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Повярвай, че можеш, и си изминал половината път до успеха.
Теодор Рузвелт
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И АКО Е ВЯРНО, ЧЕ БЪДЕЩЕТО
ПРИНАДЛЕЖИ НА СМЕЛИТЕ, ТО
НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА НАПРАВИМ
СЛЕДВАЩАТА ГОЛЯМА СТЪПКА В
НАШЕТО РАЗВИТИЕ КАТО ЛИДЕР В
СЕКТОРА НА ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЕТО
В БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ!
Ето, че изминаха 13 успешни години, в които се
обръщам към Вас от страниците на годишния
ни отчет! Всеки път, когато Ви споделям за
поредната ни силна година, изпитвам вълнение
и гордост от това, което изградихме заедно.

Сърбия и представихме на българския пазар
концепцията аптеки SOpharmacy. Така започна
нашата история като Група Софарма Трейдинг
и днес вече сме на прага да реализираме
приходи от 1 млрд. лева.

Няма да Ви изненадам, ако споделя, че и през
2019-а година финансовите ни резултати
продължиха да бележат ръст. Нашата амбициозна
природа обаче никога не ни е позволявала да
разчитаме само на органичния растеж.

Това, което винаги ни е отличавало, е ясната
визия къде искаме да стигнем. Когато стъпихме
на сръбския пазар, си обещахме, че ще се
превърнем в стратегически инвеститор
в сектора на грижата здравето в Източна
Европа! И сега сме първата компания в
сектора в Сърбия, която направи значителна
инвестиция в дигиталното обслужване на
своите клиенти. Сериозна инвестиция
направихме и в логистичния си потенциал,
изграждайки новия си дистрибуционен център
в Ниш, за да отговорим в най-висока степен
на нуждите на клиентите.

Затова, сега, когато технологиите се превръщат
в двигател на промяната и осигуряват бъдещето,
ние като лидер се насочихме към търсенето на
нови хоризонти и бизнес модели с помощта на
иновациите. Водени от мисията си да помагаме
на хората да живеят по-щастлив и пълноценен
живот, си поставихме за цел да предизвикаме
промяна в сектора на грижата за здравето с
помощта на технологиите. Така през 2019-а
година се роди SOinventure – първата health-tech
иновационна програма в Източна Европа, която
поставя основата на бъдещото ни развитие.
Днес, гледаме уверено напред, защото
изградихме стабилна основа за амбициозната
ни визия за бъдещето! Точно преди 5 години
стартирахме регионалната си експанзия в
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В същото време, чрез концепцията
SOpharmacy, променихме изцяло наложените
модели на аптечния пазар в България. За 5
години открихме 60 обекта в 10 града и само
няколко стъпки ни делят от това да имаме
национално покритие! Направихме важни
крачки в дигиталната стратегия на аптеките
ни така че да достигаме до нашите клиенти
по всички дигитални и физически канали.

годишен отчет 2019

ЛИДЕР ВЕЧЕ
13 ГОДИНИ!
Лидерството не е
титли, позиции и
доклади. То е един
живот, който влияе
на друг.“
Джон Максуел
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За тринадесета поредна година Софарма Трейдинг
реализира ръст на финансовите си показатели. Продажбите
на компанията в стойност достигат 776 528 хил. лв., което
представлява ръст от 8% спрямо 2018 г.
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Нетната печалба нараства с 12% до 20 095 хил. лв., като
Софарма Трейдинг запазва лидерската си позиция в
сектора на грижата за здравето в България!
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СТРАТЕГИЯ И
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРОЕКТИ НА
СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ
“Което помага на
хората, помага на
бизнеса.”
Лео Бърнет

