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Димитър Димитров, Изпълнителен директор
Обръщам се към вас от страниците на годишния ни отчет
след още една успешна и силна година. Изминалата 2016
г. се оказа достоен тест за корпоративната ни стратегия
и поставените бизнес планове и показа, че вървим с
големи крачки в правилната посока.
Двете думи, с които най-точно бих описал 2016 г. са
динамична и емоционална.
Динамична, защото отбелязахме 10-ата си годишнина с
5-кратно увеличение на приходите и 22 пъти по-висока
печалба в сравнение с 2006 г. - първата ни година като
Софарма Трейдинг. Подобаващо отбелязахме годишнината, правейки я поредна година на успех и по-добри
резултати. Не само запазихме лидерската си позиция
в традиционните за нас пазарни сегменти в силно конкурентна среда, но и дори спечелихме нови позиции и
клиенти. Същевременно успяхме и да изградим здрава
основа в новите ни бизнес линии за бъдещото им разрастване и мащаб.
Емоционална, защото докато за мнозина бизнесът е
суха материя на цифри и факти, за екипа на Софарма
Трейдинг той е емоция и кауза. С всяка следваща година
ние доказваме, че човек се учи на смелост докато осъществява мечтите си, но само този, при когото емоцията
и страстта са достатъчно силни, постига успех!
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За мен амбицията и пламъкът, които виждам у хората
в Софарма Трейдинг са това, което ме мотивира всеки
ден. Затова основен фокус за нас през 2017 година ще
бъде запазването на тази искра в хората и изграждане
на култура в компанията, която да гарантира и в по-голям
мащаб същата енергия и страст.
Многократно съм казвал, че най-силното ни предимство
в бизнеса е емоционалната енергия и неуморимото желание за повече, защото това, което ни прави истински
лидери е умението да виждаме и мислим отвъд границите
на привидно непостижимото. В сегашно време не е достатъчно да бъдеш първи по резултат, но и да си преди
всички в идеите, иновациите, практиките.
Затова ние искаме да бъдем лидери, но и пионери. Върху
това ще градим стратегията си и за в бъдеще, преминавайки границите на България и налагащи същия висок
стандарт и взискателност към самите нас, ще водим сектора на грижа за здравето, в който и пазар или сегмент
решим да навлезем! Защото нашият хоризонт е безкраят!
Тук е момента, да Ви благодаря искрено за доверието в
нас и да ви уверя, че ще продължим да вървим напред
с присъщите ни амбиция, страст и размах за големи
постижения.
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T he magic to

THINK BIG
BREAK DOWN
your vision into
ambitious goals

TAKE TIME
to dream
and think

Live your
DREAMS
Treat others
with RESPECT

Think,
feel,
behave,
POSITIVELY

BE
BOLD
and brave

THINK
outside
the box

Surround yourself with
LIKE MINDED believers

BELIEVE IN YOU
and your ideas

Be prepared to be
MISUNDERSTOOD
for a long time
GET ON
YOUR FEET
again after
each failure

ERASE
the word “problem”
from your vocabulary
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ПЪТЯТ НА УСПЕХА!

Приходи 2006 – 2016 г.
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Изминалата 2016 г. беше десета поредна година на положителни резултати за
компанията. Софарма Трейдинг реализира продажби на стойност 612 734 хил.
лв., което представлява ръст от 2% спрямо 2015 година. Компанията отчита
и 9% ръст в нетната си печалба, като през 2016 г. тя достига 13 340 хил. лв.
спрямо отчетените през 2015 г. 12 164 хил. лв. Така Софарма Трейдинг отново
отбеляза най-силната си година!
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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
В търговията на едро с лекарства се наблюдават 2 основни
тенденции – за консолидация, окрупняване на бизнеса и
за вертикална интеграция, или разрастване на бизнеса
от B2B към B2C сегмента. Продължават сделките за
обединяване на компании на европейския пазар. Една
от значимите сделки в първото тримесечие на 2017 г.
е продължаващото разрастване на втората по големина компания в дистрибуцията на едро – Celesio, която
придобива белгийския търговец на едро Belmedis, част
от френската Welcoop. Това е само един пример на засилващо се окрупняване на компаниите, които по този
начин отговарят на натискa на пазарите и държавите
върху техните норми на печалбата.

регулация и засилена намеса на държавата в сектора,
както и остарялата и тромава законова рамка, пазарният
механизъм надделява и обединенията на търговци на
едро и дребно, както и аптечните вериги ще продължат
да владеят все по-голям дял от сектора.

