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БЪДЕЩЕТО
ПРИНАДЛЕЖИ
НА ТЕЗИ, КОИТО
ВЯРВАТ
В КРАСОТАТА
НА МЕЧТИТЕ СИ.
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„Имай смелостта
да следваш сърцето
и интуицията си!
Те по някакъв начин
вече знаят какъв
наистина искаш
да станеш!“
Стийв Джобс

4
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ЗАЩОТО ДА БЪДЕШ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИТОР ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ
НЕ ПРОСТО ЛИДЕР, А ПИОНЕР
В МЕЧТИТЕ, АМБИЦИИТЕ И
ПОСТИЖЕНИЯТА СИ!

Щастлив съм да Ви приветствам от
страниците на годишния ни отчет след
още една успешна и силна година.
Успешна, защото за 12-а поредна година
реализирахме ръст на финансовите си
показатели! Силна – защото доказахме,
че сме готови да растем като водещ
инвеститор в сектора на грижата за
здравето в Източна Европа!
Връщайки се към далечната 2006 г., си
дадох реална сметка колко дълъг път
изминахме като екип. Но това не би
било възможно без Вашата подкрепа,
затова искам да Ви благодаря, че 12
години неотлъчно ни следвате във
всяко голямо начинание!
Да говоря за силни цифри и
резултати сега, когато сме на прага
да реализираме 1 млрд. лева приходи,
може би е излишно.
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Вие знаете, че нашата амбициозна
природа не ни позволява да
разчитаме на органичния ръст.
Затова, днес гледаме към следващото
предизвикателство, това, което ще
разруши установеното статукво в
сектора и ще движи света занапред.
Днес, технологиите променят фокуса
на здравеопазването и ние като лидер
няма как да се дистанцираме от този
процес. Все повече се доближаваме
до точка, в която иновациите и
технологиите носят промяна за подобър живот и предефинират какво
означава грижата за здравето.
Затова, днес нашият поглед е насочен
към нови хоризонти, нови бизнес
модели и сегменти, до които вярваме,
че ще достигнем през ИНОВАЦИИТЕ!

годишен отчет

ЛИДЕР ВЕЧЕ
12 ГОДИНИ!

“Лидерството е
способността да
превръщаш визията в
действителност.”
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Изминалата 2018 г. е дванадесетата
поредна година, в която Софарма
Трейдинг реализира ръст на финансовите
си показатели. Компанията реализира
продажби на стойност 720 269 хил. лв.,
което представлява ръст от 7% спрямо
2017 г.
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Нетна печалба
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Нетната печалба нараства с 23% до 17
971 хил. лв. спрямо отчетените 14 581
хил. лв. през предходната година. Така
Софарма Трейдинг продължава
да бъде лидер в сектора на грижата за
здравето в България!
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СТРАТЕГИЯ И
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРОЕКТИ НА
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

“Предизвикателствата правят живота
интересен, а преодоляването им е
това, което прави живота смислен.”
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НАШАТА ЕВОЛЮЦИЯ
B2B ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО -> B2C ТЪРГОВЕЦ
НА ДРЕБНО -> CUSTOMER CENTRIC
НАШАТА МИСИЯ
НИЕ ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ
ЗДРАВОСЛОВЕН И ПЪЛНОЦЕНЕН
ЖИВОТ, КАТО ВОДИМ ЕВОЛЮЦИЯТА В
СЕКТОРА НА ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЕТО
РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ

КАКВО ОЗНАЧАВАТ
ИНОВАЦИИТЕ ЗА НАС:
Помагат ни да растем по-бързо
Ускоряват постигането на по-голям мащаб
Правят ни по-рентабилни
Помагат ни да създадаваме нови възможности
с помощта на здравните технологии
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ИНОВАЦИЯТА
МОЖЕ ДА БЪДЕ:
Технология
Нов бизнес модел
Нов продукт или услуга
Нов начин да правим нещата,
пример: процес

ХОРИЗОНТ 3:
РЕВОЛЮЦИЯ

3

СТРАТЕГИЧЕСКО
ПЛАНИРАНЕ
Развитие на
настоящия бизнес
с нови клиенти и
пазари

ХОРИЗОНТ 2:
РАЗВИТИЕ

2

1
ОСНОВЕН
ХОРИЗОНТ 1:
БИЗНЕС
УСТОЙЧИВОСТ

Бъдещи бизнес
проекти:
Ветеринарна
медицина
Дентална
Дигитално
развитие

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИНОВАЦИИТЕ ЗА НАС:
13
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Помагат ни да растем по-бързо