11

годишен отчет 2019

DARE TO
INVENT THE
FUTURE

ИНОВАЦИОННА
ПРОГРАМА
ИЛИ КАК ДА СЪЗДАДЕШ
ДИГИТАЛНА ПРОМЯНА
През 2019 г. съвместно с нашите партньори от Eleven създадохме
иновационната програма SOinventure. Тя имаше за цел да изследва и
формулира нови бизнес направления, които да допълнят и надградят
съществуващия бизнес на Софарма Трейдинг. Това ще ни помогне да
продължим да растем като оптимизираме настоящите си услуги към
крайните клиенти и надградим с нови такива, които носят стойност както
на тях, така и на нас като компания!
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SOINVENTURE СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ ТРИ КЛЮЧОВИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
Грижа и здраве за възрастните поколения
Aптеката на бъдещето
От реактивна към проактивна грижа за здравето през целия живот
с помощта на дигиталните технологии

УЧАСТНИЦИ:
Външен акселератор - 50 стартиращи компании от 9 държави
кандидатстваха за участие
Вътрешен акселератор - 60 колеги, които се научиха да боравят
с инструментариума на методологията „дизайн мислене“, който
прилагат и днес в ежедневната си работа

РЕЗУЛТАТЪТ:
Въпреки фокуса върху три основни предизвикателства, нуждата
за цялостна проактивна грижа за здравето през целия живот се
оказа най-ценна за крайния потребител. Това доведе до решението
да създадем цялостна дигитална концепция, която да допълни
преживяването на B2B и B2C клиентите ни и да ни доближи към C2C
бизнес модел на управление.
Дигиталната концепция на Софарма Трейдинг предвижда:
Предоставянето на дистанционни здравни консултации с водещи специалисти
24/7 наблюдение на здравни показатели с възможност за дистанционно
адаптиране на лечение
Предоставяне на точна и навременна информация за наличност и начин
на набавяне на медикаменти
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АКЦЕНТИ В
СТРАТЕГИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ
НА SOPHARMACY
Изпратихме 2019 г. с 60 аптеки и вече сме позиционирани в 10 града
в България. Ще запомним годината, защото ни донесе и едно от найголемите признания – любима марка на българите!

Видео към първата ни аптека в
Пловдив с надградена концепция
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Продължава развитието на концепцията и предстои да
представим нови обекти с надградена концепция в Пловдив
и във Варна, предназначени за централни търговски локации
Разрастване чрез експанзия в национален мащаб с нови
обекти в нови градове
Налагане на собствения ни бранд продукти като само за
миналата година представихме 2 нови серии – пробиотици
с изцяло български произход и сиропи за деца с бета глюкан
и витамин C
Разширяване на продуктовото портфолио и представяне на
нови ексклузивни брандове
Повече допълнителни отстъпки и промоционални предложения
в програмата за лоялност
Формиране на екологично поведение чрез спиране на
найлоновите торбички, употребата на биоразградими такива
и рециклирана хартия, както и повече дигитално съдържание
за сметка на хартиените материали
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ПРЕЗ 2019 Г. СЕ ФОКУСИРАХМЕ ВЪРХУ
СЪЗДАВАНЕТО НА МОДЕРНА ДИГИТАЛНА
„OMNICHANNEL” ПЛАТФОРМА, КОЯТО
ДА ИНТЕГРИРА ОНЛАЙН ПРЕДИМСТВАТА
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ SOPHARMACY
И ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ. ТЯ ЩЕ СТАРТИРА
СРЕДАТА НА 2020 Г. И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО:

По-добро клиентско изживяване на www.sopharmacy.bg чрез
въвеждане на нов интуитивен дизайн, клиентски ориентирана
навигация, подобрени възможности за търсене, сортиране
и филтриране, повече промоции, подобрени продуктови
категории и въвеждането на нови такива
Въвеждане на нови интегрирани услуги като Click & Collect
Повече възможности за бъдеща персонализация спрямо
нуждите на клиента

16

В началото на 2020 г. Софарма Трейдинг обяви намерение за
придобиване на групата аптеки “ЕС СИ ЕС Франчайз”, които са 13 години
на българския пазар и обединяват в своята концепция над 150 аптеки.
Обединението на SOpharmacy и “ЕС СИ ЕС Франчайз”:
Удовлетворяване в най-висока степен на нарастващите
потребности на българските пациенти от качествени
здравни услуги
Покритие и достъпност на концепцията в национален мащаб
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ПРОЕКТЕН МЕН
СТРАТЕГИЧЕСК
Статус
В процес

