компанията отчита и 9% ръст
в печалбата си преди данъци, като през 2017 година
тя достига 16 241 хил. лева Така Софарма Трейдинг
отбеляза поредна най-силна година до сегa!

672 млн.
613 млн.
603 млн.
576 млн.
470 млн.
460 млн.
450 млн.
400 млн.
350 млн.

16 млн.

330 млн.
260 млн.

14 млн.

140 млн.

13 млн.
12 млн.
11 млн.
8 млн.
7 млн.
5 млн.

0.7 млн.
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7 млн.

4 млн.

2 млн.

Овладяване

Структуриране

Надграждане

2006 - 2008

2009 - 2013

2014 - 2017
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Try to become not
man of success but
a man of value
Albert Einstein

Опитай се да бъдеш не човек на
успеха, а човек със стойност
Алберт Айнщайн
8
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НАШАТА ВИЗИЯ
Развиваме се в силен, модерен, вертикално-интегриран, регионален играч

НАШИТЕ ОБЕЩАНИЯ
НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

НАШИТЕ ХОРА

Стратегическа рамка
Група Софарма
Трейдинг

Ние уважаваме, слушаме,
възнаграждаваме и
развиваме нашите хора, така
че да изградим заедно
отлично място за работа.

НАШИЯТ СВЯТ
Ние сме отговорни към общността
и работим устойчиво с грижа към
околната среда.

Ние слушаме,
разбираме
и предоставяме
уникално преживяване и качествена
услуга.

Ние създаваме дълготрайна
стойност за компанията, като
неизменно се фокусираме върху
клиентите и резултатите.

ИНОВАЦИЯ

СТРАСТ

Ние изграждаме заедно
Непрекъснато се движим
взаимоотношения, основани на
напред - смели, дръзки,
доверие, сътрудничество,
предприемчиви и иновативни.
подкрепа и с положителен заряд Предизвикваме статуквото и
постигаме обшия си успех. Ние винаги се стремим да ставаме
сме честни, спазваме обещания- все по-добри. Отворени сме към
та си. Грижим се един за друг.
новото и носим промяната.
Печелим заедно.

Ние сме отдадени на кауза и
работим, за да постигнем
резултати. Отговаряме за
работата си, разрешаваме
казуси и постигаме резултати.
Ние сме отдадени на това,
което правим и празнуваме
успехите си.

НАШИЯТ ПЛАН
5 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТА И РЕЗУЛТАТА
КЛИЕНТЪТ
В ЦЕНТЪРА НА
НАШАТА РАБОТА

ЦЯЛОСТНА
ЕФЕКТИВНОСТ
НА ОПЕРАЦИИТЕ

Да бъдем предпочи
таният партньор на
нашите клиенти.

Да създаваме
лесни и ефикасни
процеси.

ИНОВАЦИИ

МАЩАБ

ХОРА

Да изграждаме
устойчиво
конкурентно
предимство.

Да се превръща
ме в лидер на
всеки пазар, на
който работим.

Да предлагаме
изключително
професионално
преживяване
за нашите хора.

Sopharma Trading Group
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НАШИТЕ АКЦИОНЕРИ

НАШИЯТ НАЧИН

ЕКИПНОСТ

Стратегическата рамка на Софарма Трейдинг задава
най-важните елементи на стратегията и общата
посока, в която ще се развива Групата компании
в средносрочен план.

Работим честно, изграждаме
дълготрайни взаимоотношения, които подкрепят по
най-добрия начин интересите
на партньорите ни.

