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СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 

ИНДУСТРИЯ: ФАРМАЦИЯ  

 

ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ СЕ СТРЕМИ ДА ПРАВИ И ПРАВИ БИЗНЕС С КОМПАНИИТЕ, КОИТО СА ОБЕКТ НА НЕЙНИ АНАЛИЗИ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА, 
ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ МОЖЕ ДА ИМА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, КОЕТО ДА ОКАЖЕ ЕФЕКТ ВЪРХУ 

ОБЕКТИВНОСТТА НА НАСТОЯЩИЯ АНАЛИЗ. ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ПРИЕМАТ АНАЛИЗА КАТО ЕДИН ОТ МНОГОТО ФАКТОРИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ОТКАЗА ОТ ОТГОВОРНОСТ НА СТР. 2. 

За контакти:                                 

Отдел “Анализи“                                              research@elana.net 

Натали Илчева                                                 ilcheva@elana.net 

 

ЕФЕКТИ ОТ COVID-19 И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

Софарма Трейдинг, като търговец на едро и дребно на 
лекарства, продукти без лекарско предписание и медицинска 
козметика, е част от компаниите на първа линия с борбата 
срещу COVID-19. Още преди обявяването на извънредното 
положение в България, търсенето на хранителни добавки, 

витамини и медицински консумативи доведе до ръст в 
поръчките и изчерпването на някои продукти от аптечната 
мрежа. През март, компанията разкри, че се наблюдава 
забавяне в доставките от Европа, но изрази очаквания, че 
прекъсването на доставки на конкретни медицински продукти 
и консумативи ще е временно.  

Съгласно официално съобщение на Софарма Трейдинг, от 

компанията са предприели всички необходими мерки за 
осигуряване на непрекъсваемост на доставките на лекарства и 
консумативи към болнични заведения и аптеки. От началото на 
април, аптечната верига на Софарма Трейдинг, SOpharmacy, 
намалява тройно времето за изпълнение на поръчки и 
увеличава четворно капацитета за обработка на поръчките.  В 
допълнение, поради ръста на онлайн заявките, компанията 
удвоява екипа обслужващ онлайн аптеката. Дистрибуционните 
центрове в страната и Сърбия работят с нормално работно 
време на пълен капацитет, което е свидетелство за 
устойчивостта на бизнеса.  

Макар и негативна в общ план, пандемията с COVID-19 

предоставя възможност за ръст в приходите на дружеството, 
като очакванията на Елана Трейдинг са за постигане на около 
15% ръст на печалбата на индивидуална база през 2020 г.  

АКЦИИТЕ НА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ПОКАЗВАТ 

ТЕНДЕНЦИЯ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД СЕРИОЗНИЯ 

СПАД ПРЕЗ МАРТ 

 

 

Източник: Блуумбърг 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 2019 И НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ 
 

Софарма Трейдинг е една от малкото компании на Българска 
фондова борса, които показват непрекъснат ръст на приходи и 
печалби през последните 11 години. Така, на индивидуална 
база през 2019 г., компанията генерира рекордни приходи от 
791.5 млн. лв. и печалба от 20.1 млн. лв. През 2019 г. е 
отбелязан ръст във всички пазарни сегменти, а именно 52% 
ръст на продажбите в аптечната мрежа, 25% ръст на продажби 
на болничен пазар, 21% ръст в търговията на едро и 2% ръст 
на продажби на медицинска апаратура. Компанията изплаща 
редовно дивиденти, като средната дивидентната доходност за 
последните пет години е 4.70%. Очакванията ни са дивидентът 
за 2019 г. да се запази на нивото на предходната година, а 
именно 0.30 лв. на акция, при доходност малко над 5%.   

През последните няколко години, Софарма Трейдинг 

увеличава присъствието си както на местния, така и на чуждите 
пазари благодарение на комбинация от органичен растеж и 
успешни придобивания: в края на 2017 г. дружеството придоби 
верига аптеки Фармастор в България, а през 2018-2019 г. - 
сръбския си конкурент Лековит. През март 2020 г. компанията 
обяви намерението си да придобие българската верига аптеки 
SCS, която разполага със 150+ обекта в цялата страна. Според 
Софарма Трейдинг, придобиването им е стъпка в стратегията ѝ 
за разрастване на българския пазар. На 30 март 2020 г. от 
компанията обявиха и откриването на нов дистрибуционен 
център в гр. Ниш, Сърбия, който ще обслужва клиентите в 
Югоизточния регион на страната с план за разширяване на 
обхвата в източна, западна и южна Сърбия. 
 

ИСТОРИЧЕСКИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  
 

 
 

Източник: Индивидуални одитирани финансови отчети на 

компанията 
 

СИЛНИ СТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 Фармацевтичният сектор по време на здравни кризи е по-
устойчив в сравнение с други сектори; 

 Компанията е №2 по дял на фарма пазара в България; 
 Потенциал за експоненциален ръст в Сърбия, където 

фарма пазарът е по-слабо развит; 
 Засилено търсене на лекарства, витамини и хранителни 

добавки заради COVID-19 на местния и чуждите пазари; 

СЛАБИ СТРАНИ И РИСКОВЕ 

 

 Засилена конкуренция на местния и чуждите 
пазари; 

 Риск от затваряне на някой от дистрибуционните 
центрове в страната или чужбина, в случай на 
доказана инфекция на служител с COVID-19  
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Софарма Трейдинг 

ДАТА: 14 АПРИЛ 2020   - 2 - 

Отказ от отговорност    

 

Регулаторни ограничения: Никоя публикация на ЕЛАНА Трейдинг не трябва да се тълкува като оферта към американски лица, да купуват 

или продават финансови инструменти или какъвто и да е друг финансов продукт, да правят инвестиции или да участват в конкретна стратегия 

за търговия (или най-общо казано „Оферти“). Никоя публикация на ЕЛАНА Трейдинг не трябва да се тълкува като Оферта, в която и да е 

юрисдикция, където такава оферта би била незаконна. Всяка оферта, възприета по този начин, няма да бъде уважена от ЕЛАНА Трейдинг. 

