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Софарма Трейдинг –
Еволюция в
грижата за здравето
Налагането на най-добрите световни практики у нас, изграждането на доверие и
грижата за клиентите и партньорите ни, са основата, върху която градим бизнеса си.

Създадена през 2006 година след сливането на пет

Доверие и партньорство

дистрибуторски компании, днес Софарма Трейдинг е

Доверието е в основата на начина, по който работим.

лидер на фармацевтичния пазар в България. На база

В Софарма Трейдинг спечелихме доверието на над

общи приходи през 2014 г. тя се нарежда сред най-

3 000 клиента и партньора, както и на повече от 25

големите компании в страната, заемайки шесто място

000 акционери, спазвайки нашите обещания. Ние

в класацията К50 на в-к Капитал. Софарма Трейдинг,

сме лоялен бизнес партньор, изграждащ стабилни

за четвърта поредна година, заема и първо място по

отношения на доверие и търсене на дългосрочно

приходи в сектор Фармация в Топ 100 на седмичника.

сътрудничество.

Като част от семейството на Софарма, вече 9 години

Иновативност

Софарма Трейдинг следва и развива утвърдените

Залагайки на творчески подход при взимането на

традиции в грижата за здравето. Думите, които най-

решения, ние се стремим да наложим в България най-

точно описват компанията, са динамичност, доверие и

новото от практиката във фармацевтичния бранш в

партньорство, иновативност.

Европа и света. Като млада и динамична компания,
предлагаме на своите клиенти иновативни решения,

Динамичност
Стратегията ни съчетава далновидност при изграждане
на бизнеса и изпреварване на пазарните тенденции.
Този подход ни осигурява мястото сред най-динамично
развиващите се компании в България през последните
9 години.
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гарантиращи растеж в бизнеса.

История на успеха
С постигнатите резултати през 2014 г. Софарма Трейдинг записа още една успешна
година в своята история. Компанията реализира продажби на стойност 576 100
хил. лв., което представлява ръст от близо 14% спрямо 2013 година. Печалбата
преди данъци за 2014 г. нарасна с малко над 1 000 хил. лв. спрямо предходната
година, достигайки до 11 861 хил. лв. Така Софарма Трейдинг отбеляза най-силната
си година досега и запази лидерските си позиции на общия фармацевтичен пазар с
23% пазарен дял.

Ръст 2006 - 2014 г.
Ръст приходи 2006 – 2014 г.
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Лидерската роля на Софарма Трейдинг се основава на стратегията на компанията за
диверсификация на дейността, така че да се трансформира от дистрибутор на лекарства в
напълно интегриран доставчик на цялостни, иновативни и качествени здравни услуги.
3

2014

4

За Софарма Трейдинг
2014 година премина и под
знака на стартирането на нови
ключови за бъдещото развитие
на компанията проекти.
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Нова концепция аптеки
SOpharmacy
На 19.01.2015 г. Софарма Трейдинг като едноличен
собственик регистрира в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност с наименование
„Софармаси“ ЕООД.
Под марката SOpharmacy Софарма Трейдинг представи
нова концепция аптеки, в резултат на стремежа си да
прави достъпни за българските пациенти съвременни
практики и стандарти, прилагани в Европа и в цял свят.
Концепцията на новите аптеки е разработена с
помощта на международни експерти, а проектът
стартира с два пилотни обекта в градовете София
и Пловдив. След тестовия период на концепцията в
пилотните обекти, стратегията на Софарма Трейдинг
включва развитие на бранда SOpharmacy и в други
градове.
Новите аптеки предлагат съвременен подход
в обслужването на здравните потребности на
българските пациенти.
Мисията на SOpharmacy е да се превърне в
доверен партньор в грижата за здравето. Екипът на
SОpharmacy помага на пациентите, като посреща
техните потребности, свързани със здравето – от
изпълнение на рецепти и даване на индивидуална
консултация до предлагане на широка гама от
продукти с добавена стойност, които да подобрят
качеството на живот.
Иновативната концепция на SOpharmacy е изградена
около няколко основни елемента.
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Фармацевтите в SOpharmacy предлагат ефективно
обслужване в спокойна, открита и приветлива среда.
В това отношение новите аптеки следват последните
световни тенденции, които изграждат продуктовото
портфолио и разположение по начин, улесняващ
търсенето на пациентите. Всички продукти, които
не са със специален режим на достъп, са открити за
клиентите и подредени в ясни категории.
Друг съществен елемент от новата концепция е
предлагането на индивидуален здравен съвет и
съдействие. Професионалната консултация, давана
от фармацевтите на SOpharmacy, е свързана с
предоставяне на разширена информация за облекчаване
на едни от най-разпространените дискомфортни
състояния като безсънието, различните видове болка,
предменструалния синдром, нередовния стомах и
други. Консултантскатa функция на фармацевтите е
подкрепена от значителна инвестиция на компанията
в знания и обучения, разработени и предоставени от
медицински екип от специалисти.
Стремеж на екипа на SOpharmacy е първи да предлага
на своите клиенти иновативни продукти и услуги,
а широкият набор от продукти за здраве и красота
с добра добавена стойност да удовлетворява
адекватно техните потребности.
И не на последно място, в аптеки SOpharmacy
пациентите могат със сигурност да разчитат на
приятелско и усмихнато отношение от екипа на
новите аптеки.
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OMNIS обслужва
инвеститорската общност
в здравеопазването.
OMNIS е плод на експертизата, натрупана в Софарма Трейдинг през годините на
заемана лидерска позиция в здравеопазването, както и на нарастващите нужди
на пазара от комплексни услуги към инвеститорите в здравния сектор и във
високотехнологични проекти. OMNIS изразява специализацията на нашия екип в
предоставянето на проекти до ключ.

Turnkey Projects
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През последните години, глобализацията във всички
сфери на икономиката, все повече размива границите
между локалните и глобалните тенденции, изисквайки
от всеки успешен бизнес да познава в дълбочина найновите световни практики.
Софарма Трейдинг заема лидерската си позиция,
благодарение на стремежа си винаги да предлага найновото в здравните услуги на местния пазар. Сред
основните ценности на компанията е иновативността
като подход при стратегическото управление на бизнеса
и при въвеждането на най-високите професионални
стандарти на предоставяните услуги, релевантни на
тези в Европа и света.
Проектите до ключ или пакетната сделка представлява
предоставяне на комплексна консултация и услуга
при реализирането на високотехнологични проекти
от „А до Я”.

