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Date financiare preliminare neauditate pentru anul 2007 

 

 
 

SC Biofarm SA, producator cu o traditie de peste 80 de ani  pe piata 

de medicamente si suplimente alimentare, informeaza asupra 

performantelor generale si financiare preliminare neauditate inregistrate in 

cursul anului 2007 comparativ cu anul 2006.  

 SC  Biofarm SA  si-a  consolidat  pozitia  in  piata  farmaceutica in 

anul  2007 , confirmind dinamica  pozitiva  a  performantelor  din  ultimii  

ani. 

Vinzarile  SC Biofarm SA  in  piata totala (RON) au  o crestere  de  

aproximativ 14%*, iar rata profitabilitatii in anul 2007 este  de  22%. 

Vinzarile in  unitati ale  Companiei  au  avut  o dinamica de aproximativ 

10% *in  timp ce piata totala  a  crescut  cu  numai 2,65 %*. 

Analizind valoric piata producatorilor  autohtoni , SC Biofarm SA a  

inregistrat o crestere de approx 14% *, iar piata  autohtona a inregistrat  o 

crestre de  aproximativ 3%*.  

 

In conditiile unei competitii acerbe  impuse de piata farmaceutica 

din 2007, parametrii de profitabilitate  si cota de piata  au  crescut datorita  

strategiei companiei de  lansare pe piata a  unui  numar de  15  produse noi 

, modificarea si imbunatatirea celor existente, diversificarea si patrunderea 

pe alte piete de desfacere ,precum  si intensificarea efortului financiar in 

dezvoltarea echipelor  de reprezentanti si in campanii de promovare.  

 

SC Biofarm SA ,  lider pe anumite piete farmaceutice , a  reusit sa se 

mentina in topul producatorilor  din Romania , pe o piata extrem de 

competitiva , punind  pe  piata  produse  de  calitate  superioara, mentinind  

preturile  constante  pe  parcursul anului  2007   la  un  nivel foarte  

accesibil  consumatorilor.      

 



 

 

  De  asemenea , s-au facut investitii importante pentru procesele de 

cercetare, cat si pentru campaniile de lansare si promovare a produselor 

noi.  

  

Intr-o piata farmaceutica foarte dinamica, in care competitia este 

maxima, exigenta noastra pentru calitate si dorinta de a contribui la 

mentinerea sanatatii clientilor din toate categoriile de varsta si sociale, au 

condus la o crestere  a  vinzarilor  nete cu aproximativ 9% in anul 2007 

fata de anul 2006 si a  profitului net cu  aproximativ  6,5% . 

 

Informatii  despre   rezultatele  provizorii  ale  anului 2007  le  puteti  

gasi  pe  site-ul  internet  al  companiei : www.biofarm.ro , la  sectiunea  : 

investitori. 

 

Datele  prezentate  in  situatiile  financiare  sunt  date  provizorii  si  

sunt  aduse  la  cunostinta publicului sub  rezerva  unor  eventuale  ajustari  

ce  pot  surveni  in urma  opiniei  auditului financiar.   

 

* raportor de piata = CEGEDIM 
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