Домейн
Ритейл

Проект Z - развитие
на онлайн стратегия
Надграждане на
ключовите бизнес
процеси и технологичните
решения на операциите

В процес

Нов

Проект

Сърбия

Надграждане на
модела за верига на
доставките до 2022

В процес

Дистрибуционен
център Белград

В процес

Разширение на логистичния
потенциал РДЦ София

В процес

Промяна в оперативния
модел на Веригата на доставки
за Ритейл операциите

В процес

Логистичен
потенциал
България

Система за
планиране на доставките

В процес

OSR система за по-добра
продуктивност в РДЦ София

Приключен

Оценка на риска и
непрекъсваемост
на бизнеса

Нов

В процес

Операции
България

Оторизация и
непрекъсваемост
на процесите
Управление на
иновациите - Пилот
дигитална платформа
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ЛОГИСТИЧЕН
ПОТЕНЦИАЛ В
БЪЛГАРИЯ
През 2019 г. започна процес по внедряването на OSR система
в дистрибуционният ни център в София, чиято основна цел е да
подобри цялостната му продуктивност. Едно от ключовите предимства
на новата система е възможността да увеличим капацитета на
онлайн поръчки, чийто дял нараства бързо в условията на социално
дистанциране.
Проектът по внедряване на OSR ще доведе до преструктуриране на
начина, по който обслужваме и доставяме онлайн поръчките, така че
да предложим на нашите клиенти още по-високо качество на услугата.
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УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ
НА БИЗНЕСА
През 2019 г. Софарма Трейдинг стартира и проект за оценка и
управление на риска. Целта е да се изготвят и актуализират карти за
оценка на риска във всички звена, а за тези от тях, идентифицирани с
най-висока степен – да се направи план за непрекъсваемост на бизнеса.
Проектът имаше ключова роля за бързата и адекватна реакция на
компанията след въвеждането на извънредно положение в България
и Сърбия през март 2020 г.

Основните предимства на проекта са:
определянето на отговорни лица за изготвяне на оценка
на риска на всички дейности в компанията
обучението на минимум един представител във всеки
отдел относно методиката на оценка на риска
изготвена карта за оценка на риска за всеки отдел
създаден риск регистър и разработване на планове за
непрекъсваемост на бизнеса
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ОТОРИЗАЦИЯ И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ
Този проект цели да систематизира и оптимизира процесите
във функция „Управление на покупките“ в компанията, като
повиши прозрачността при вземане на решения, засили
контрола и намали разходите. За целта се създава нова База
данни с индиректните доставчици на Софарма Трейдинг, която
ще увеличи видимостта на техните цени, услуги и продукти.
Допълнително се реорганизира процесът за оторизиране на
покупки в компанията. Новата система ще е отделен модул на
съществуващата SAP инфраструктура в компанията.
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СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
С този проект ще се създаде единна система за прогнози
на продажбите, планиране и оптимизиране управлението
на складовите наличности. Системата ще разполага с
историческа информация за покупки и продажби, ще
позволява търсене по профили, ABC анализ и други
аналитични инструменти. Системата за планиране на
доставките ще даде възможност за прогнозиране на три
нива - оперативно, тактическо и стратегическо - всяко с
различен времеви хоризонт. Така ще се калибрира подобре управлението на запаси и максимално ефективното
използване на складовата инфраструктура.