НАШИТЕ
КЛИЕНТИ

Business Unit of Sopharma Trading

Business Unit of Sopharma Trading
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Тенденции в сектора
В търговията на едро с лекарства и през 2017 г.
основната и най-сериозна тенденция е консолидацията. В глобален план границите между търговците
на едро, търговците на дребно и производителите
продължават да избледняват. Успешните компании
днес развиват интегрирани бизнес модели, а ролята
на търговците на дребно, които имат стратегически
важния достъп до крайния клиент, продължава да
придобива все по-голяма пазарна важност.
Ритейлърите в сектора за грижата за здравето и
красотата продължават да развиват разнообразни
канали за продажби до потребителите – заради променящия се начин на живот на дигитализиращите се
поколения и навлизането на редица технологични
компании в сектора.
И през 2017 г. търговията на едро с лекарства в
българския фарма сектор 80% от пазара се държи
от най-големите 4 компании. Дистрибуторите установяват различни форми на вертикална интеграция
с аптеки, за да получат ценния достъп до пациенти,
икономии от мащаба, повишаване на ефикасността,
реализация на по-висока печалба и предлагане на
иновативни услуги. Така въпреки рестриктивното
законодателство, пазарният механизъм надделява
и големите вериги аптеки ще продължат да владеят
все по-голям дял от сектора. Доказателство за това
че и към момента 30% от веригите аптеки правят
60% от продажбите в стойност.
В световен мащаб населението застарява и броят
на хората с хронични заболявания расте, като
според данни на IMS средногодишен темп на растеж на пазара в Европа ще бъде по-умерен след
скока през 2015 г., с константен ръст до 2020 г.
от 2 до 5%. Въпреки това, пазарът на лекарствени
продукти в развитите държави в ЕС ще нараства с
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много бавни темпове (средно с 0.8% годишно). От
голямо значение за тези прогнози са непрестанните мерки, които правителствата на тези държави
предприемат, за да намалят разходите си за здравеопазване. Засилват се ценовите регулации за
оригинални лекарства и натискът за заместването
им с генерични.
На фона на тези тенденции в страните с либерално
законодателство се наблюдават много динамично
развиващи се ритейл концепции, където и се концентрират най-иновативните практики и услуги в
сектора. Този бизнес е подготвен за предизвикателствата на динамичния пазар като дигитализацията, технологиите, новите бизнес модели. През
следващите години анализирането на процесите
въз основа на Big Data и развитието на многоканалните продажби (omni-channel) ще бъдaт сред
приоритетите в глобален мащаб.
В същото време аптеките ще продължат да имат
все по-засилени обществени и социални функции.
Те все повече се превръщат от място за изпълнение на рецепти и закупуване на ограничен брой
продукти от първа необходимост, в мощен здравен център, привличащ широка пациентска маса.
Налагат се като център за превенция на здравето
и промоция на здравословния начин на живот,
който предлага освен широк кръг прескрипторни и
продукти за свободна продажба, така и хранителни
добавки, диетични храни, медицинска и немедицинска козметика. Така аптеките се налагат като
лесно-достъпен и разходно по-ефективен вход на
здравната система.
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Стратегически проекти

Първи стъпки SOpharmacy + ФармаСтор

Първи икономии от мащаба идващи от обединеното закупуване и договаряне с производители, както
и първа обща промоционална кампания април-май
2018 година;
План за синергия чрез обединение на най-доброто

от двете аптечни концепции, както и на печеливши
практики от оперативно управление на аптеките;
Ребрандиране на аптеките под марката
SOpharmacy въз основа на проведени маркетинг
проучвания за лоялност и предпочитание сред
клиентите на двата бранда.

и

Акценти в стратегическото развитие
на SOpharmacy

В края на декември 2017 г. обединението на
SOpharmacy с верига аптеки ФармаСтор беше финализирано. Така обектите ни в началото на 2018 г.
вече са 46 в 8 града в страната, което ни позиционира в топ 5 на най-големите вериги аптеки у нас!
 кспанзия на концепцията SOpharmacy в нациоЕ
нален мащаб;
Надграждане на програмите за професионална
консултация и здравен съвет;
Налагане на собствения бранд продукти, който
към началото на 2018 включва 3 линии (продукти за ежедневна грижа, хранителни добавки и
билкови бонбони);
14

са заедно за Вас

Богато портфолио от продукти надграждано благодарение на партньорските отношения с водещи
производители в сектора за грижа за здравето
и красотата;
> Над 1000 промоционални предложения всеки
месец – рекорд за аптечния пазар в България;
Силно присъствие в дигиталната среда чрез www.
sopharmacy.bg и развитие на omni-channel достъп
до клиентите.
• Повече локации, по-близо до вас
• Повече промоционални предложения
• Онлайн аптека - sopharmacy.bg
За повече информация sopharmacy.bg
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Акценти от стратегическото развитие
на международните операции
на Софарма Трейдинг в Сърбия

Регионът на Балканския полуостров и Централна
Европа представлява огромен потенциал, от който
компанията планира да се възползва максимално
в своята стратегия за международни операции.
Придобиването на Lekovit през 2017 година поставя основата за изграждането на Софарма Трейдинг
като силен национален играч в Сърбия.

Стратегия за навлизане на болничен пазар и
изграждане на екип с компетенции за новата
бизнес линия;
Развитие и налагане на портфолиото от продукти
на Sopharma Pharmaceuticals и Medica и позиционирането им в над 1000 аптеки на сръбския пазар;
Изграждане на ново, модерно и иновативно офис
пространство в Белград.