В глобален план границите между търговци на едро, търговци на дребно и производители все повече избледняват.
Успешните компании прилагат интегрирани бизнес модели,
които се определят от потребностите на пазара, а основни
конкурентни предимства имат компаниите с разнообразни
канали за достъп до крайния клиент.

В страните с либерална регулаторна рамка се наблюдава и
много динамично развиващи се ритейл концепции, където
се съсредоточава голяма част от иновациите в сектора
днес. Това е бизнес, който е и абсолютно подготвен за
предизвикателствата на утрешния ден чрез все по-мащабното развитие и пренасяне на голяма част от услугите в
дигиталното пространство.

В България консолидацията в сектора на търговия на
едро е факт от няколко години, където 80% от пазара
се държи от 4 компании. В последно време на местния
пазар се наблюдава засилена тенденция, стартирала
преди години в Европа, на интеграция по хоризонтала и
вертикала. Компаниите дистрибутори установяват различни форми на обединение с аптеки с цел получаване на
достъп до пациентите, икономии от мащаба, предлагане
на продукти при минимални надценки за сметка на по-големите обороти, предлагане на нови и иновативни услуги.
Така че, въпреки редицата бариери поставяни от силната

8

Други тенденции в Европа са постоянното нарастване на
продажбите на лекарствени продукти за свободна продажба или т.нар. OTC и на генерични продукти. Първото
произтича от все по-осъзнатия стремеж в обществото за
здравословен начин на живот и превенция, а второто е в
отговор на стремежа на правителствата за по-ефективно
разходване на обществените бюджети.

Аптеките също така все повече изпълняват и засилени
обществени и социални функции. Там се предоставят
здравни услуги, осъществяват се програми за превенция на
здравето и дори се поемат редица услуги на доболничната
здравна помощ. Така аптеките се превръщат в лесно-достъпен и разходно по-ефективен вход на здравната система.

2016
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Стратегия 2017-2019
Софарма Трейдинг основава своята стратегия именно на
последните Европейски тенденции, следвайки най-добрите,
иновативни и съвременни практики в сектора.

Основен фокус на стратегията на компанията за периода
до 2020 година е продължаване на диверсификация на
бизнеса и навлизане в разнообразни нови пазарни сегменти, разрастване на новите бизнес линии и изграждане на
достатъчен капацитет в организацията за регионалната
и секторна експанзия.

/ Софарма Трейдинг ще продължи да расте динамично

Ускоряване на растежа на Бизнес линиите – Търговия на едро, Ритейл, Медицинска апаратура, Международни операции

/ Органичният ръст не осигурява търсения темп на растеж

Единственият път за мащабна експанзия е превръщането на Софарма Трейдинг в силен локален играч на пазари с
по-голям потенциал от местния

/ Софарма Трейдинг ще еволюира в Група компании с регионално значение.
Бизнес модела на компанията ще се репликира на всеки нов пазар

Мисия

Лидер и пионер в еволюцията на сектора за грижа за здравето

Визия

Развитие в силен, модерен и вертикално интегриран, регионален играч

Ценности

Иновация, Амбиция, Партньорство
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Стратегически проекти
Представяне на концепцията SOpharmacy

Стратегията на SOpharmacy се основава на:

История

/
Експанзия в национален мащаб
/	
Нови програми за професионална консултация

/	
Първите обекти SOpharmacy отварят врати

 здравен съвет
и
/ 	Силно присъствие в дигитална среда
/ 	Развитие на широко портфолио от собствени
и ексклузивни марки продукти.

/	
Към април, 2017 има 16 аптеки SOpharmacy – в

12

през май, 2015 г.
София, Пловдив, Бургас и Кюстендил

2016

В началото на 2017 година, Софарма Трейдинг обяви намерение за закупуване
на аптеки ФармаСтор, които са 12 години на пазара и обединяват 19 аптеки в
София и Бургас.

Обединението
/

Бързо удвояване на обектите след сливането на аптеки ФармаСтор.

/

Видим пазарен дял в София и Бургас.

/

Добра основа за експанзия в национален мащаб.

Стратегия Сърбия
/

 ървоначалните планове за навлизане на сръбския пазар са насочени към налагане на портфоП
лиото от продукти на Sopharma Pharmaceuticals, ексклузивните марки Jamison, Aboca, SVR, US
Pharmacia, Sopharma, Medica.