INNOVATION LAB
Нови бизнес
модели, като
продължаваме
да развиваме
и старите

ОПЕРАТИВНИ
ПЛАНОВЕ
Нови бизнес
идеи, които
са извън
настоящия
ни бизнес

годишен отчет
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“Ако искаш промени в
бъдещето – стани промяна
в настоящето.”
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ПРЕДИЗВИКАНА
ЕВОЛЮЦИЯ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗА ПО-ЩАСТЛИВ И
ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ
Днес, всички говорят за технологиите и как те променят живота.
Технологичният бум предефинира цели индустрии, задава нов фокус
и преосмисля цели процеси. Неминуемо здравеопазването също се
променя, а с него и грижата за здравето.
Именно новата дефиниция в грижата за здравето е в основата на
Иновационната програма SOinventure на Eleven и Софарма Трейдинг.
SOinventure е нашето амбициозно начало да учим и откриваме нови
начини, партньори и технологии, които да имат реално въздействие и
принос към здравеопазване, достойно за бъдещето.
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НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В основата на иновационната програма SOinventure стои нуждата
от трансформация на традиционния, реактивен подход при
опазването на физическото и ментално здраве на поколенията
и насърчаването на активна грижа, превенция и профилактика,
където водеща роля имат технологиите. Промяната на достъпа
до здравни услуги, изграждането на свързани общности и
повишаване качеството на живота са само част от темите,
провокирали ни да създадем SOinventure.
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ФОРМАТ
Програмата включва вътрешен акселератор в рамките на Софарма
Трейдинг по предварително определени предизвикателства и
платформа за работа със стартиращи компании с готови решения в
сферата на здравните технологии (healthtech).

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА ФОКУС
/ Грижа и здраве за възрастните поколения
/ Аптеката на бъдещето
/ От реактивна към проактивна грижа за здравето през целия живот с
помощта на дигиталните технологии

СИМБИОЗА МЕЖДУ
TECH И ЗДРАВЕН СЕКТОР
Ние искаме да реализираме визията си за сектора на грижа за
здравето, като инвестираме и насочим ресурси, експерти и знания
за промяна на фокуса от лекуване на заболявания към превенция и
поддържане на здравословен начин на живот.
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ТАКА ЕКСПЕРТИЗАТА
СРЕЩА ЕКСПЕРТИЗА В
ЛИЦЕТО НА ELEVEN.
Eleven Ventures е един от водещите фондове за рисков капитал
в Източна Европа с фокус върху компании в ранна фаза. Екипът
на фонда е съставен от предприемачи и професионалисти в
областта на инвестициите. Вторият фонд на Eleven е формиран
изцяло от частни инвеститори и има фокус върху технологични
компании, развиващи експоненциални технологии.
Софарма Трейдинг и Eleven обединяват сили, за да създадат
среда за набиращата скорост healthtech екосистема по два
начина: единият – предоставяйки ресурс и вдъхновение на
startup компании, както и възможност за пилотни проекти, и
вторият – окуражавайки служителите ни да създават иновации
вътре в компанията.
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powered by

тук може да гледате видеото

Външната акселераторска програма е отворена към всички
стартиращи компании в сферата на здравните технологии,
като тези, с най-добре развитите идеи, ще имат възможността
да пуснат комерсиален пилот, заедно със Софарма Трейдинг.
Вътрешната акселераторска програма, от друга страна,
е достъпна само за служители на компанията ни, където
най-добрите идеи на служители ще бъдат превърнати в
спонсорирани проекти в компанията. В момента в
програмата работят 25 души от екипа, като имаме за
цел изградим и развием вътрешните си възможности
за създаване на иноватори и предприемачи.
Двата акселератора вървят независимо и при все това
паралелно, така че всеки от тях да изпълни успешно
заложените цели. Двете програми се допълват, защото се
фокусират върху едни и същи предварително дефинирани
healthtech възможни области на иновации и решения.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРОЕКТИ

“Изкуството на живота се крие
в това непрекъснато да се
пренастройваме спрямо онова,
което ни заобикаля.”
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АКЦЕНТИ В
СТРАТЕГИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ
НА SOPHARMACY

В края на месец май 2019 г. отворихме 54-ата си аптека
SOpharmacy и днес вече сме в 9 града в България. Това ни
позиционира сред 5-те най-големи аптечни вериги в България!
/Е
 кспанзията на концепцията SOpharmacy продължава с нови
обекти в нови градове
/Н
 алагане на собствения бранд продукти, който към момента
включва 4 линии (продукти за ежедневна грижа, здравословен
живот, витамини и хранителни добавки, билкови кремове)

24
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/ Успешна интеграция на ФармаСтор под бранда SOpharmacy
/Р
 азширено продуктово портфолио, включително ексклузивни
брандове, благодарение на успешните партньорства с доказани
производители в сектора на грижата за здравето
/ Над 1000 промоционални предложения всеки месец
/ Развитие на онлайн аптеката чрез www.sopharmacy.bg
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АКЦЕНТИ ОТ
СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ОПЕРАЦИИ НА СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ В СЪРБИЯ
През 2018 г., по време на първото ни бизнес събитие в Сърбия,
публично заявихме своята амбиция да се превърнем в ключов
инвеститор в сектора на грижата за здравето в Източна Европа и в
частност Балканите. Само няколко месеца по-късно направихме и
следващите големи стъпки в реализацията на нашите амбициозни
бизнес планове:
/ Придобиване на миноритарния дял на Lekovit
/ Промяна в името на Lekovit на Sopharma Trading d.o.o.
/О
 бединяване на операциите в Сърбия под корпоративния ни
бранд – фундамент за последващо развитие в региона
/ Внедряване на SAP ERP платформа, която да поддържа бързото
развитие на операциите ни
/С
 ъздаване на модерен, дигитален B2B сайт за нуждите на
клиентите ни на аптечен пазар – така станахме първата
компания в сектора на грижата за здравето в Сърбия, която
прави толкова значителна инвестиция в дигиталното обслужване
/П
 рез 2019 г. предстои да започне строителство на модерен
логистичен терминал в гр. Ниш
/ Закупена земя в Белград за реализацията на мащабен проект.
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РАЗВИТИЕ НА
ЛОГИСТИЧНИЯ
НИ ПОТЕНЦИАЛ
В БЪЛГАРИЯ
Следвайки дългосрочната си логистична стратегия, през 2018 г.
продължихме да работим за повишаване капацитета и ефективността
на веригата на доставки. Така, осигурихме логистичен капацитет,
който да подкрепи ръста на продажбите ни в дългосрочен план.
/У
 величаване с 51% капацитета на РДЦ София - изграждане на
мецанин, включващ второ ниво с нов конвейер с 8 ръчни станции
/ Изграждане на второ ниво автоматизация в РДЦ София
/ Внедряване на нов софтуер за управление на складовите наличности
/ Софтуерно обезпечаване на складовите бази за 10-годишен период
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НОВ
ПРОДУКТОВ СЕГМЕНТ
ПРОДАЖБИ РАДИОФАРМАЦИЯ
През 2018 г. беше взето решение Софарма Трейдинг да
създаде нов продуктов сегмент продажби – радиофармация,
част от Бизнес юнит Медицинска апаратура и оборудване.

30
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
За да подкрепим развитието на операциите и мащаба на
бизнеса си, продължаваме да инвестираме в технологични
решения, обезпечаващи и оптимизиращи процесите в
компанията. Така, през 2018 г. започнахме имплементацията
на SAP интегрирана платформа за управление на човешките
ресурси.
/ S AP Success Factors – облачно базирана система,
която позволява проследяването на всички дейности в
управлението на човешкия капитал и взаимовръзката
между тях, оперативен достъп и анализ на цялата
информация
/ Е динна система за автоматизация на данните на
служителите и потоците от операции на всяка стъпка
/ Система с широк набор от функционалности
/К
 ъм момента работят няколко модула – старт на цялостната
система до средата на 2019 г.