В този смисъл концепцията на OMNIS обхваща
всички етапи на реализация на проекти в сферата на
здравните услуги:
/ Предпроектно проучване
/ Идеен и работен проект
/ Финансиране
/ Строително-монтажни работи
/ Комплексна доставка и сервизиране на медицинска
апаратура и оборудване
/ Медицински стандарти, разрешителни, НЦРРЗ, АЯР,
РИОКОЗ
/ Доставка на лекарства и консумативи
/ Лицензиране и договор с НЗОК
/ Управление, маркетинг стратегия, пациенти
Екипът от външни експерти на OMNIS е реализирал
редица международни проекти, черпейки опит от
наложени световни практики. Проектите на OMNIS са
свързани с въвеждането на нови модели на управление
на грижата за пациента, имплементиране на златни
стандарти в медицинската апаратура и оборудване,
създаване на утвърдени световни практики в болничния
мениджмънт.
С партньор като OMNIS всеки проект ще има на своя
страна международна експертиза и локален авторитет!
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Годината през погледа на
Изпълнителния мениджмънт
След успехите от предходните години, през 2014
година доказахме, че можем още повече. За втора
поредна година реализирахме над половин милиард
приходи. Това ни дава стабилност, но и ни вдъхва
увереност и в бъдеще да продължаваме да бъдем
смели в мечтите си и отговорни към действията си.
Със сигурност ще продължим да си поставяме още повисоки цели!
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Стратегията ни се доказа в годините и изпитанията на
нестабилния сектор и икономика. Затова и занапред,
ще продължим да навлизаме в нови пазарни ниши и
сегменти, в национален и регионален мащаб. Но сега,
е настъпил моментът и да овладеем растежа си, да
подобрим ефективността на организацията си, да
инвестираме в това да развием в мениджърския си екип
лидерски качества. С други думи, да се фокусираме
повече върху това, как правим нещата. Време е, да
задълбочим експертността и професионализма си, за
да се подготвим за следващия голям скок в бизнеса. За
да можем отново да надскочим себе си, защото никога
няма да повлияеш на света, ако се опитваш да бъдеш
като него!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ,
Изпълнителен Директор
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ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ,
Заместник Изпълнителен Директор

През 2014 година, Софарма Трейдинг осигури на
своите клиенти и партньори, още по-голяма стабилност
и нови възможности за развитие. Компанията отчете
най-високите си резултати досега, откривайки повече
перспективи за своите инвеститори.
През изминалата година, Софарма Трейдинг подсигури
растежа на бизнеса си, чрез стабилно управление на
логистичните и дистрибуционните си процеси. А, в
подкрепа на стратегическите си цели, планирахме
и проекти за развитие на логистичния потенциал и
обновяване на бизнес приложенията на компанията, за
следващите няколко години.
По отношение на логистичният потенциал, най-важният
проект през 2014 г. беше, изграждането на складова
база в град Варна с внедрена автоматизирана система
за управление на складови наличности и дистрибуция
на лекарствени продукти – KNAPP.

пакета от системни приложения на SAP. С интегрирането
на SAP, компанията ни ще увеличи значително
ефективността на процесите си и ще бъде готова да
посрещне плановете си за бъдещ растеж и експанзия.
Предвид комплексните процеси, въвеждането на SAP
система ще се проведе на два етапа. През изминалата
година приключи първият, който обхващаше част от
функциите на компанията като финанси, логистика и
др. Следващата фаза ще обхване и всички търговски
функции и ще приключи през 2016 г. Този проект е част
от глобалния план за обновяване и синхронизация на
всички IT системи в Софарма Трейдинг.

Най-важният проект в областта на бизнес приложенията
през 2014 година, беше стартирането на нова система
за управление на бизнес процесите. След детайлно
изследване на нуждите на нашата съвместна работа и
на бизнеса на компанията ни като цяло, се спряхме на
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2014 година отново донесе редица предизвикателства
за фармацевтичния сектор в България. Въпреки
липсата на дългосрочна здравна стратегия, влияеща
върху финансирането на НЗОК, забавените плащания
към болниците и тяхното преструктуриране, Софарма
Трейдинг запази своята финансова стабилност.
Софарма Трейдинг продължи да поддържа доброто

В момент, в който продажбите на компанията достигат

ниво на основните показатели за рентабилност през

ръст от 14%, прилагането на стриктна финансова

изминалата година. Затова свидетелства постигнатият

политика и строг контрол на бюджета, ни помагат да

ръст в печалбата преди данъци от 12%. В същото

управляваме и планираме детайлно разходите си.

време благодарение на упражнените финансови
механизми, компанията запази и умерения ръст в
разходите, които на годишна база достигнаха 14%.
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ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ,
Финансов Директор
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: АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ,
Директор Право

2014 година бе свързана с организационна
трансформация на вътрешната юридическа функция
на Софарма Трейдинг. Тя отразява и е продължение
на еволюцията на правната структура на компанията,
която е призвана да предоставя професионална
юридическа експертиза, да подкрепя успешната й
дейност и да защитава ефективно нейните интереси.
Вярвам, че развитието на вътрешната правна функция

Моята цел е подобряване на организацията на отдел

в Софарма Трейдинг като самостоятелно звено, ще

„Право“ до степен, в която вътрешната организация,

продължи в посока, утвърждаваща и подобряваща

да доведе до перфектна селективност, при която да

взаимодействието и нивото на правно обслужване на

бъдем проактивни при управлението на рисковете.

всички вътрешни потребители в компанията, както и

Всичко това, поставено в контекста на вътрешната

допълнително ще подобри позицията и юридическата

структура, организация на работа, цели, визия и мисия

комуникация към нашите клиенти и партньори, и към

на нашата компания, за да може юридическата ни

институциите.

функция да предостави в ръцете на своите вътрешни
потребители, необходимата и достатъчна правно-

Основна задача на отдел „Право“ е продължаващото

релевантна информация, която им е нужна, за да

управление

извършват ефективно дейността си.

на

риска

за

компанията,

доколкото

съществена част от компетенциите и услугите на
вътрешната юридическа функция е управлението на
юридическите рискове.

17

2014

През 2014 година, работихме активно, за да развием
позициите си на аптечен пазар. Стратегията на
Софарма Трейдинг за навлизане в различни пазарни
сегменти, логично доведе и до структурирането на
дейност, насочена към предоставяне на концепция за
ритейл услуги към крайни потребители.

