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10 години емоционална
енергия и нестихваща амбиция!

2/3

2015

Димитър Димитров, Изпълнителен директор
Всяка година от страниците на годишния ни отчет, се
обръщам към Вас, акционерите на Софарма Трейдинг, за
да разкажа за поредна година на успехи и постижения.
Този момент обаче е специален! През 2016 година
стават 10 години от основаването на компанията, затова се обръщам към Вас, за да говоря не за цифри
и финансови резултати, а за хората, които изградиха
Софарма Трейдинг през тези години!
Аз съм начело на компанията от самото й създаване
и тя неминуемо за мен вече е начин на живот и дори
бих казал лична кауза. Това, обаче, с което се гордея
най-много е, че заедно с мен, до мен, вече 10 години,
върви екип, с който споделям всички успехи, трудности
и предизвикателства!
Винаги съм вярвал, че най-мощният инструмент в бизнеса
е човешката индивидуалност. Всички компании работят
с финансови показатели, процедури, проекти, оперативни модели, организационни структури, и ако това
беше достатъчно, всички щяха да бъдат еднакво добри!
Това, което прави Софарма Трейдинг различна е добавената стойност, която носи всеки един от екипа на

компанията. Уникалното ни конкурентно предимство в
бизнеса е нашата емоционална енергия в комбинация
с нестихваща амбиция!
В екипа ни имаме 2 сентенции, към които се обръщаме отново и отново, в моментите на предизвикателства и колебания, за да не спираме да бъдем все така
амбициозни и мащабни във възгледите си за бизнеса.
Първата е: Величието отива при онези, които никога
не се задоволяват с постигнатото, независимо колко
приятно изглежда то!
А, втората: Никога няма да промениш света, ако се
опитваш да бъдеш като него!
Наистина, няма по-голямо предизвикателство от това
да работиш в една успешна компания и всеки ден да си
поставяш все по-високи цели, никога да не се примиряваш с постигнатото и постоянно да бъдеш максимално
взискателен към себе си!
Можете да разчитате и занапред, че нашият екип ще
продължи да има същия силен дух, амбиция и все така
големи мечти!

За отговорността на
бизнеса и семейството

Десет години са време за равносметка и осъзнаване на
мястото, което заемаме като бизнес и екип. А, в бизнеса,
както и в живота, постоянно сме изправени пред избор.
От нас зависи какъв път ще изберем и какъв морален код
ще следваме в действията си. Винаги съм вярвал, че добрият бизнес е като доброто семейство. Всеки има своята
роля и общото благо зависи от баланса и хармоничните
взаимоотношения в него.
Нещо повече, осъзнаването на отговорността към другите
е ключова за всеки човек и за всеки бизнес!
Водени от това разбиране, решихме да отбележим десетата си годишнина, като поставим началото на наша-

та Корпоративна социална отговорност, която цели да
развива любов към изкуството в децата на България.
Защото като че ли, в забързания ритъм на ежедневието
често поставяме духовното израстване по-назад в списъка
със задачи и приоритети. А, децата в България имат невероятен талант, който трябва да се поощрява, развива,
стимулира целенасочено!
С нашата платформа целим да вдъхновим и обединим
усилията на отговорния бизнес, за да работим заедно
за едно по-добро, по-красиво, по-хармонично бъдеще на
нашите деца. Началото поставихме с вълнуващия театрално-цирков спектакъл „Черга“.
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ЧЕРГА

От Автора

Първият проект на Платформата за корпоративна социална отговорност на Софарма Трейдинг беше реализиран
благодарение на творческата енергия и ентусиазъм на
автора Петър Бозаджиев, както и на таланта на прекрасните деца от Националния дворец на децата.

Да твориш за деца с деца е сакрално преживяване и
личен дан, който всеки, спрямо „чергата си“, трябва да
направи поне един път в живота си.

