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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  

Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

2017 



SỨ MỆNH 

YTECO tận tụy đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe, cải 

thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ con người 

TÔN CHỈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TẦM NHÌN 

YTECO phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam 

trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, phân phối sản phẩm, 

sản xuất và đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MỤC LỤC 

Thông tin chung 

Tình hình hoạt động kinh doanh 

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

Đánh giá của Hội đồng quản trị 

Quản trị Công ty 

Báo cáo tài chính 

3 

23 

41 

49 

55 

61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

THÔNG TIN CHUNG 



Thông tin chung  

 

 

 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh 

doanh và bộ máy quản lý 

 Định hướng phát triển 

 Các rủi ro 
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 Thông tin khái quát 
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Tên công ty : 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tên giao dịch : YTECO 

Giấy chứng nhận đăng kí 

doanh nghiệp số 
: 

0302366480 cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, 

thay đổi lần thứ 23 ngày 08 tháng 04 năm 2015 

Vốn điều lệ : 30.800.000.000 đồng 

Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

Số điện thoại : (028) 39 304 372 

Số fax : (028) 39 306 909 

Website : www.yteco.vn  

Mã cổ phiếu : YTC 

 

http://www.yteco.vn/
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 Quá trình hình thành và phát triển 

  

Tiền thân là Công ty 

Cung ứng vật tư Y tế 

được thành lập theo QĐ 

số 05/QĐ-UB ngày 

04/01/1984 của Uỷ ban 

Nhân dân TP.HCM trực 

thuộc Sở Y tế TP.HCM 

lúc sinh thời (1984 – 

1989). 

Ngày 20/12/1989, Công 

ty Cung ứng vật tư Y tế 

được đổi tên thành 

Công ty Xuất nhập khẩu 

Y tế thành phố, có tên 

giao dịch là YTECO, 

trực thuộc Sở Y tế 

TP.HCM theo QĐ số 

748/QĐ-UB (1989 – 

2001). 

Ngày 20/12/1993, UBND 

TP.HCM quyết định 

thành lập doanh nghiệp 

Nhà nước Công ty Xuất 

nhập khẩu Y tế, tên giao 

dịch đối ngoại là YTECO, 

trực thuộc UBND 

TP.HCM theo QĐ số 

106/QĐ-UB. 

1984 1993 

1989 
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Công ty Xuất nhập khẩu 

y tế thành phố được cổ 

phần hóa thành Công ty 

cổ phần Xuất nhập khẩu 

Y tế TP. Hồ Chí Minh-

YTECO theo Quyết định 

số 60/2001/QĐ-TTg 

ngày 24/04/2001 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Chính thức chuyển đổi 

thành Công ty cổ phần từ 

ngày 01/08/2001. 

Ngày 15/08/2006, Công 

ty YTECO hoạt động 

theo mô hình Công ty mẹ 

Công ty con theo QĐ số 

3749/QĐ-UB của UBND 

TP. HCM. Công ty TNHH 

MTV Dược Sài Gòn trực 

tiếp quản lý 29% vốn 

Nhà Nước tại Công ty cổ 

phần Xuất nhập khẩu Y 

tế TP.HCM. 

2001 

2006 
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 Các thành tích đạt được 

  

DANH HIỆU” 

Năm 2016: Đơn vị 

xuất sắc trong 

phong trào thi đua 

DANH HIỆU” 

Năm 2016: Công 

đoàn cơ sở vững 

mạnh xuất sắc 
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DANH HIỆU” 

Năm 2016: Công đoàn 

cơ sở vững mạnh 

  

DANH HIỆU” 

Năm 2012-2016: Đạt 

tiêu chuẩn Chi bộ cơ sở 

trong sạch vững mạnh 

tiêu biểu 5 năm liền. 