Успешно присъединяване на семейството на
Lekovit към Групата компании на Софарма Трейдинг. Засилване на стабилните позиции на компанията на сръбския пазар и реализирани ръстове
в продажбите на аптечен пазар;
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The most important thing about
leadership is your character and
values that guide your life
Brenda Barnes

Най-важното нещо за
лидерството са характерът
и ценностите, които
ръководят живота Ви
Бренда Барнс
18
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Собственост и управление

Съвет на директорите
Д.и.н. Огнян Донев – Председател на Съвета на директорите
Димитър Димитров – Член на Съвета и Изпълнителен директор
Ангел Йорданов – Член на Съвета

Софарма Трейдинг
основна информация

Софарма АД - 72.67%
23 913 000 броя акции

Др. физически и юридически лица с дял под 5% - 27.33%
8 992 009броя акции
27.33%

72.67%

През 2017 г. Софарма Трейдинг не е
притежавала, придобивала или прехвърляла собствени акции

Акции на Членовете на Съвета
на Директорите и Висшият ръководен състав
3.05%
0.68%
0.00%
0,12%

20

Огнян Донев - 1 003 632 акции, 3.05% от акционерния капитал
Димитър Димитров - 224 102 акции, 0.68% от акционерния капитал
Ангел Йорданов – 10 акции, 0.00% от акционерния капитал
Висш ръководен състав – 40 000 акции, 0,12% от акционерния капитал
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Логистичен потенциал

Нашият екип

Софарма Трейдинг като Група компании осигурява:

100%

KNAPP

100%

KNAPP

покритие на България
с дистрибуционни центрове в София, Пловдив, Велико Търново и Варна.

В София и Варна компанията оперира модерни
логистични терминали с
вградена система KNAPP.

складове

Нашият екип е нашето най-голямо конкурентно
предимство. Ние сме амбициозни, работим със страст
и с положителен заряд, заедно катерим върхове.
Отворени към промяната, променяме статуквото.
С доверие и грижа изграждаме силни партньорства.

складови
площи
10 896 палето места;
17 765 м2 собствени и
наети складови площи;
9 хладилни камери с
обща площ 462,4 м2.

Сърбия

1016

5.9 %

37 год.

65 %

Брой служители
в България и Сърбия

от персонала
е промотиран
да поеме по-големи
отговорности
и да заеме
по-високи
позиции през
2017 година.

Средна възраст
на персонала.

от стажантите
продължават
кариерния си път
в Софарма Трейдинг.

/средно-списъчен състав/.

Национално покритие с
основни дестинации на
доставки - Белград, Нови
Сад и Ниш.
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Собствена складова площ в дистрибуционен център в гр. Шабац:
О
 бщо логистично-функционална площ: 2 366 м2;
Палето места: 931;
Х
 ладилна камера с площ 12 м2.
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Values are like fingerprints.
Nobody’s are the same, but you
leave them all over everything you do
Elvis Presley

Ценностите са като пръстовите отпечатъци.
При всички са различни, но може да ги
въплътите във всяко нещо, което правите
Елвис Пресли
24

25

Финансови показатели за 2017 година

Annual report 2017

Пазарни позиции 2017

Финансови
показатели
за 2017 година

През 2017 г. на общия фармацевтичен пазар
Софарма Трейдинг постига пазарен дял от 20.58%.
В рамките на двата пазарни сегмента делът на
компанията в стойност е 18.12% за аптечен и 30.94%
за болничен пазар.

20.58%

Общ фармацевтичен
пазар

26

18.12%

Аптечен пазар

30.94%

Болничен пазар
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Приходи от продажба
на стока и други услуги

Финансови резултати

През 2017 г. Софарма Трейдинг реализира приходи
от продажба на стока на стойност 672 145 хил. лева.
В сравнение с 2016 г. компанията достига увеличение
от 10%.

В следствие от постигнатия ръст в продажбите,
Софарма Трейдинг постига 9% ръст в нетния си
финансов резултат. Така печалбата на компанията
достига 14 581 хил. лв., в сравнение с 13 340 хил. лв.
през 2016 година.

Разпределение на продажбите по група клиенти

Показатели

Група клиенти

Продажби

Структура

2017

Продажби

Структура

Динамика в %

2016

01-12.2016

672 145

612 734

14 581

13 340

0.44

0.41

(116 736)

(91 833)

Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност

(46 583)

(3 657)

Нетни парични потоци от/ (използвани във) финансовата дейност

164 147

93 461

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

13 324

1 940

в т.ч. блокирани парични средства по придобиване на дъщерни дружества

10 682

126

Сума на активите (хил. лв.)

354 274

282 421

Собствен капитал (хил. лв.)