Реализацията на пилотния проект по представяне на

Ритейл услугите са ново начинание за Софарма

новата ни концепция аптеки под марката SOpharmacy,

Трейдинг и като такова, изискват сериозно посвещение,

доведе и до създаването на нова структура в

инвестиции, гъвкавост и бизнес експертиза. Въпреки

компанията – отдел „Ритейл услуги“. Събирайки на

това, енергията и екипният дух, ни дават спокойствие

едно място доказани международни и български

и сила по пътя на новите начинания.

професионалисти с богат опит, отделът ще работи
за успешната реализация на новата дейност. В
началото на 2015 г. екипът ни стартира с отварянето
на два пилотни обекта в София и Пловдив, чиято
основна цел е да тества и адаптира елементите на
новата концепция, спрямо потребностите на нашия
потребител. В по-дългосрочен план, ще предложим
концепцията SOpharmacy и на потребителите в други
градове.
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ВАЛЕРИЯ ВИДУЛОВА,
Директор Ритейл Услуги
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ПРОЛЕТ КОСТОВА,
Директор Бизнес Развитие

Фокусът на отдел „Бизнес развитие” през 2014 г.,
бе насочен към организацията и реализацията на
стратегически бизнес инициативи, които да гарантират
на Софарма Трейдинг, стабилно развитие и водеща
позиция на фармацевтичния пазар в България и
за в бъдеще.
Основен приоритет в отговорностите на отдела, бе
провеждането на процеса по стратегическо планиране,
гарантиращ ефективната реализация на визията и
стратегията на Софарма Трейдинг. За целта бяха
привлечени всички заинтересовани страни в процеса,
които да допринесат с експертните си познания, за да
се изгради пълна и ясна карта на целите на компанията.

прие нов процес за управление на проекти. Процесът
се основава на международните тенденции в областта,
но е съобразен и със спецификите и нуждите на
компанията, за да гарантира оптимално управление на
проектите, допринaсящи за развитието ни в желаната
от нас посока.

През 2014 г., отдел „Бизнес развитие” проведе детайлен
анализ на съществуващите практики за управление на
проекти в компанията, от една страна, и на световните
тенденции от друга, на база на който се разработи и
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През 2014 г. продължихме реализацията на IT пътната
карта на Софарма Трейдинг, която постави много
амбициозни и предизвикателни цели пред екипа на
отдел “Технологични и бизнес решения”.
За изминалата година подменихме основната си ERP
система в частта Финанси и Логистика, като това беше
свързано със съществени оптимизации на бизнес
процеси. Това е проект от IT пътната карта на Софарма
Трейдинг, която разработихме за следващите три
години и която отразява планирания мащаб на
дейността и спомага за по-ефективно управление на
процесите в компанията.
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Като се отчете динамиката на Софарма Трейдинг,
често се сещам за популярния израз, че в света на
технологиите трябва да се тича много бързо, за да
се остане на едно място. А, за да се върви в крак с
амбицията на нашата компанията, трябва дори повече
от това.

Деница Георгиева,
Директор Технологични и Бизнес решения
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АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА,
Директор Човешки ресурси и Aдминистрация

Развитието на екипа на компанията и разширяването
на неговите компетенции и умения е сред ключовите
инвестиции на Софарма Трейдинг.
Динамичното развитие на Софарма Трейдинг през
2014 година, доведе до нарастването на екипа ни,
който към края на годината надхвърли 700 души.
Във връзка с това, вниманието ни бе насочено към
качествения избор на нови служители с потенциал
и към допълнителна прецизност в управлението на
промяната, вътрешните процеси и ресурсите. За да се
подкрепи този процес, бе необходимо компанията да
увеличи размера на възнагражденията и осигуровките,
които нараснаха с 13% спрямо предходната година.
В същото време, осигурявайки стабилна екипна среда,
предлагаща различни възможности за развитие,
Софарма Трейдинг продължава да бъде сред
предпочитаните работодатели в страната. През 2014
година, средният престой в компанията е 5 г. и 6 м.,
като едва 8.9% от служителите с над 6 месеца стаж в
компанията, са взели решение да я напуснат.
Основният фокус в HR процесите през 2014 година, бе
въвеждането в реална среда на процеса по Управление
на представянето. Той обхвана мениджърите от всички
нива в компанията, както и всички административни

длъжности. Негова специфична характеристика е
силно застъпеното участие на служителя в процеса
на целеполагане и оценяване, както и използване на
въведените в компанията компетенции, организирани в
3 нива – на ниво компания, мениджърски и специфични.
Над 98% от служителите от таргетната група,
преминаха успешно през всички фази на процеса.
Отличните показатели в управлението на човешкия
ресурс са резултат и от политиката, насочена
към развитието на компетенциите и уменията на
служителите. Само за изминалата година 323 души
са преминали над 80 обучения, посветени на ключови
компетенции и професионални, и технически умения.
С отговорност към развитието на хората, успяхме да
очертаем и кариерният път пред всяка позиция, както
по хоризонтала, така и по вертикала. Това помогна за
по-доброто разбиране и структуриране на кариерните
възможности в Софарма Трейдинг, като 23% от
всички свободни позиции през годината бяха заети от
вътрешно промотирани служители.
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Стратегически проекти
2014 и 2015 г.
През 2014 г., в подкрепа на очертаната стратегическа карта на Софарма Трейдинг,
компанията реализира редица стратегически проекти, като мащабът и дългосрочните
цели предопределят активната работа по тях и през 2015 г. Въвеждането на
интегрирана система за управление на процесите и разширяването на логистичния
потенциал на Софарма Трейдинг, са две от проектните линии, които имат по-дълъг
времеви хоризонт. Компанията продължава да инвестира и в проекти, целящи
подобряване ефективността на процесите.