За имплементацията на SAP Success Factors Софарма Трейдинг грабна златната
награда в категория „Иновационен проект“ за Централна и Източна Европа
в конкурса SAP Quality Awards.
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СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
ОСНОВНА
ИНФОРМАЦИЯ
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СОБСТВЕНОСТ
И УПРАВЛЕНИЕ

Софарма АД - 72.96%
24 008 000 броя акции
Др. физически и юридически лица с дял под 5% - 27.04%
8 897 009 броя акции

27.04%
72.96%

През 2018 г.
Софарма Трейдинг
не е притежавала,
придобивала или
прехвърляла
собствени акции
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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

Акции на членовете на Съвета на Директорите
и Висшият ръководен състав
2.90%
0.68%
0.00%

0.12%
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Огнян Донев - 955 521 броя акции,
2.90% от акционерния капитал
Димитър Димитров - 224 102 броя акции,
0.68% от акционерния капитал
Ангел Йорданов - 10 броя акции,
0.00% от акционерния капитал
Висш ръководен състав - 40 370 броя акции,
0.12% от акционерния капитал

годишен отчет

ЛОГИСТИЧЕН
ПОТЕНЦИАЛ
100%

KNAPP

СКЛАДОВЕ

Като Група компании Софарма Трейдинг осигурява:

100%

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

KNAPP

KNAPP – В София и Варна
оперират модерни
логистични терминали с
вградена система KNAPP

Складови площи
СКЛАДОВЕ
17 807 кв. м. собствени
и наети складови площи
10 217 палето места

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

KNAPP – В София и Варна
оперират модерни
логистични терминали с
вградена система KNAPP

10 хладилни камери
с площ 511 кв. м.
Складови площи
17 807 кв. м. собствени
и наети складови площи
10 217 палето места
10 хладилни камери
с площ 511 кв. м.

СЪРБИЯ

Национално покритие с
основни дестинации на
доставки – Белград,
Нови Сад и Ниш

СЪРБИЯ

Собствена складова
площ в дистрибуционен
център в гр. Шабац
Обща логистично-функционална
площ: 2 366 кв.м.

Национално покритие с
основни дестинации на
доставки – Белград,
Нови Сад и Ниш

Палето места: 1030
Собствена складова
площ
в дистрибуционен
Хладилна
камера с площ 12 кв.м
център в гр. Шабац
Обща логистично-функционална
площ: 2 366 кв.м.
Палето места: 1030
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НАШИЯТ ЕКИП

Ние работим с енергия и страст и вече 12 години
водим промяната в сектора на грижата за здравето.
Променяме статуквото и с доверие и грижа
изграждаме силни партньорства.

1452 – брой
служители
в България
и Сърбия
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3.9% от персонала
е промотиран да
поеме по-големи
отговорности и да
заеме по-високи
позиции през 2018 г.

37 г. средна
възраст на
персонала

годишен отчет

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ 2018

През 2018 г. на общия фармацевтичен пазар Софарма
Трейдинг постига пазарен дял от 21.61%. В рамките
на двата пазарни сегмента делът на компанията в
стойност е 19.30% за аптечен и 31.1% болничен пазар.

21.61%

Общ
фармацевтичен
пазар

19.30%

Аптечен пазар

31.1%

Болничен пазар
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ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА
НА СТОКИ И УСЛУГИ
През 2018 г. Софарма Трейдинг реализира приходи
от продажба на стока на стойност 720 269 хил. лв.
Така компанията постига увеличение от 7.16% в
сравнение с 2017 г.
Разпределение на продажбите по група клиенти
Група клиенти

Продажби

Структура

2018

Продажби

Структура

Динамика в %

2017

Аптечен пазар

401 152

55.70%

377 519

56.17%

6%

Болничен пазар

166 046

23.05%

162 253

24.14%

2%

13 874

1.93%

7 459

1.11%

86%

Преддистрибуция

139 197

19.32%

124 914

18.58%

11%

Общо

720 269

100%

672 145

100%

7.16%

Апаратура

Другите доходи от дейността се увеличават нетно с 6 107 хил. лв.
или с 70.72% до 14 743 хил лв.
Нетното увеличение се дължи основно на:
Увеличение на приходите от рекламни и други услуги с 5 971 хил. лв. или с 121.6%
Намаление на приходите от преддистрибуция с 1 хил. лв. или с 0.03%.
Увеличение на другите приходи с 137 хил. лв. или 16.1%.
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ФИНАНСОВИ
РЕЗУЛТАТИ
Вследствие от постигнатия ръст в продажбите,
Софарма Трейдинг реализира 23% ръст в нетния си
финансов резултат. Така печалбата на компанията
достига 17 971 хил. лв., сравнено с 14 581 хил. лв.
през 2017 г.