Една романтична притча за живота.
Притча, защото има поучително начало: „Този, който не
познае корените си, е като пътник, чиято душа никога не
ще намери покой“.
Романтична, защото подобно на романтизма, който се
появява като реакция срещу индустриалната революция,
„Черга“ е реакция срещу противоречията, които глобализацията ражда и отражението им върху личността на
всеки един от нас.
Най-вече, защото говорим за „нашата черга“ - една „черга
хора“, които са на кръстопът да се превърнат в „чергари“
или да започнат повече от всякога да се вслушат в повелята на корените си.

„Черга“ обединява преходите на различни възрасти
през приказното съживяване на едно „загубило се“ и
„намерило се“ село. В него са вплетени преходите на
три поколения: кризата на малкия, средния и големия
Аз, захранена от съвременната „въртележка“ на живота.
„Черга“ е спектакъл за завръщащите се към дома, отправната точка за всяко следващо смело начинание.
Петър Бозаджиев

Това е само началото!
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10 години успех!
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Изминалата 2015 беше поредна забележителна година в историята на
компанията. Софарма Трейдинг реализира продажби на стойност 603 410 хил.
лв., което представлява ръст от близо 5% спрямо 2014 година. Компанията
отчита 14% ръст в нетната си печалба, като през 2015 г. тя достига 12 164
хил. лв., спрямо отчетените през 2014 година 10 639 хил. лв. Така Софарма
Трейдинг отбелязва най-силната си година досега и запазва лидерските си
позиции на общия фармацевтичен пазар с 22% пазарен дял.
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Стратегия и стратегически
проекти на Софарма Трейдинг
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Европейски тенденции в
търговията на едро и дребно
с лекарства
Основната тенденция в сектора търговия на едро с лекарства е консолидацията и окрупняването на участниците
на пазара. Компаниите-дистрибутори придобиват вериги
от аптеки с цел подобряване на достъпа до пациентите,
осигуряване на по-широко портфолио от лекарства, икономия от мащаба, повишаване на ефективността, печалбата
и качеството и обема на предлаганите услуги.
От своя страна на аптечен пазар през последните години
се забелязва сериозно разширяване на функциите на
аптеките в доставянето на здравни грижи и услуги. Аптеката все повече се превръща от място за изпълнение на
рецепти и закупуване на определени продукти в мощен
здравен център за превенция на здравето и промоция
на здравословния начин на живот. В условията на сериозна конкуренция освен предлаганата гама продукти
се разширява и портфолиото от услуги - консултантски,
диагностични, за лоялни клиенти, програми за хронични
заболявания и др.
Пациентът все повече се поставя във фокуса на вниманието, с цел превенция, здравословен начин на живот и
изграждане на чувство за отговорност към собственото
здраве.
Аптечните вериги достигат до клиентите си по повече и
различни начини – не само чрез разширяване на броя
обекти, но и чрез онлайн търговията.
Именно тези тенденции Софарма Трейдинг залага в стратегията си за дългосрочно развитие чрез диверсификация
на предлаганите услуги. В тази връзка продължаваме с

развитието на сегментите Медицинска апаратура и Консумативи, така че да разширяваме пазарното си присъствие
и да структурираме портфолио, подпомагащо ръста в
продажбите на компанията през следващите години.
В допълнение към диверсификацията на риска от присъствието на компанията само на местния пазар и една
от най-амбициозните ни цели е завоюването на международни позиции. Това вече е факт с отварянето на офис в
Сърбия и стъпването на местният пазар с ексклузивното
портфолио на Софарма Трейдинг.
От друга страна чрез концепцията SOpharmacy, компанията предлага иновативен подход и комплексна грижа за
здравето на крайните клиенти в отговор на последните
световни тенденции на аптечен пазар.
За да бъде подкрепен очакваният ръст на Софарма
Трейдинг и занапред, продължава реализацията и на проекти за повече ефективност в областта на логистиката,
транспорта и складовата дейност.
И в бъдеще развитието и усъвършенстването на уменията
на служителите в компанията ще продължи да бъде сред
основните стратегически приоритети на Софарма Трейдинг. Продължава програма за развитие на лидерските
умения на Мениджмънта на компанията и се предвижда
сериозен фокус върху засилване на вътрешната комуникация и насърчаване на партньорството между отделите
в разрастващата се структура на дружеството.
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Стратегически проекти

Регионална експанзия

През 2015 година Софарма Трейдинг стартира и друг
стратегически проект, с който не само се диверсифицира
риска от операциите само на местния пазар, но и се осигурява достатъчно голям потенциал за бъдещи ръстове на
компанията. С регистрацията на свое дъщерно дружество
в Сърбия, Софарма Трейдинг стартира регионалната си
експанзия на един от най-перспективните пазари в Централна и Източна Европа.