Проекти 2014 г.
Проект Business To Customer
През есента на 2014 г., Софарма Трейдинг стартира нов
канал за продажби, чрез който за първи път, достигна
директно до крайния потребител. Със създаването на сайта
www.farma.bg, компанията наложи изцяло нов модел
онлайн аптека. Сред основните й предимства са богатото
разнообразие от ОТС продукти, хранителни добавки и
козметика, както и възможността потребителите в реално
време, да получават консултация посредством онлайн чат
с Магистър фармацевт.
Разширение на логистичния потенциал (Fit for the
Future)
В резултат на динамичните темпове на растеж на Софарма
Трейдинг, компанията дефинира нуждата от разширяване
на логистичния си потенциал. В рамките на проект Fit
for the Future, беше разработена цялостна концепция
за движение на стоката между складовете, както и
стратегия за разширяването на складовите пространства
и разпределение на офис площите.
Форос
Като част от стратегията за оптимизация на складовите
бази, Софарма Трейдинг преустанови функционирането на
регионален дистрибуторски център Бургас. Обслужването
на бургаски регион, Сливен, Ямбол и Нова Загора, беше
преразпределено между новопостроения склад в гр.
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Варна и РДЦ Велико Търново. По-този начин, компанията
оптимизира движението на стоки и осигури по-ефективно
обслужване на клиентите от региона.
Внедряване на ERP система – Фаза 1
Успешно приключи Фаза 1 от проекта за внедряване на
функционираща, съвременна и интегрирана платформа,
която да съответства на днешния облик на Софарма
Трейдинг. През годината бяха стандартизирани бизнес
процесите и практиките в звената: Логистика, Финанси,
Контролинг и част от отделите по Продажби. По този начин,
се постигна една надеждна оперативна и управленска
отчетност, също и се гарантира качествено управление на
промените в системите.
Компетентностен модел и Управление на представянето
Компанията разработи и въведе компетентностен модел и
система за управление на представянето на служителите,
заемащи административни и управленски позиции. Чрез
използване на системата, ще се повиши разбирането
на служителите за цели, които трябва да изпълняват на
годишна база, както и за поведенията, които следва да
спазват при изпълнението на тези цели. Моделът включва
- четири общовалидни компетенции на ниво компания,
три компетенции на ниво мениджмънт и специфични
компетенции, които се комбинират съобразно конкретната
функция в компанията.

Проекти 2015 г.
Имплантируеми изделия

Разширяване на Централен склад в град София

В подкрепа на стратегията за диверсифициране
на портфолиото си, Софарма Трейдинг разработва
проект по разширяване на пазарното присъствие и
увеличаване на финансовите резултати чрез навлизане
в сегмент Ортопедични и Имплантируеми изделия на
болничния пазар.

Като естествено продължение на политиката за
диверсифициране на портфолиото от продукти,
Софарма Трейдинг се нуждае от допълнителни локации,
които да покрият нарастващите обеми от стоки.
Въз основа на тази нужда, бе стартиран проект за
проектиране на разширения за Терминал 1 и Терминал
2 на бул. „Рожен” №16 в София. След като бъдат
направени акуратни изчисления за необходимите
площи, ще се предприеме и разширение на самите
терминали.

Фаза 2 от въвеждане на ERP и CRM система
Софарма Трейдинг се стреми да изгради цялостна
съвременна платформа, която да поддържа развитието
на бизнеса и стратегията на компанията. Успешното
внедряването на ERP система в пилотните отдели през
изминалата година (Фаза 1) създаде стабилна основа,
която във Фаза 2, се надгражда с допълнителни
функционалности, включително CRM и B2B.
Акцентът в тази фаза е внедряване на сайт система,
предназначена за по-продуктивна работа с клиентите,
както и за запазване и развитие на взаимоотношенията
с тях.
Крайната цел е стандартизиране на процесите и
практиките, повишаване ефективността на работните
процеси, оптимизиране работата на служителите и
осигуряване на надеждна и качествена оперативна и
управленска отчетност.

Централизиран архив
Софарма Трейдинг се стреми непрекъснато да
оптимизира бизнес процесите си, като по-този
начин подпомага работата на екипа си и по-доброто
обслужване на клиентите. Едно от тези начинания е
подобряване ефективността на процеса по архивиране
на документи, чрез създаването на централизиран и
систематизиран архив.

Подкрепа на регионалните дистрибуторски центрове
в страната
Проектът цели да осигури необходимите площи
и локации за нормалното функциониране на
регионалните дистрибуторски центрове в градовете
Пловдив, Велико Търново и София през периода
2015 – 2017 г.
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Обща юридическа информация
за Софарма Трейдинг
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„Софарма Трейдинг” АД е търговско дружество, регистрирано в България по ТЗ,
със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район „Изгрев”, ул. “Лъчезар
Станчев” №5, „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 12.

Компанията има едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите.
/ Д.и.н. Огнян Донев – председател на Съвета на директорите
/ Александър Райчев – член на Съвета
/ Димитър Димитров – член на Съвета и Изпълнителен директор

Софарма АД - 71.89%
23 653 998 броя акции

Други физически и юридически лица с дял под 5%
9 251 011 броя акции
28.11%
71.89%
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През 2014 година „Софарма Трейдинг” АД не е
притежавала, придобивала и прехвърляла собствени
акции.
Акции на членовете на Съвета на директорите и
висшият ръководен състав
4.21%
0.68%
0.27%

Огнян Донев - 1 385 361 акции
Димитър Димитров - 224 102 акции
Висш ръководен състав - 89 018 акции

Функцията Директор „Връзки с инвеститори” продължава да изпълнява Венцислав Маринов,
Заместник изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг” АД.
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Нашият екип

Екипът ни е силата, която ни дава преимущество пред нашите клиенти и партньори.
Ние се отличаваме по младия си дух, иновативния начин на мислене и лоялността,
която проявяваме в изграждането на партньорства.

Растежът на Софарма Трейдинг е процес, който
рефлектира пряко върху екипа ни и неговото
разширяване. Компанията има стабилно изградена
структура и организация на процесите, позволяващи
последователност в управлението и организирането
на екипа.
Към 31.12.2014 г. броят на служителите в Софарма
Трейдинг е 707 души, а като средносписъчен състав
той се е увеличил с 18 души. Средната възраст на
персонала е 37 години, като средно един служител
прекарва в компанията 5 години и 6 месеца.
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Софарма Трейдинг работи приоритетно за развитието
на
професионалните
компетенции
и
умения
на своите служители. Организирайки различни
вътрешни и външни обучения, семинари, срещи и
конференции, компанията налага иновативен подход в
управлението на човешките ресурси. Благодарение на
допълнителната специализация, която екипът получава,
и възможностите за развитие на компетенциите, през
2014 г. - 8% от персонала е промотиран да поеме поголеми отговорности и по-високи позиции.