/ 	Първите успехи на пазара са вече факт – продажбите бележат стабилен ръст, а екипът на компа-

нията реализира редица рекламни и промоционални кампании.
/ 	Наред с другите функции в компания е изграден и собствен медицински екип, който е сред клю-

човите фактори за пазарен успех.
/ 	Бъдещите планове на Софарма Трейдинг включват пълно разгръщане на утвърдения в България

бизнес модел на компанията.
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Проекти 2017

Стратегическите проекти са част от плановете за реализация на стратегията на Софарма Трейдинг.
Фаза 2 от въвеждане на ERP система
През 2016 г. стартира фаза 2 от въвеждането на система за управление на бизнес процесите. Тя прерасна в
следващия стратегически проект SAP Retail, насочен към
процесите в отдел „Ритейл услуги“ на компанията. Приключването на проекта се очаква в началото на юни, 2017 г.

Разширяване на логистичната база
В периода 2015 – 2017 г. стартираха няколко проекта,
посветени на физическото преустройство на складовете,
както и на технологичната оптимизация на дейностите
и процесите в тях. Към момента приключи планираното
разширение на Централния склад на компанията в София,
което доведе до значително увеличаване на функционалните площи.
Едноразови доставки

Foundation Readiness
В унисон с плановете на компанията за експанзия, в началото на 2017 г. започна проект, който да положи основите
за бъдещия мащаб и разраствания. В резултат от него
ще бъде създаден план от инициативи, които да подобрят вътрешния капацитет и да надградят установените
работни модели.
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През първото тримесечие на 2017 г. приключи проект,
който целеше изграждане на концепция на едноразови
доставки към клиентите ни на аптечен пазар. Пилотно,
концепцията бе приложена на верига аптеки SCS, към
които вече се прави една доставка на ден, с опция на една
допълнителна при необходимост. Проектът е пилотен и
цели промяна на модела на доставки в сектора.

2016
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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
/ Ангел Йорданов – Член на Съвета

Софарма АД - 72.14%
23 736 064 броя акции

Други физически и юридически лица с дял под 5% - 27.86%,
9 168 945 броя акции
27.86%

72.14%

През 2016 г. Софарма Трейдинг не е притежавала, придобивала или прехвърляла
собствени акции.

Акции на членовете на Съвета на Директорите и Висшият ръководен състав

3.30%
0.68%
0.00%
0.19%
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Огнян Донев - 1 084 329 акции, 3.30% 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 - 62 940 акции, 0.19% от акционерния капитал

2016

Логистичен потенциал
Софарма Трейдинг е компания със 100% национално логистично покритие и собствен парк,
чрез който осигурява доставки в цялата страна в рамките на 4 часа.

/
/

Дистрибуционни центрове: София, Пловдив, Велико Търново и Варна
Модерни логистични терминали с вградена система KNAPP

/

Собствени и наети складови площи:
18 624 кв. м

11 700 палетоместа

5 хладилни камери на 166.4 кв. м.
и 4 на 219.4 кв. м.
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Пазарни позиции 2016

Българският фармацевтичен пазар през 2016 г.

През 2016 г. Софарма Трейдинг постига пазарен дял на общия фармацевтичен пазар от
20.90%. В рамките на двата основни сегмента делът на компанията е 17.61% за аптечен
и 30.77% за болничен пазар.

Пазарен сегмент

Пазарен дял

Общ фармацевтичен пазар

20.90%

Аптечен пазар

17.61%

Болничен пазар

30.77%
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2016

Нашият екип

Нашето най-силно конкурентно предимство е екипът ни. Ние се отличаваме
с млад дух, нестихваща амбиция и иновативно мислене, които ни помагат
да изграждаме силни партньорства.

Брой служители към 31.12.2016 г.: 723

Един служител прекарва
в компанията средно 5 г.

През 2016 г. 10.9% от персонала е
промотиран да поеме по-големи отговорности и да заеме по-високи позиции.

Средната възраст
на персонала е 37 г.
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2016

Основни финансови
показатели 2016 година
и първо тримесечие на 2017
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Приходи от продажба на стока
и други услуги
През 2016 г. Софарма Трейдинг реализира приходи от продажба на стока на стойност 612 734
хил. лева. В сравнение с 2015 г. компанията реализира увеличение в размер на близо 2%

Разпределение на продажбите по категории стоки/продукти/услуги в абсолютна стойност

Продажби 2016

Продажби 2015

Категории

Количество

Стойност

Количество

Стойност

Лекарствени прескр.