ВЕРИГА НА ДОСТАВКИ ЗА РИТЕЙЛ ОПЕРАЦИИТЕ
Проектът цели да се подобри и подсили комуникацията,
координацията и сътрудничеството между двата основни
бизнес юнита в Софарма Трейдинг – Търговия на едро и
Ритейл услуги. Проектът е разделен в две основни времеви
линии – краткосрочна и дългосрочна. Краткосрочната е
насочена към съществуващи бариери пред развитието
на бизнеса в сферата на по-ефективното и синергично
взаимодействие между Търговия на едро и Ритейл. В
дългосрочен план той е насочен към обслужване на
стратегията на компанията от гледна точка на експанзия
и планиран мащаб на операциите и в двата бизнес юнита.
Дългосрочно проектът разчита на технологичното развитие
и подкрепа на SAP.
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АКЦЕНТИ ОТ
СТРАТЕГИЧЕСК
НА МЕЖДУНАР
ОПЕРАЦИИ НА
ТРЕЙДИНГ В С

24

КОТО РАЗВИТИЕ
РОДНИТЕ
А СОФАРМА
СЪРБИЯ

През 2019 г. обединихме операциите
си в Сърбия под корпоративния
ни бранд. Решението да се
позиционираме с името си е нашата
гаранция за поетите ангажименти!
Така изградихме и фундамент за
последващото ни развитие като
стратегически инвеститор в сектора
на грижата за здравето в региона на
Източна Европа и Балканите.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ФОКУС:
Разширяване на пазарното присъствие
Увеличаване на логистичния ни потенциал, чрез изграждане на напълно
автоматизирани дистрибуционни центрове. Основа за постигане на
дългосрочна ефективност и най-високо качество на услугите
Разширяване на търговските и медицински екипи
Изграждане и развитие на силни екипи, фокусирани върху:
Постигането на по-добри синергии с нашите партньори
Развитието на операциите ни на болничен пазар,
които стартирахме през 2019 г.
Разширяване на ексклузивното портфолио
Фокус върху маркетинговите активности
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ДИСТРИБУЦИОНЕН
ЦЕНТЪР НИШ
В началото на 2020 г. открихме нов дистрибуционен
център в Сърбия. Той се намира в гр. Пуковац, в близост
до Ниш, и още с откриването си започна усилена работа
по задоволяване нуждите от доставки на продукти за
здраве на болничния и аптечния пазар в страната.
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Обслужва клиентите на компанията в Югоизточния регион на страната – планирано
последващо разширяване на обхвата в цяла Източна, Западна и Южна Сърбия
Значително намалено време за обработка на клиентски заявки
Управление на пълното портфолио на Софарма Трейдинг от 20 000 продукта
Осигурява оптимален микроклимат за съхранение с най-висок клас система
за управление на сгради на Siemens
Капацитет от 250 000 поръчкови линии на месец
Обща продуктивност – 40 поръчкови линии за един човекочас

Инвестиция:
6.8 млн. евро обща стойност
54 нови работни места и предстоящо откриване на нови такива

Видео представяне на
дистрибуционен център Ниш
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ДИСТРИБУЦИОНЕН
ЦЕНТЪР БЕЛГРАД
През март 2020 стартира процесът по изграждането на
нов дистрибуционен център в Белград. Това е ключов
проект от дългогодишната ни стратегия, който ще обезпечи
инфраструктурно плановете ни за растеж в Сърбия и
разширяване на портфолиото ни. Плановете предвиждат
дистрибуционният център в Белград да покрие 80% от
клиентските поръчки в страната, като предостави още
по-добро покритие в Северна и Централна Сърбия.

Най-високо ниво на автоматизация с KNAPP OSR и А-frame системи
15 000 m2 складова площ
10 000 палето места
Обслужване на 20 000 продукта

Дистрибуционният център в Белград се
очаква да започне работа през 2022 г.

28
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СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ
ОСНОВНА
ИНФОРМАЦИЯ
“Владеейки
информацията,
ти владееш света.”
Елфриде Йелинек

30
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СОБСТВЕНОСТ И
УПРАВЛЕНИЕ

Софарма АД - 74.23%
25 444 796 броя акции
Др. физически и юридически лица с дял под 5% - 25.77%
8 831 254 броя акции

25.77%
През 2019 г.
Софарма Трейдинг
не е притежавала,
придобивала
или прехвърляла
собствени акции.