Логистичен потенциал

Логистичният потенциал на компанията, наличието на стратегически разположени
дистрибуционни центрове и собствен автопарк ни помагат да осигуряваме на
клиентите си доставки в рамките на 4 часа.

Софарма Трейдинг е компания с национално логистично
покритие, благодарение на своите дистрибуционни
центрове в градовете София, Варна, Пловдив и Велико
Търново.

Към момента, собствените и наетите складови площи на
Софарма Трейдинг, включват 17 500 кв.м, или 11 700
палетоместа, 5 хладилни камери с площ 166.4 кв.м.

Компанията обслужва и два модерни логистични
терминала в София и Варна, където има внедрена
най-съвременна Warehouse Management система,
позволяваща оптимизиране на пространството, пълно
партидно проследяване на складовите артикули и
система с адреси за позициониране на продуктите в
склада.
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Българският фармацевтичен
пазар и пазарни позиции на
Софарма Трейдинг 2014 г.
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Българският
фармацевтичен пазар
през 2014 година
През 2014 г. липсата на дългосрочна стратегия и
последователна държавна политика в областта на
здравеопазването, продължиха да влияят върху
фармацевтичния бизнес в България. Свръхрегулацията
от страна на държавата, бюрокрацията и корупционните
практики, рефлектираха пряко върху компаниите,
затруднявайки дейността им.
В същото време, качеството на здравните услуги
остана ниско, влияейки се от недоброто заплащане
на медицинския персонал, емиграцията на качествени
кадри и неефективното управление на обществените
поръчки.
Въпреки глобалните тенденции за намаляване растежа
на пазара, свиване на потреблението и влиянието на
финансово-икономическата криза, редица изследвания
сочат, че българският фармацевтичен пазар е с
най-голям потенциал за развитие сред страните от
Централна и Източна Европа.
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Това показват и резултатите през 2014 г. За
дванадесетте месеца на годината общият обем на
фармацевтичния пазар в България е нараснал с
8%, достигайки 2 534 409 хил. лв. Икономическата
несигурност, обаче доведе до стагнация при
покупките на пациентите. В същото време, влияние
оказаха забавените разплащания по веригите НЗОК,
аптека, дистрибутор, производител, както и болница,
дистрибутор, производител.

Основни правителствени приоритети в сектор Здравеопазване за периода 2014 - 2018 г.
⁄ Подобряване на качеството и достъпа до здравеопазване.

 риоритетно преструктуриране на спешната помощ чрез инвестиции в ресорното, техническото, логистичното и
⁄П
кадровото развитие.
⁄Ф
 ормиране на модел на болнично здравеопазване, който се характеризира с предвидимост на финансовия ресурс,
за осигуряване на качество и достъпност на лечението и мотивация на работещите в сферата на здравеопазването.
Въвеждане на национална здравна карта със задължителен характер.
⁄П
 реструктуриране на НЗОК и превръщането й в активен финансиращ и контролен орган, от името на осигурените
граждани – инструмент за провеждане на политика за осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване.
⁄П
 акет от мерки за повишаване събираемостта на здравните вноски.
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Европейски
тенденции при
дистрибуцията на
лекарства

Основните световни тенденции, свързани с пазара
на здравни услуги, продължават да се задълбочават,
като ключов проблем остават застаряването на
населението и увеличаващият се брой хора с хронични
заболявания.
По данни на IMS до 2017 г. средният годишен ръст
на фармацевтичния пазар ще е 5%. Въпреки това, в
развитите държави на ЕС, той ще нараства с много
бавни темпове - средно около 0.9% на годишна база.
В резултат на това, анализаторите предвиждат дела
на общите разходи за здравеопазване в развитите
държави, да намалее от 70% до 59% през 2017 г.
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В резултат на тези прогнози, идват и непрестанните
мерки, които държавите взимат, за да намалят
разходите си за здравеопазване. В същото време се
засилват, ценовите регулации за оригинални лекарства
и натискът за заместването им с генерични.

Основни тенденции:
⁄ Консолидиране на пазара за дистрибуция и складиране на лекарства.
⁄ Навлизане на нови пазари, свързани с отслабване на регулациите в различните държави на аптечен пазар и
развитието от страна на търговците на едро на собствени вериги аптеки.
⁄ Развитие и разширяване на собствено портфолио от продукти с фокус върху козметиката.
⁄ Повишаване на разходната ефективност в посока минимализиране на разходите и оптимизиране на
дистрибуционните канали.

Българската дистрибуция на едро с лекарства следва европейските тенденции, но с темп,
съответстващ на зрелостта на националния ни пазар.
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Пазарни позиции
на Софарма Трейдинг
през 2014 г.
Въпреки силно конкурентната среда, Софарма Трейдинг запази лидерската си
позиция на общия фармацевтичен пазар, с 23% пазарен дял по данни на IMS за
2014 г. В рамките на двата пазарни сегмента, делът на компанията в стойност е
19.7% за аптечен и 38.9% за болничен пазар.

Пазарни дялове на дистрибуторите на общ фарма пазар в стойност за 2014 г.

СТИНГ
21.2%

Либра-Phoenix
18.2%

ФАРМНЕТ
21.0%

ДРУГИ
16.6%

Sopharma
Trading
23.%
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Финансовата си стабилност Софарма Трейдинг постига благодарение на
стратегията за диверсифициране на риска от зависимост от даден продуктов
или пазарен сегмент. Това дава особено голямо предимство на компанията
за увеличение на пазарното й присъствие на болничен пазар, където тя има
възможност да отговори на нуждите от финансиране на сектора.
И в бъдеще Софарма Трейдинг ще продължи, да диверсифицира бизнеса си, разширявайки портфолиото от продукти
и услуги, като непрекъснато подобрява дейността си по отношение на качество, ефективност и устойчивост на
стандартите за обслужване на клиенти.
Неотменна част от стратегията на компанията са и постоянните инвестиции и развитие на логистичния потенциал и
дистрибуционния процес.

Изменение болничен и аптечен пазар

Пазарен сегмент

Продажби в хил. лв.
2014
2013

Нарастване годишна база

Общ фармацевтичен
пазар

2 534 409

2 344 509

8%

Аптечен пазар

2 106 031

1 979 737

6%

Болничен пазар

428 379

364 773

17%

632 434

Q413

Q114

Q214

Q314

678 093

605 100

Q313

618 782

Q213

624 847

577 534

Q312

605 100

Q212

618 782

Q112

602 306

545 439

600 000

538 884

700 000

532 728

800 000

564 367

Обем национален пазар по данни от IMS Health в хил. лв.