Показатели

2018

2017

720 269

672 145

17 971

14 581

0.55

0.44

(137 484)

(116 736)

(8 710)

(46 583)

144 502

164 147

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

2 356

13 324

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

1 406

10 682

Сума на активите (хил. лв.)

372 270

354 274

Собствен капитал (хил. лв.)

79 889

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.)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционната дейност
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност

и по издадени банкови гаранции
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КАПИТАЛ, КРАТКОСРОЧНИ И
ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Промени в структурата на финансиране на Софарма Трейдинг
Хил. лева

31.12.2018

31.12.2017

Изменение

Регистриран капитал

32 905

32 905

0.00%

Резерви

26 933

22 229

21.16%

Неразпределена печалба/(загуба)

20 051

18 482

8.49%

Общо собствен капитал

79 889

73 616

8.52%

Общо дългосрочни задължения

28 159

33 569

-16.12%

110 569

101 289

9.16%

Задължения по факторинг

21 791

19 403

12.31%

Други текущи задължения

131 862

126 397

4.32%

Общо краткосрочни задължения

264 222

247 089

6.93%

Общо капитал и пасиви

372 270

354 274

5.08%

Получени текущи заеми

Показатели за задлъжнялост
31.12.2018

31.12.2017

Изменение

Коефициент на финансова автономност/ платежоспособност

0.273

0.262

4.20%

Коефициент на задлъжнялост

3.660

3.812

-4.00%

 обственият капитал се увеличава спрямо базовия период до 79 889 хил. лв., а основният
С
капитал достига 41.19% в структурата на собствения капитал.
 ългосрочните пасиви са в размер на 28 159 хил. лв., а краткосрочните пасиви от своя
Д
страна се увеличават със 17 133 хил. лв. до 264 222 хил. лв.
Общата сума на задълженията към банки към 31.12.2018 е в размер на 136 290 хил. лв.
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АКЦИИ И БОРСОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Брой изтъргувани акции
2018

283 743
941 285

2017
2016

487 826

2015

1 090 844

2014

6 606 548
4 489 046

2013
2012
2011
2010

415 445
1 155 088
1 453 133
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Цени на акциите
Най-ниска цена

Година Най-висока цена
2010

1.598 лв.

1.298 лв.

2011

2.040 лв.

1.470 лв.

2012

1.900 лв.

1.626 лв.

2013

2.125 лв.

1.722 лв.

2014

5.750 лв.

3.080 лв.

2015

5.688 лв.

4.976 лв.

2016

6.393 лв.

5.181 лв.

2017

9.050 лв.

6.330 лв.

2018

8.400 лв.

6.600 лв.

Доход на акция
0.55

0.32
0.20

0.20

2010

2011

0.22

0.37

0.41

0.44

0.29

0.18
0.14

2008
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

годишен отчет

Дивидент
0.30

0.30

0.30

0.30*

2015

2016

2017

2018

0.27
0.20

0.23

0.18
0.15
0.10

0.10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*Предстои гласуване на Общо събрание на акционерите на 07.06.2019 г.

Дялово разпределение
90%

91%
79%

71%

84%

81%

75%

73%
58%

56%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

55%

2018
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Първите три месеца на 2019 г. посрещнахме с 21.80%
пазарен дял и приходи от продажба на стока на стойност
193 826 хил. лв. Нетната печалба достигна 5 811 хил. лв.

Показатели

01-03.2019

01-03.2018

193 826

181 650

5 811

4 959

0.18

0.15

31.03.2019

31.12.2018

Сума на активите (хил. лв.)

384 732

372 270

Собствен капитал (хил. лв.)

85 700

79 889

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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“ДОБРИТЕ
ПОСТИЖЕНИЯ
СА РЕЗУЛТАТ ОТ
ПРЕДАВАНЕТО
НА ИДЕИ И
ЕНТУСИАЗЪМ.”