Първоначалните планове за навлизане на сръбския пазар
са насочени приоритетно към налагане на портфолиото
продукти на Sopharma Pharmaceuticals, оползотворявайки
възможностите за синергия в Групата компании. Паралелно Софарма Трейдинг ще развива на сръбския пазар
и ексклузивните марки вече доказали пазарния си потенциал в България – Jamieson, Aboca и SVR. В допълнение
компанията ще стартира и с ексклузивни продажби на
портфолиото продукти и на световния лидер US Pharmacia.
Бъдещите планове на Софарма Трейдинг за сръбския пазар
включват пълно разгръщане на утвърдения в България
бизнес модел на компанията.
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Стратегически проекти
SOpharmacy

През 2015 година Софарма Трейдинг представи собствена
концепция аптеки под марката SOpharmacy. Моделът на
новите аптеки е разработен с помощта на международни експерти и прави достъпни за българските пациенти
съвременни практики и стандарти, прилагани в Европа и
в цял свят.
Първите два пилотни обекта SOpharmacy, в София и Пловдив отвориха врати през май, 2015 г. и след по-малко от
6 месеца, клиентско допитване, проведено от агенцията
за пазарни проучвания Noema, показа че новата концепция е успяла да спечели целевата си аудитория клиенти.
През 2015 година семейството на SOpharmacy се разшири
и с онлайн платформата за пазаруване на продукти за
здраве и красота – www.farma.bg, чрез която предлага
на всички потребители в страната бърз достъп до широко
продуктово портфолио и здравна консултация в реално
време.

Предвидената посока на развитие на SOpharmacy е експанзия чрез нови обекти, развитие на програмите за професионална консултация и навлизане в онлайн пространството чрез Farma.bg, и други активности в дигиталната
среда. Към средата на 2016 година вече има 8 обекта с
марката SOpharmacy – 5 в София и 3 в Пловдив. До края
на годината предстоят още откривания в големите градове
на България. Освен постоянното обновяване на предоставяните здравни услуги, аптеки SOpharmacy предлагат
и все по-широка гама продукти, която вече достига над
10 000 артикула.
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Проекти 2015 - 2016 г.

Фаза 2 от въвеждане на ERP система

Централизиран архив

Софарма Трейдинг стартира изграждането на съвременна
платформа за управление на бизнес процесите в компанията още през 2014 г. През 2015 г. проектът обхвана
всички процеси в Софарма Трейдинг, като акцентът е
върху системно обезпечаване за по-продуктивна работа
с клиентите, включително и чрез нов сайт за електронни
заявки. Крайната цел на проекта за нова ERP система е
стандартизиране и повишаване ефективността на процесите, както и осигуряване на по-качествена оперативна
и управленска отчетност. Стартирането на системата е
планирано за 6 юни, 2016 година. Следващият етап на
въвеждане на ERP система, който през 2016 година ще
прерасне в самостоятелен стратегически проект е SAP
Retail, насочен към процесите в отдел “Ритейл услуги“ на
компанията.

Софарма Трейдинг се стреми непрекъснато да оптимизира
бизнес процесите си, като сред мерките за повишаване
ефективността на процеса по архивиране на документи
е създаването на централизиран и систематизиран архив,
чиято организация приключи през 2015 година.

Готови за бъдещето
И през 2016 година значимо място в стратегията на
компанията заема преразглеждането и актуализацията на
складовите бази, така че да бъдат в унисон с планираното
развитие на Софарма Трейдинг. В обхвата на инициативата
влиза, както физическото преустройство на складовете,
така и технологичната оптимизация на дейностите и процесите в тях. В тази връзка стартират няколко проекта в
периода 2015-2017 година.