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Q411

Q412

Q113

Q414
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Преглед и анализ на
финансовите показатели
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Приходи от продажба на стока и други услуги
През 2014 г. Софарма Трейдинг реализира приходи от продажба на стока на
стойност 576 100 хил. лева. В сравнение с 2013 г. продажбите на компанията са се
увеличили с 14% в резултат диверсификацията на продуктовото портфолио.

Отчетените финансови показатели през 2014 година, са резултат от растежа на фармацевтичния пазар,
диверсификацията на продуктовото портфолио на компанията и клиентските канали за реализиране на продажбите.
Фокусирайки се върху грижата за своите клиенти и спечелването на нови, компанията предлага бързи доставки,
богато портфолио от продукти на различни марки на по-добра стойност.
Динамиката на общите продажби е повлияна от сезонността на бизнеса, както и от преструктурирането на пазара,
договарянето на нови клиенти в аптечен пазар и развиването на всички търговски дивизии на компанията.
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Сред услугите, които Софарма Трейдинг предлага на своите клиенти, са:
⁄ Дистрибуция - доставка и продажба на над 10 000 артикула, сред които лекарствени средства, хранителни добавки,
консумативи, козметика, медицинска апаратура и оборудване.
⁄ Преддистрибуция - складиране и логистично обслужване на фармацевтични продукти на български и чуждестранни
компании. Освен стандартните логистични услуги по складиране, компанията предоставя и специфични услуги,
покриващи изискванията в сектора, като съхранение на термолабилни продукти, унищожаване на лекарствени
средства, пакет финансови услуги.
⁄ Логистично обслужване на фирми, извършващи клинични изпитвания в България – доставка и съхранение на
продукти за изпитване, както и всички процедури по изтеглянето и унищожаването им.
⁄ Маркетингови и рекламни услуги на фирми производители – компанията предлага договори за публикации
в месечното си безплатно издание за клиенти Pharma Premium, предназначено за собственици на аптеки и
фармацевти. Списанието предоставя търговска и полезна информация в областта на фармацията, лекарствените
и нелекарствените продукти. Софарма Трейдинг предлага и разнообразно портфолио от маркетингови услуги и
инициативи за партньори - доставчици и производители, с цел популяризиране на продуктите им на фармацевтичния
пазар в България.
⁄ Отдаване под наем на ДМА – за част от ексклузивните си партньори, компанията предлага отдаване под наем на
част от логистичния си потенциал.

Общата сума на другите приходи от дейността на Софарма Трейдинг е 4 794 хил. лв. Определящо
значение имат приходите от преддистрибуция в размер на 2 275 хил. лева, което представлява
ръст от 22%.
Брутната печалба през отчетния период на 2014 г., реализирана от продажби на стоки,
се увеличава от 36 040 хил. лв. на 40 475 хил. лв. спрямо същия на предходната година. В
относителна стойност реализираната надценка се запазва 7%.

Показатели

01-12.2014

01-12.2013

Приходи от основна дейност

576 100

507 027

Други приходи, в това число

4 794

3 315

Приходи от преддистрибуция

2 275

1 867

Приходи от рекламни и други услуги

1 733

1 061

Други приходи

786

387
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Разходи за дейността и финансови разходи
Разходите за дейността през 2014 г. нарастват с 14% спрямо 2013 г.
Увеличението на разходите е резултат от група фактори:

 ъстът на приходите е подкрепен от инвестиции в човешкия, логистичния и складовия потенциал на компанията.
⁄Р
 офарма Трейдинг инвестира и в значително подобряване качеството на дистрибуционната си услуга, което е
⁄С
свързано с модернизиране на складовите бази, увеличаване на броя на транспортните направления за доставка и
ускоряване на подготовката на стоката по клиентски заявки.

Съпоставка на структурата на разходите за 2014 г. спрямо 2013 г.
Разходи

31.12.2014

31.12.2013

Изменение

Заплати и осигуровки на персонал

15 578

13 749

13.30%

Амортизации

2 954

2 222

32.94%

Поддръжка и експлоатация на МПС

1 516

1 564

-3.07%

Наеми

2 004

1 723

16.31%

Абонаментно поддържане,
ремонти и охрана

1 535

1 216

26.23%

Реклами, обяви, публикации,
рекламни материали

1 773

716

147.63%

Ел. енергия и отопление

547

485

12.78%

Консултантски и одиторски услуги

1 611

1 295

24.40%

Канцеларски материали и консумативи

337

349

-3.44%

Брак и обезценка на стоки

369

808

-54.33%

Други

4 159

4 680

-11.13%

Общо:

32 383

28 807

12.41%

Нетните финансови приходи се увеличават с 993 хил. лв. в резултат основно от увеличение на разходите за лихви
с 1 104 хил. лв. до 2 929 хил. лв.
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Капитал, краткосрочни и дългосрочни задължения
Промени в структурата на финансиране на Софарма Трейдинг.

Хил. лева

31-12-14

31-12-13

Изменение

Регистриран капитал

32 905

32 905

0

Резерви

17 111

16 691

420

Неразпределена печалба/загуба

12 589

9 773

2 816

Общо собствен капитал

62 605

59 369

3 236

Общо дългосрочни задължения

5 813

7 306

-1 493

Получени текущи заеми

107 006

90 963

16 043

Други текущи задължения

73 364

76 925

-3 561

Общо краткосрочни задължения

180 370

167 888

12 482

Общо капитал и пасиви

248 788

234 563

14 225

Показатели за задлъжнялост

-

-

-

Коефициент на финансова автономност/
платежоспособност

0.336

0.339

0.99

Коефициент на задлъжнялост

2 974

2 951

1 008

Собственият капитал нараства спрямо базовия период до 62 605 хил. лв., или с 3 236 хил. лв. Относителният дял
на основния капитал в структурата на собствения капитал достигна 53%.