74.23%
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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 Съвета на директорите
2.87%
0.68%
0.00%

Огнян Донев - 983 570 броя акции,
2.87% от акционерния капитал
Димитър Димитров - 233 439 броя акции,
0.68% от акционерния капитал
Ангел Йорданов - 10 броя акции,
0.00% от акционерния капитал
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ЛОГИСТИЧЕН
ПОТЕНЦИАЛ
Като Група компании Софарма Трейдинг осигурява:
100%
KNAPP
СКЛАДОВЕ
100%

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

СКЛАДОВЕ

KNAPP

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

Складови площи
16 807 кв.м. собствени
Складови
площиплощи
и наети складови
16
10 807
101 кв.м.
палетособствени
места
и наети складови площи
9 хладилни камери
10
101 491
палето
места
с площ
кв.м.
9 хладилни камери
с площ 491 кв.м.

СЪРБИЯ
СЪРБИЯ
Национално покритие
с основни дестинации:
Белград, Нови Сад,
Национално
покритие
Шабац, Лозница,
Ниш,
сКрагуевац
основни дестинации:
и Крушевац
Белград, Нови Сад,
Шабац, Лозница, Ниш,
Крагуевац и Крушевац

Дистрибуционни
центрове в грaдовете
Шабац и Ниш
Дистрибуционни
центрове в грaдовете
Шабац и Ниш
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НАШИЯТ ЕКИП

Като екип вече 13 години изграждаме
взаимоотношения, основани на доверие,
сътрудничество и подкрепа. Ние сме водени
от общата ни мисия и се стремим да ставаме
все по-добри, движейки се смело напред.

1678
служители в
България и
Сърбия

6.5% от персонала
е промотиран да
поеме по-големи
отговорности и да
заеме по-високи
позиции през 2019 г.

35

37 г. средна
възраст на
персонала
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ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ 2019

През 2019 г. на общия фармацевтичен пазар Софарма
Трейдинг постига пазарен дял от 21.30%. В рамките на
двата пазарни сегмента делът на компанията в стойност
е 19.06% за аптечен и 29.49% за болничен пазар.

21.30%.

Общ
фармацевтичен
пазар

19.06%

29.49%

Аптечен пазар

Болничен пазар
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ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА
НА СТОКИ И УСЛУГИ
През 2019 г. Софарма Трейдинг реализира приходи от
продажба на стоки на стойност 776 528 хил. лв., което
представлява увеличение спрямо предходната година
с 56 259 хил. лв. или 7.81%
Разпределение на продажбите по групи клиенти
Група клиенти

Продажби

Структура

2019

Продажби

Структура

2018

Аптечен пазар

402 724

51.86%

401 152

55.70%

Болничен пазар

194 209

25.01%

166 046

23.05%

14 991

1.93%

13 874

1.93%

Преддистрибуция

164 604

21.20%

139 197

19.32%

Общо

776 528

100%

720 269

100%

Апаратура

Другите доходи от дейността се увеличават нетно с 249 хил. лв.
или с 1.69% до 14 992 хил. лв.
Нетното увеличение се дължи основно на:
Намаление на приходите от рекламни и други услуги с 1 594 хил. лв. или с 14.6%
Увеличение на приходите от преддистрибуция с 562 хил.лв. или с 19.6%
Увеличение на таксите за франчайз с 917 хил лв. или с 161.4%
Увеличение на другите приходи с 364 хил. лв. или 86.3%
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ФИНАНСОВИ
РЕЗУЛТАТИ
Постигнатият ръст в продажбите за 2019 г. доведе и до
ръст от 12 % в нетния финансов резултат на Софарма
Трейдинг. Така, печалбата на компанията достига 20
095 хил. лв., сравнено със 17 971 хил. лв. през 2018 г.

Показатели

2019

2018

776 528

720 269

20 095

17 971

0.59

0.55

(179 881)

(137 484)

Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност

(17 776)

(8 710)

Нетни парични потоци от финансовата дейност

197 644

144 502

1 088

2 356

151

1 406

Сума на активите (хил. лв.)

414 606

372 270

Собствен капитал (хил. лв.)