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документ, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно неговото или 
нейното лично виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде 

обвързано по пряк или непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ.  

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг се стреми да прави и прави бизнес с компании, предмет на нейни анализи. Това може да включва и 

включва услуги по инвестиционно банкиране, за които ЕЛАНА Трейдинг ще бъде възнаградена. ЕЛАНА Трейдинг е извършвала пазарни услуги 

за Софарма Трейдинг АД през последните 12 месеца. ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или да притежава собствени акции на анализираните 

компании. Анализаторът не притежава акции на анализираните компании, освен ако не е посочено друго. В резултат на това инвеститорите 

трябва да са наясно, че ЕЛАНА Трейдинг може да има конфликт на интереси, който може да повлияе на обективността на настоящия анализ. 

Инвеститорите трябва да разглеждат този анализ само като един от факторите при вземане на инвестиционно решение. 

Регулаторен орган: Комисия за Финансов Надзор, ул. Будапеща 16, 1000 София, България 

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти. Препоръките се базират на 
публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнота и точност. Нито ЕЛАНА 

Трейдинг, нито нейните директори или служители ще бъдат държани отговорни за тази информация. Изразеното мнение може да се различава 

от мнението на други отдели и направления или представители. Допълнителна информация е налична при поискване. Източниците на 

информация в таблиците и графиките в този документ са дело на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е упоменато друго. 

Рискове за инвеститори: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови 

инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този анализ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от 

техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояния. Рисковете свързани с инвестиции във 

финансовите инструменти, споменати в този анализ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на финансовите инструменти може 
да се понижи или покачи противно на позицията на инвеститора. Ценните книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. 

Предходни резултати не са гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните курсове може да имат неблагоприятен ефект върху 

стойността, цената или дохода от инвестиции или ценни книжа.  

Методи за оценка: Оценяването стойността на компаниите се базира на следните методи: коефициент (цена/печалба, цена/счетоводна 

стойност, стойност на предприятието/печалба без данъци, амортизации и лихви), историческа оценка, сравнение с конкуренти, дисконтиране 

(дисконтирани парични потоци или дивиденти) и методи за оценка на активите. Оценката зависи от макроикономически фактори, включително 

лихвени проценти, валутни курсове, цени на суровини, очакванията за икономиката и за движенията на пазара. Тя е базирана на очаквания, 

които може да се променят значително и неочаквано, в зависимост от специфични фактори влияещи на компании, индустрия или държава. 

Поради това препоръките базирани на тези модели може да бъдат своевременно променени. Прилагането на моделите зависи от прогнозите за 
редица икономически променливи и поради тази причина е налице диапазон на изменение в самия модел. Оценката, получена чрез модели, 

зависи от входните данни, които от своя страна са базирани на субективното мнение на анализатора(ите), отговорен за създаването ѝ. 

Препоръки: Препоръките на анализатора(ите) са базирани на специфични фактори, влияещи на компаниите, сектора, страната и глобалното 
развитие, сравнени с пазарните индекси. Препоръките и мненията отговарят на очакванията на ЕЛАНА Трейдинг за период от 12 месеца след 

публикацията и са представени от гледна точка на инвеститори, които имат дълги позиции. ЕЛАНА Трейдинг си запазва правото да изрази 

различно или противоположно мнение и препоръка за различни времеви диапазони или различни типове инвеститори. Освен ако не е изрично 

оповестено друго, очакваното представяне за период от 12 месеца след публикуване на препоръката за български акции е следното: 

КУПИ Справедливата цена е повече от 10% над текущата пазарна цена 

ЗАДРЪЖ Справедливата цена е в диапазон от +/- 10% от текущата пазарна цена 

ПРОДАЙ Справедливата цена е повече от 10% под текущата пазарна цена 

 

Честота на препоръките: Няма предварително разписания за публикуване на препоръки. Честотата им зависи от специфични фактори за 

индивидуалните компании и мнението на анализатор(и) за нуждата от малки и големи промени.  

 

Q1 2020 Препоръки 
ЕЛАНА Трейдинг е маркет мейкър на:  

Препоръка # Дял 

КУПИ  6 38% 
Сирма Груп Холдинг; Корадо; Елана Агрокредит; Албена; 

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 

ЗАДРЪЖ 10 62%   

ПРОДАЙ 0 0%   

 

Авторски права: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изключителна собственост на изследователския отдел на посредника и тяхното съдържание 

не може да се използва за търговски цели. Копирането и разпространението на съдържанието на анализите на ЕЛАНА Трейдинг е изрично 

забранено без предварителното писмено съгласие на посочените по-долу контакти.  

 

За повече информация: 

 

Анализатор: Телефон: E-mail: Интернет: 

Натали Илчева +359 2 810 00 27 ilcheva@elana.net www.elana.net 

Отдел „Анализи“ + 359 2 810 00 20 research@elana.net www.elana.net 
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