Изменения в задълженията на дружеството
⁄ Дългосрочни пасиви - намаляват с 1 493 хил. лв. и са в размер на 5 813 хил. лв.
⁄ Краткосрочни пасиви - нарастват с 12 482 хил. лв. до 180 370 хил. лв.
Софарма Трейдинг има договори за кредит с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Уникредит Булбанк”, „SG Eкспресбанк”
АД, ИНГ БАНК. Общата сума на задълженията към банки по кредитни линии за оборотни средства и инвестиционен
заем към 31.12.2014 г. е в размер на 110 843 хил. лв.
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Дълготрайни и текущи активи
За годината активите на дружеството нарастват с 14 225 хил. лв. спрямо 2013 г. От общите активи 11,18% се падат
на дълготрайни активи, които намаляват за периода с 997 хил. лв.

Придобити ДМА и ДНМА активи за 2014 г.

Хил. левове

2014

Земя

-

Сгради и конструкции

-

Машини и оборудване

4 371

Транспортни средства

1 126

Други дълготрайни активи

110

В процес на придобиване
(в т.ч. преведени аванси за ДМА)

1 350

6 957

Текущите активи нарастват с 15 222 хил. лв. спрямо 31.12.2013 г., като най-голям дял - 68%, заемат търговските
вземания. Ръстът при тях е със 7 196 хил. лв. Материалните запаси заемат 28% от текущите активи и се
увеличават със 7 838 хил. лв., основно в частта на стоки.
Към 31.12.2014 г. по сключени договори за преддистрибуция дружеството е приело на отговорно пазене стоки в
размер 28 321 хил. лв. (31.12.2013 г. на 22 732 хил. лв.).
Към 31.12.2014 г. Софарма Трейдинг има открити банкови гаранции в полза на клиенти и доставчици в размер на
10 597 хил. лв.
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Разпределение на банковите гаранции по групи:

Тип на гаранцията

31.12.2014

Гаранции за участие и добро
изпълнение в търгове за доставка на
лекарства и консумативи в полза на
медицински заведения

8 163

Гаранции за участие и добро
изпълнение в търгове за доставка на
лекарства и консумативи в полза на
Министерството на здравеопазването

406

Гаранции за обезпечаване на
навременно плащане на задължения в
полза на доставчици

2 028

Гаранции за обезпечаване на дължими
митни сборове в полза на Агенция
„Митници”

0

10 597
Компанията приключва периода 01.01 - 31.12.2014 г. в посока увеличение на наличността на парични средства и
еквиваленти с 553 хил. лв., като към 31.12.2014 г. те са в размер на 3948 хил. лв.

Финансови коефициенти
Базисни показатели за анализ

01-12.2014

01-12.2013

Разлика

Брутна рентабилност на приходите от
продажби на продукция

0.018

0.019

-0.001

Нетна рентабилност на база разходи за дейността

0.019

0.019

0.000

Нетна рентабилност на собствения капитал

0.168

0.160

0.008

Ефективност на приходите

0.978

0.979

-0.001

Ефективност на разходите

1.023

1.021

0.002

Обща ликвидност

1.225

1.226

-0.001

Бърза ликвидност

0.876

0.893

-0.017

Незабавна ликвидност

0.022

0.020

0.002

Коефициент на финансова автономност/
платежоспособност

0.336

0.339

-0.003

Коефициент на задлъжнялост

2.974

2.951

0.023

РЕНТАБИЛНОСТ

ЕФЕКТИВНОСТ

ЛИКВИДНОСТ

ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
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Финансови отчети и
одиторско мнение
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Отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2014 г.
Приложения

2014
BGN ’000

2013
BGN ’000

3
3

576 100
(535 625)

507 027
(470 987)

40 475

36 040

4 794
(20 910)
(11 473)

3 315
(19 430)
(9 377)

ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 886

10 548

Финансови приходи
Финансови разходи

2 503
(3 528)

2 474
(2 442)

Приходи
Себестойност на продажбите
БРУТНА ПЕЧАЛБА

Други доходи/(загуби) от дейността, нетно
Разходи за дистрибуция и реализация
Административни разходи

4
5
6

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ, НЕТНО

8

(1 025)

32

Печалба преди данък върху печалбата
Разход за данък върху печалбата

9

11 861
(1 222)

10 580
(1 090)

10 639

9 490

НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА
ДРУГИ КОМПОНЕНТИ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Компоненти, които няма да бъдат
рекласифицирани в печалбата или загубата
Загуба от обезценка на имоти, машини и оборудване
Последващи оценки на плановете с дефинирани
пенсионни доходи
Данък върху дохода, свързан с компонентите,
които няма да бъдат реклацифицирани

11

-

(2 109)

22

4

(17)

-

211

4

(1 915)

161

(327)

Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани
впоследствие в печалбата или загубата
Нетна промяна в справедливата стойност на
финансови активи на разположение и за продажба
Данък върху дохода, свързан с компонентите,
които да/ще бъдат реклацифицирани

13

НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък

10

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА
ДОХОД НА АКЦИИ В ЛЕВА

19

-

-

161

(327)

165

(2 242)

10 804

7 248

0,32

0,29

Приложенията на страници от 5 до 82 са неразделна част от финансовия отчет.
Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Финансов директор:
(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Теодомир Цветков)
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Отчет финансовото състояния към 31 декември 2014 г.
АКТИВИ
Нетекущи активи

Приложения

31 декември 2014
BGN ’000

31 декември 2013
BGN ’000

Имоти, машини и оборудване
Нематериални активи
Финансови активи на разположение за продажба
Активи по отсрочени данъци
Предоставени заеми на трети лица

11
12
13
23
17

21 825
3 312
2 412
258
27 807

25 322
920
2 256
170
136
28 804

14
15
16
17
18

62 877
151 058
2 232
866
3 948

55 039
143 862
2 620
843
3 395

220 981

205 759

248 788

234 563

32 905
17 111
12 589

32 905
16 691
9 773

19

62 605

59 369

20
21
22
24

3 837
1 651
316
9

5 539
1 498
251
18

5 813

7 306

28 097
105 218
1 788
38 872
3 241
1 356
880
918

31 895
89 573
1 390
40 618
1 559
1 169
881
803

Текущи активи
Материални запаси
Търговски вземания
Взимания от свързани лица
Други вземания и предплатени разходи
Парични средства и парични еквиваленти

ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Собствен капитал
Основен акционерен капитал
Резерви
Неразпределени печалби
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Дългосрочни банкови заеми
Задължения по финансов лизинг
Дългосрочни задължения към персонала
Правителствени финанансирания