73 616

68 975

Брой акции (хил. броя)

32 905

32 905

Приходи от дейност (хил. лв.)
Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба/загуба на акция (лв.)

Аптечен пазар

377 519

56.17%

321 312

52.44%

17%

Болничен пазар

162 253

24.14%

153 516

25.05%

6%

7 459

1.11%

9 539

1.56%

-22%

Преддистрибуция

124 914

18.58%

128 367

20.95%

-3%

Общо

672 145

100%

612 734

100%

10%

Апаратура

01-12.2017

Нетни парични потоци (използвани в)/ от оперативна дейност

и по издадени банкови гаранции

Другите доходи от дейността се увеличават нетно с 2 642 хил. лв. или с 44.08% до 8 636 хил. лв., което се дължи основно на:
Увеличение на приходите от рекламни и други услуги с 2 061 хил. лв. или с 72.3%;
Увеличение на приходите от пред-дистрибуция с 158 хил. лв. или с 5.82%;
Увеличение на другите приходи с 423 хил. лв. или 98.4%.
28
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Капитал, краткосрочни
и дългосрочни задължения

Акции и борсови показатели

Промени в структурата на финансиране на Софарма Трейдинг

Брой акции

Хил. лева

2017

31.12.2017

31.12.2016

Изменение

Регистриран капитал

32 905

32 905

0.00%

Резерви

22 229

20 692

7.43%

Неразпределена печалба/(загуба)

18 482

15 378

20.18%

2014

Общо собствен капитал

73 616

68 975

6.73%

2013

Общо дългосрочни задължения

33 569

3 279

923.76%

2012

101 289

88 121

14.94%

Задължения по факторинг

19 403

20 033

-3.14%

Други текущи задължения

126 397

102 013

23.90%

Общо краткосрочни задължения

247 089

210 167

17.57%

Общо капитал и пасиви

354 274

282 421

25.44%

941 285
487 826

2016

Получени текущи заеми

1 090 844

2015

6 606 548
4 489 046
415 445
1 155 088

2011

1 453 133

2010

Цени на акциите

30

2011

2012

2013

6.393 лв.

5.688 лв.
2014

6.330 лв.

5.181 лв.

5.750 лв.
2010

Най-висока цена

Най-ниска цена

4.976 лв.

лен дял в структурата на собствения капитал.
Дългосрочните пасиви се увеличават с 30 290 хил. лв. и са в размер на 33 569 хил. лв., а краткосрочните пасиви от своя страна нарастват с 36 922 хил. лв. до 247 089 хил. лева.
Общата сума на задълженията към банки към 31.12.2017 г. е в размер на 133 016 хил. лева.

3.080 лв.

Собственият капитал се увеличава до 73 616 хил. лв., а основният капитал достига 44.70% относите-

2.125 лв.

23.20%

1.722 лв.

3.095

1.900 лв.

3.812

1.626 лв.

Коефициент на задлъжнялост

2.040 лв.

-18.83%

1.470 лв.

0.323

1.598 лв.

0.262

1.298 лв.

Коефициент на финансова автономност/ платежоспособност

9.050 лв.

Показатели за задлъжнялост

2015

2016

2017
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Акции и борсови показатели

Дивидент лв.

0.27

0.15
0.10

0.10

2008

2009

2010

0.18

2011

0.20

2012

0.30

0.30

0.30 *

2015

2016

2017

0.23

2013

2014

*Предстои за гласуване на Общо събрание на акционерите на 15.06.2018 г.

Доход на акция

Дялово разпределение

0.41

0.44

0.37
0.29

0.18

0.20

0.20

2010

2011

90%

79%

75%

71%

0.32

91%

84%

81%

73%

68%

2016

2017

56%

0.22

0.14

2008
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2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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When your values are
clear for you, making
decision becomes easier
Roy Disney
Когато имаш ясни ценности,
вземането на решения е по-лесно
Рой Дисни
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Финансови резултати
първо тримесечие 2018 г.

Първите три месеца на 2018 г. посрещнахме
с 21,30% общ пазарен дял и продажба на стока
в размер на 181 650 хил. лева. Нетната печалба
достигна 4 959 хил. лева.

Финансови
резултати Q1,
2018
Показатели

01-03.2018

01-03.2017

181 650

164 591

4 959

4 330

0.15

0.13

31.03.2018

31.12.2017

Сума на активите (хил. лв.)

366 538

354 274

Собствен капитал (хил. лв.)

78 575

73 616

Брой акции (хил. броя)

32 905

32 905

Приходи от дейност (хил. лв.)
Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба/загуба на акция (лв.)
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Good is the
enemy of great
Jim Collins

