ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ИНТЕРФАРМА – ТЕНЧЕВА И КО” КД
ЗА 2007 г

І. Развитие и резултати от дейността на “Интерфарма – Тенчева и Ко” КД за 2007 г
“Интерфарма Тенчева и Ко” КД е регистрирано в Старозагорски окръжен съд под
фирмено дело 145/1998,г. със седалище в Стара Загора, ул. “Столетов”21. В устава на
дружеството няма настъпили промени. Собствеността е 100% частна разпределена в 1000
дяла между собствениците Дарина Маринова Ангелова - 498 дяла, Ирина Стоянова
Атанасова – 498 дяла, Петя Минчева Тенчева – 2 дяла и Миньонка Христова Петрова – 2
дяла. Управлението на дружеството се извършва от неограничено отговорните съдружници
по начин вписан в Устава. Основната дейност на дружеството е търговия на дребно с
лекарствени средства и консумативи чрез наети и собствени 18 обекта – 16 аптеки и 2
дрогерии .
И през 2007 г основната цел е чрез нови конкурентни прийоми да привлечем повече
и повече клиенти в обектите на дружеството. Факт, че това е станало е увеличението на
стокооборота с нови 3% - от 5820 хил.лв през 2006 г – 6020 лв. през 2007 г
Отчетените разходи за дейността през 2007 г са в размер на 5955 хил.лв, което
представлява нарастване от 3% спрямо същите за 2006 г, които в абсолютен размер са били
5769 хил.лв
Нетния размер на печалбата за 2007 г е 66 хил.лв. Печалбата за 2006 г е била 51
хил.лв. Отчетен е ръст от 29 хил.лв. По-високата печалба при запазен ръст на разходите и
приходите е основно от договорените по-добри условия на търговски отстъпки от основните
доставчици – Либра ЕАД, Софарма –Трейдинг АД, Аришоп Фарма ООД.
Сумата на активите е увеличена с 235 хил.лв., като 16 хил.лв представлява
увеличението на ДМА. Закупени са нови компютърни конфигурации, необходими за
въвеждане на нов софтуерен продукт по аптеките, с които се подобрява качеството на
обслужване и отчитане.
Списъчният състав на дружеството е нарастнал с 5%, като от 80 за 2006 г става 84 за
2007 г. Нарастнал е преди всичко помощния персонал.

ІІ. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди
Управителите на “Интерфарма Тенчева и КО” КД определят състоянието на дружеството
като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2007 г на базата на принципа на
“действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните
обстоятелства:
Коефициент на рентабилност на продажбите 14 %
Средна обръщаемост на стоковите запаси – 1,04
Ръководството на дружеството счита, че аптечната мрежа е високо ефективна и добре
позициониране. В периспектива ще се работи за запазване на всички обекти и насочване към
нови такива в областта на медицински центрове и болници в региона. Предприетата през
годината политика на смъкване на разрешената търговска надценка ще се следва и през 2008
г. като целта е да се утвърди фирмата като име за висока конкурентност и професионализъм.

Ще продължи въвеждането на аптечен софтуер и в останалите търговски звена, с цел да се
подобри като качество и бързина обслужването на клиентите.

ІІІ. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет
Годишния финансов отчет на дружеството е съставен към 01.01.2008 г. Той е изготвен
на 27.03.2008 г. На 28.03.2008 финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите за
оповестяване и за и за предаване за одит. В периода между 01.01.2008 и 27.03.2008 г. не са
настъпили съществени събития, с които е било необходимо да се корегира годишния отчет.
ІV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.
-

напълно въвеждане на аптечния софтуер във всички обекти на дружеството.
Организиране на обучение на персонала

28.03.2008 г
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