Внедряване на нов Модел за управление и
организация
В началото на 2016 година стартира дългосрочен проект
за внедряване на нов Модел на управление и организация
в компанията, целящ да подготви Софарма Трейдинг в
най-голяма степен за заложените мащаби на развитие в
дългосрочен план. Като част от новия модел ще се проведат различни мащабни проекти, сред които Промяна
на организационната култура и Преглед на оперативния
бизнес модел.
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Софарма Трейдинг
основна информация
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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
/ Александър Райчев – Член на Съвета

Софарма АД - 71.85%
23 642 739 броя акции

Други физически и юридически лица с дял под 5%-28.15%
9 262 270 броя акции
28.15%

71.85%

През 2015 година Софарма Трейдинг АД не
е притежавала, придобивала и прехвърляла
собствени акции .

Акции на членовете на Съвета на Директорите и Висшият ръководен състав
4.05%
0.68%
0.19%

Огнян Донев - 1 333 515 акции, 4.05% от акционерния капитал
Димитър Димитров - 224 102 акции, 0.68% от акционерния капитал
Висш ръководен състав - 62 664 акции, 0.19% от акционерния капитал.

Логистичен потенциал
Софарма Трейдинг е компания с национално логистично покритие и собствен автопарк,
чрез които осигурява доставки в цялата страна в рамките на 4 часа.

/ Дистрибуционни центрове: София, Варна, Пловдив и Велико Търново.
/ Модерни логистични терминали в София и Варна с внедрена система KNAPP.

/ Собствени и наети складови площи:
17 500 кв. м

11 700 палетоместа

5 хладилни камери на 166.4 кв. м.
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Пазарни позиции 2015
Българският фармацевтичен пазар през 2015 г.

Пазарен сегмент

Продажби в хил. лв.

Нарастване годишна база

2015

2014

Общ фармацевтичен
пазар

2 708 172

2 534 410

7%

Аптечен пазар

2 256 593

2 106 031

7%

Болничен пазар

451 579

428 379

5%

Софарма Трейдинг запази лидерската си позиция на общия фармацевтичен
пазар с близо 22% пазарен дял по данни на IMS.

Пазарни дялове на дистрибуторите на общ фарма пазар в стойност за 2015 г.

ДРУГИ
16.06%

СТИНГ
19.99%

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ
21.87%

Либра-Phoenix
20.38%

ФАРМНЕТ
21.70%

В рамките на двата основни пазарни сегмента делът на Софарма Трейдинг е съответно
Аптечен пазар: 19.52% и Болничен пазар: 36.48%.

Нашият екип

Екипът ни е нашето основно конкурентно преимущество, заради младия дух,
иновативния начин на мислене и лоялността, която проявяваме в изграждането на партньорства.

Брой служители към 31.12.2015 г.: 728 души,
средно годишно увеличение с 38 души.

Един служител прекарва в
компанията средно 5 г. и 6 м.

През 2015 г. 6.5% от персонала е
промотиран да поеме по-големи
отговорности и по-високи позиции.

Средна възраст на
персонала: 37 години
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Основни финансови показатели
2015 година и първо
тримесечие на 2016
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Приходи от продажба на стока
и други услуги
През 2015 г. Софарма Трейдинг реализира приходи от продажба на стока на стойност 603 410
хил. лева. В сравнение с 2014 г. компанията реализира увеличение в размер на 5%.

Разпределение на продажбите по групи клиенти
Група клиент

Продажби
2014

Структура
2014

Продажби
2015

Структура
2015

Ръст в %

Аптечен пазар

308 906

53,62%

307 924

51,03%

-

Болничен пазар

138 564

24,05%

147 183

24,39%

6%

Апаратура

10 320

1,79%

17 937

2,97%

73,81%

Търговец на едро

118 310

20,54%

130 366

21,61%

10%

Общо

576 100

100%

603 410

100%

4,74%

Другите приходи от дейност на Софарма Трейдинг възлизат на 5 518 хил. лв., в т. ч. от
преддистрибуция - 2 610 хил. лв.