Текущи задължения
Задължения към свързани лица
Краткосрочни банкови заеми
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми
Търговски задължения
Задължения за данъци
Задължения към персонала и за соц. осигуряване
Задължения по продадени права по емисии на акции
Други текущи задължения

25
20
20
26
27
28
29
30

180 370

167 888

ОБЩО ПАСИВИ

186 183

175 194

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

248 788

234 563

Приложенията на страници от 5 до 82 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 82 е одобрен за издаване
от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 20 март2015 година от:
Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)
52

Финансов директор:
(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Теодомир Цветков)

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2014 г.
2014
BGN ’000

2013
BGN ’000

Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания на персонала и за социално осигуряване
Платени данъци (без данъци върху печалбата)
Платени данъци върху печалбата
Платени лихви и банкови такси по заеми за
оборотни средства
Други постъпления / плащания, нетно

688 150
(630 632)
(15 120)
(42 450)
(1 423)

599 238
(576 425)
(13 438)
(36 538)
(1 125)

(3 099)
(377)

(1 900)
(135)

Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност

(4 951)

(30 323)

Покупки на имоти, машини и оборудване
Постъпления от продажби на имоти, машини
и оборудване
Покупки на нематериални активи
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба
Постъпления от продажба на инвестиции на
разположение и за продажба
Предоставени заеми на други дружества

(2 924)

(8 019)

3 725
(2 189)
(12)

235
(254)
(884)

(70)

1 215
(440)

Възстановени заеми, предоставени на трети лица
Получени дивиденти

239
15

70
9

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност

1 216

(8 068)

Постъпления от краткосрочни банкови заеми
(овърдрафт), нетно
Постъпления от дългосрочни банкови заеми
Изплащане на дългосрочни банкови заеми

15 700
(1 299)

42 645
5 965
(2 935)

Платени лихви и такси по заеми с
инвестиционно предназначение

(259)

(221)

Изплатени дивиденти
Плащания по финансов лизинг

(7 596)
(748)

(6 510)
(665)

Нетни парични потоци от финансова дейност

5 798

38 279

Нетно намаление на паричните средства и
паричните еквиваленти

(369)

(112)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

3 395

3 507

3 026

3 395

Приложения

Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност

Парични средства и парични еквиваленти
на 31 декември 2014 г.

18

Приложенията на страници от 5 до 82 са неразделна част от финансовия отчет.
Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Финансов директор:
(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Теодомир Цветков)
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2014

Отчет за промените в собствения капитал
към 31 декември 2013 г.

Прил.

Акцион

Премиен
резерв

Законов
резерв

Преоцен.
резервимоти,
маш.,
оборуд.

32 905

2 382

1 656

6 351

510

7 345

7 553

58 702

Салдо към 1 януари 2013 г.

Резерв
на фин.
активи

Други
резерви

Неразпред.
печалба

Общо
собствен
капитал

Промени в собствения капитал
за 2013 г.
Разпределение на печалбата за

-

-

735

-

-

33

(7 349)

(6 581)

Дивиденти

-

-

-

-

-

-

(6 581)

(6 581)

Резерви

-

-

735

-

-

33

(768)

-

Общ всеобхватен доход

-

-

-

(1 898)

(327)

-

9 473

7 248

Нетна печалба за годината

-

-

-

-

-

-

9 490

9 490

Други компоненти на
всеобхватния доход,
нетно от данъци

-

-

-

(1 898)

(327)

-

17

(2 242)

Прехвърляне към
неразпределена печалба

-

-

-

(96)

-

-

96

-

Салдо към 31 декември 2013 г. 19

32 905

2 382

2 391

4 357

183

7 378

9 773

59 369

Разпределение на печалбата за

-

-

949

-

-

972

(9 489)

(7 568)

Дивиденти

-

-

-

-

-

(7 568)

(7 568)

Резерви

-

-

949

-

-

(1 921)

-

Общ всеобхватен доход

-

-

-

-

161

-

10 643

10 804

Нетна печалба за годината

-

-

-

-

-

-

10 639

10 639

Други компоненти на
всеобхватния доход, нетно от
данъци

-

-

-

-

161

-

4

165

Прехвърляне към
неразпределена печалба

-

-

-

(1 662)

-

-

1 662

-

Салдо към 31 декември 2014 г. 19

32 905

2 382

3 340

2 695

344

8 350

Промени в собствения капитал
за 2014 г.

972

12 589

Приложенията на страници от 5 до 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)
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Финансов директор:
(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):
(Теодомир Цветков)

62 605

Акции и борсови показатели

Софарма Трейдинг стартира търговия с акции като
публично дружество на 30.01.2008 г.
Обемът продадени акции през 2014 г. достига 6 606 548 броя,
като най-високата постигната цена за годината е 5.75 лв.

2010

2011

2012

2013

01-03.2014

04-06.2014

07-09.2014

10-12.2014

Брой Акции

1 453 133

1 155 088

415 445

4 489 046

2 135 352

3 19 808

174 142

3 977 246

Най-висока
цена

1.598 лв.

2.040 лв.

1.900 лв.

2.125 лв.

4.600 лв.

5.099 лв.

5.725 лв.

5.750 лв.

Най-ниска
цена

1.298 лв.

1.470 лв.

1.626 лв.

1.722 лв.

3.080 лв.

4.450 лв.

4.850 лв.

5.300 лв.
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2014

Финансови резултати в
първото тримесечие на
2015 година
Първите три месеца на 2015 г. посрещнахме, постигайки 22% общ пазарен дял. За
този период продажбите на стока, които компанията реализира, надхвърлят
153 000 хил. лв., а печалбата преди данъци достига 3 587 хил. лв.

Отличните финансови резултати на компанията от началото на 2015 г. дават заявка за
поредна година на бурен ръст и динамично развитие.

Показатели

01-03.2015 г.

01-03.2014 г.

Приходи от дейност (хил. лв.)

153 079

143 998

Нетна печалба / загуба от дейността (хил. лв.)

3 587

3 393

Нетна печалба / загуба на акция (лв.)

0.11

0.1

01-03.2015 г.

01–03.2014 г.

Сума на активите (хил. лв.)

260 543

248 788

Собствен капитал (хил. лв.)

66 193

62 605

Брой акции (хил. броя)

32 905

32 905

През първото тримесечие на годината Софарма Трейдинг е изтъргувала 715 705 броя акции, като най-високата
постигната цена е 5.550 лв., а най-ниската 5.077 лв.
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