52 509 662

466 230

54 997 887

456 425

ОТС

30 774 323

76 063

30 517 317

73 362

Медицински изделия

5 860 357

10 506

7 060 910

10 293

Санитарни продукти

3 259 170

5 940

3 179 200

5 441

Козметика

1 262 372

9 976

1 175 750

8 833

Нелекарствени продукти

6 082 327

34 480

5 829 075

31 119

Медицинска апаратура

27 061

9 539

23 649

17 937

99 775 272

612 734

102 783 788

603 410

Другите приходи от дейността на Софарма Трейдинг възлизат на 5 994 хил. лв. в т.ч.
от пред-дистрибуция – 2 713 хил. лв.
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2016

Финансови резултати

През 2016 г. Софарма Трейдинг постига 9% ръст в нетния си финансов резултат,
като печалбата на компанията възлиза на 13 340 хил. лв., в сравнение с 12 164 хил. лв.
през 2015 година.

Показатели

01-12.2016

01-12.2015

Приходи от дейност (хил. лв.)

612 734

603 410

Нетна печалба от дейността (хил. лв.)

13 340

12 164

Нетна печалба на акция (лв.)

0.41

0.37

Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност

(91 833)

21 971

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност

(3 657)

(7 632)

Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност

93 461

(13 522)

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

1 940

4 215

в т.ч. блокирани парични средства по издадени банкови гаранции
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372

Сума на активите (хил. лв.)

282 421

257 461

Собствен капитал (хил. лв.)

68 975

65 765

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

31.12.2016

31.12.2015

Изменение

Регистриран капитал

32 905

32 905

0.00%

Резерви

20 692

18 774

10.22%

Неразпределена печалба

15 378

14 086

9.17%

Общо собствен капитал

68 975

65 765

4.88%

Общо дългосрочни задължения

3 279

4 250

-22.85%

Получени текущи заеми

88 121

105 395

-16.39%

Задължения по факторинг

20 033

-

100.00%

Други текущи задължения

102 013

82 051

24.33%

Общо краткосрочни задължения

210 167

187 446

12.12%

Общо капитал и пасиви

282 421

257 461

9.69%

Коефицент на финансова автономност/
платежоспособност

0.323

0.343

-5.81%

Коефицент на задлъжнялост

3.095

2.915

6.16%

Показатели за задлъжнялост

/ Собствения капитал нараства до 68 975 хил. лв.
Основният капитал достига 47.71% относителен дял в структурата на собствения капитал
/ Дългосрочните пасиви – намаляват с 971 хил. лв. и са в размер на 3 279 хил. лв.
/ Краткосрочните пасиви – нарастват с 22 721 хил. лв. до 210 167 хил. лв.
/ Общата сума на задълженията към банки към 31.12.2016 г. е в размер 88 823 хил. лв.
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2016

Акции и борсови показатели

Период

Брой акции

Най-висока
цена

Най-ниска
цена

2010 г.

1 453 133

1.598 лв.

1.298 лв.

2011 г.

1 155 088

2.040 лв.

1.470 лв.

2012 г.

415 445

1.900 лв.

1.626 лв.

2013 г.

4 489 046

2.125 лв.

1.722 лв.

2014 г.

6 606 548

5.750 лв.

3.080 лв.

2015 г.

1 090 844

5.688 лв.

4.976 лв.

2016 г.

487 826

6.393 лв.

5.181 лв.

2013

2014

2015

2016

0,22

0,29%

0,32

0,37

0,41

0,18

0,20

0,23%

0,27

0,30

0,30*

90%

91%

79%

84%

81%

73%

2008

2009

2010

2011

Доход на
акция лв.

0,14

0,18

0,20

0,20

Дивидент лв.

0,10

0,10

0,15

Дялово
разпределение

71%

56%

75%

2012

* Предстои за гласуване на Общото събрание на акционерите на 02.06.2017 г.
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Финансови резултати първо
тримесечие 2017 г.

Първите три месеца на 2017 г. посрещнахме с 20,74% общ пазарен дял и продажба на стока
в размер на 164 591 хил. лв. Нетната печалба достигна 4 330 хил. лв.
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Показатели

01-03.2017

01-03.2016

Приходи от дейност (хил. лв.)

164 591

153 092

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

4 330

4 051

Нетна печалба / загуба на акция (лв.)

0.13

0.12

31.03.2017

31.12.2016

Сума на активите (хил. лв.)

282 731

282 421

Собствен капитал (хил. лв.)

73 305

68 975

Брой акции (хил. броя)

32 905

32 905