99 230

79 889

Брой акции (хил. броя)

34 276

32 905

Приходи от дейност (хил. лв.)
Нетна печалба от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба/загуба на акция (лв.)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината
В т.ч. блокирани парични средства по издадени гаранции за изпълнение
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КАПИТАЛ, КРАТКОСРОЧНИ И
ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Промени в структурата на финансиране на Софарма Трейдинг
Хил. лева

31.12.2019

31.12.2018

Изменение

Регистриран капитал

34 276

32 905

4.17%

Резерви

42 786

26 933

58.86%

Неразпределена печалба

22 168

20 051

10.56%

Общо собствен капитал

99 230

79 889

24.21%

Общо дългосрочни задължения

31 918

28 159

13.35%

114 520

110 569

3.57%

Задължения по факторинг

24 772

21 791

13.68%

Други текущи задължения

144 166

131 862

9.33%

Общо краткосрочни задължения

283 458

264 222

7.28%

Общо капитал и пасиви

414 606

372 270

11.37%

Получени текущи заеми

Показатели за задлъжнялост
31.12.2019

31.12.2018

Изменение

Коефициент на финансова автономност/ платежоспособност

0.315

0.273

15.38%

Коефициент на задлъжнялост

3.178

3.66

-13.16%

	Собственият капитал се увеличава спрямо базовия период до 99 230 хил. лв., a
основният капитал достига 34.54% относителен дял в структурата на собствения
капитал
	
	Дългосрочните пасиви са в размер на 31 918 хил. лв., а краткосрочните пасиви се
увеличават с 19 236 хил. лв. до 283 458 хил. лв.
	Общата сума на задълженията към банки е в размер на 137 031 хил. лв.
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АКЦИИ И БОРСОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ

2019
2018

384 305
283 743
941 285

2017
2016

487 826

2015

1 090 844

2014

6 606 548
4 489 046

2013
2012

415 445

2011

1 155 088

2010

1 453 133
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Цени на акциите
Година Най-висока цена

Най-ниска цена

2010

1.60 лв.

1.30 лв.

2011

2.04 лв.

1.47 лв.

2012

1.90 лв.

1.63 лв.

2013

2.13 лв.

1.72 лв.

2014

5.75 лв.

3.08 лв.

2015

5.69 лв.

4.98 лв.

2016

6.39 лв.

5.18 лв.

2017

9.05 лв.

6.33 лв.

2018

8.40 лв.

6.60 лв.

2019

7.25 лв.

5.55 лв.

0.55

Доход на акция
0.32
0.20

0.20

2010

2011

0.22

0.37

0.41

0.59

0.44

0.29

0.18
0.14

2008

2009

2012

2013
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2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Дивидент
0.30

0.30

0.30

0.30

0.30*

2015

2016

2017

2018

2019*

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 05.06.2020 г.

Дялово разпределение
90%
71%

91%
79%

75%

84%

81%
73%
58%

56%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2015

2016

2017

55%

51%

2018 2019

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 Г.

Първите три месеца на 2020 г. посрещнахме с 21.14%
пазарен дял. Приходите от продажба на стока достигнаха
230 561 хил. лв., а нетната печалба 6 103 хил. лв.

Показатели

01-03.2020

01-03.2019

230 561

193 826

6 103

5 811

0.18

0.18

31.03.2020

31.12.2019

Сума на активите (хил. лв.)

436 134

414 606

Собствен капитал (хил. лв.)

105 333

99 230

34 276

34 276

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

Брой акции (хил. броя)
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ФИНАНСОВИ
РЕЗУЛТАТИ АПРИЛ 2020 Г.

В първият месец от второто тримесечие на годината
финансовите ни резултати продължиха да бележат ръст.

Приходи Април

Печалба преди данъци Април

Приходи Януари-Април

Печалба преди данъци Януари-Април

2020

2019

Ръст

60 627 хил. лв.

58 743 хил. лв

3%

1 411 хил. лв.

943 хил. лв.

50%

291 187 хил. лв.

252 570 хил. лв.

15%

8 192 хил. лв.

7 400 хил. лв.

11%
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