Финансови резултати

През 2015 година Софарма Трейдинг постига 14% ръст в нетния си финансов резултат, като
печалбата на компанията възлиза на 12 164 хил. лв, в сравнение с 10 639 хил. лв. през 2014
година.

Показатели

2015

2014

Приходи от дейност (хил. лв.)

603 410

576 100

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

12 164

10 639

Нетна печалба/загуба на акция (лв.)

0,37

0,32

2015

2014

Сума от активите (хил. лв.)

257 461

248 788

Собствен капитал (хил. лв.)

65 765

62 605

Брой акции (хил. броя)

32 905

32 905
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Капитал, краткосрочни и
дългосрочни задължения
Промени в структурата на финансиране на Софарма Трейдинг.
Хил. лева

31.12.2015

31.12.2014

Изменение

Регистриран капитал

32 905

32 905

0.00%

Резерви

18 774

17 111

9,72%

Неразпределена печалба/(загуба)

14 086

12 589

11,89%

Общо собствен капитал

65 765

62 605

5,05%

Общо дългосрочни задължения

4 250

5 794

-26,65%

Получени текущи заеми

105 395

107 006

-1,51%

Други текущи задължения

82 051

73 383

11,81%

Общо краткосрочни задължения

187 446

180 389

3,91%

Общо капитал и пасиви

257 461

248 788

3,49%

Коефицент на финансова автономност/
платежоспособност

0,343

0,336

0,007

Коефицент на задлъжнялост

2,915

2,974

-0,059

Показатели за задлъжнялост

/ Собственият капитал - нараства до 65 765 хил. лв.
Основният капитал достига 50.03% относителен дял в структурата на собствения капитал.
/ Дългосрочните пасиви - намаляват с 1 563 хил. лв. и са в размер на 4 250 хил. лв.
/ Краткосрочните пасиви - нарастват със 7 076 хил. лв. до 187 446 хил. лв.
/ Общата сума на задълженията към банки към 31.12.2015 г. е с нетен размер: 107 512
хил. лв.

Акции и борсови показатели

Период

Брой акции

Най-висока
цена

Най-ниска
цена

2010

1 453 133

1,598 лв.

1,298 лв.

2011

1 155 088

2,040 лв.

1,470 лв.

2012

415 445

1,900 лв.

1,626 лв.

2013

4 489 046

2,125 лв.

1,722 лв.

2014

6 606 548

5,750 лв.

3,080 лв.

01-03.2015

715 705

5,550 лв.

5,077 лв.

04-06.2015

85 683

5,688 лв.

5,221 лв.

07-09.2015

234 333

5,569 лв.

4,976 лв.

10-12.2015

55 123

5,499 лв.

5,031 лв.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Доход на
акция лв.

0,14

0,18

0,20

0,20

0,22

0,29

0,32

0,37

Дивидент лв.

0,10

0,10

0,15

0,18

0,20

0,23

0,27

0,30

Дялово
разпределение

71%

56%

75%

90%

91%

79%

84%

81%*

* Предстои за гласуване на Общо събрание на акционерите на 17.06.2016 г.
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Финансови резултати първо
тримесечие 2016 г.

Първите три месеца на 2016 г. посрещнахме с 22.05% общ пазарен дял и продажби на стока,
в размер на 153 092 хил. лв. Печалбата преди данъци достига 4 501 хил. лв.

Показатели

01-03.2016

01-03.2015

Приходи от дейност (хил. лв.)

153 092

153 079

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

4 051

3 288

Нетна печалба / загуба на акция (лв.)

0,12

0,10

01-03.2016 г.

01-03.2015 г.

Сума на активите (хил. лв.)

263 945

257 461

Собствен капитал (хил. лв.)

69 789

65 765

Брой акции (хил. броя)

32 905

32 905

През първото тримесечие на годината Софарма Трейдинг е изтъргувала 48 904 акции
при най-висока цена от 5.447 лв. и най-ниска 5.181 лв.