DANH HIỆU” 

Năm 2012: Huân 

chương lao động hạng 3 
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 Ngành nghề kinh doanh 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu dược 

phẩm, dược liệu Xuất khẩu, nhập 

khẩu, bán buôn thuốc; 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu trang 

thiết bị, vật tư y tế. Mua bán vật tư - 

máy móc - phụ tùng các loại. Mua 

bán máy phát điện; 

 Mua bán vắc-xin, sinh phẩm, hóa 

chất thí nghiệm, sữa, sản phẩm dinh 

dưỡng, thực phẩm; 

 Mua bán kính đeo mắt; 

 Kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

thương mại; 

 Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất 

nhập khẩu; 

 Dịch vụ khai thuế hải quan. 

 

CADIPHEROL 

YTECOGESIC 

BONE CARE 

1500MG 
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Găng tay 

Supercare 

Máy massage 

cầm tay Mini 

Squirrel 

Máy đo huyết 

áp bắp tay – 

UA - 774 

Cân điện tử 

UC - 321 
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 Địa bàn kinh doanh 

  

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ,… 
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Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  
 

15 

  

 Mô hình quản trị 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC 

XNK 

GIÁM ĐỐC 

TÀI CHÍNH  

GIÁM ĐỐC 

KINH DOANH 

PHÒNG 

XNK 

PHÒNG 

TRANG 

THIẾT BỊ 

Y TẾ 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

PHÒNG 

KẾ TOÁN 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

GIÁM ĐỐC 

NHÂN SỰ  

PHÒNG 

NHÂN SỰ 

HÀNH 

CHÍNH 
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PHÒNG 

PHÁP 

CHẾ 

PHÒNG 

LOGISTICS 

PHÒNG 

THÔNG 

QUAN 

PHÒNG 

CNTT 

PHÒNG 

MARKETING 

YTECO – 

PHARMACY 
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 Định hướng phát triển 

Mục tiêu tổng quát 

 Giữ vị trí số 1 dịch vụ xuất nhập khẩu ủy 

thác, Top 3 cung ứng thuốc, Top 5 công ty 

có chất lượng dịch vụ tốt nhất ngành dược 

Việt Nam. 

 Xây dựng chuỗi giá trị Yteco: Sản xuất 

(nhà máy GMP) -> Tồn trữ (kho GSP) -> 

Phân phối (hệ thống cung ứng GDP) -> 

Bán lẻ (chuỗi nhà thuốc GPP) 

 Tăng vốn điều lệ. 
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Các mục tiêu chính của 

Công ty 

 Tăng trưởng ổn định kinh doanh và dịch 

vụ ủy thác xuất nhập khẩu. 

 Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu và 

cung ứng thuốc. 

 Chủ động tìm kiếm nhà cung cấp để hợp 

tác đấu thầu, kinh doanh, phân phối. 

 Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược 

kinh doanh trang thiết bị y tế gắn với tái cơ 

cấu đồng bộ và toàn diện. 

 Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đối tác, 

đưa ra các giải pháp phù hợp về thị trường 

tốt nhất cho từng thời kỳ và mặt hàng kinh 

doanh.  

 Tiếp tục cơ cấu mô hình tăng trưởng bao 

gồm lợi nhuận từ kinh doanh chiếm tỉ trọng 

70%, dịch vụ nhập khẩu ủy thác 30%. 

 Tập trung nguồn lực tài chính phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh hàng tự doanh. 

 Duy trì hạn mức tín dụng đang được cấp 

tại các Ngân hàng, để phục vụ cho dịch vụ 

ủy thác xuất nhập khẩu và có nguồn thu 

thường xuyên cho hoạt động của Công ty. 

 Tích cực thu hồi công nợ. 

 Tăng cường phòng ngừa rủi ro chênh 

lệch tỷ giá, thu vốn nhanh nhất, chủ động 

trích lập dự phòng và bảo đảm ngân sách 

cho các hoạt động kinh doanh. 

 Chỉ đạo khối phụ trợ công ty tăng cường 

quản trị chi phí gián tiếp, tiết kiệm tối đa 

góp phần gia tăng lợi nhuận chung cho 

toàn Công ty. 

 Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ 

phiếu. 

 Bảo đảm phát triển nhân sự ổn định và 

thu nhập tăng. 

 Đào tạo & huấn luyện kỹ năng. 
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 Các rủi ro 

Rủi ro pháp luật 

Ngành Dược hoạt động chịu sự quản lý chặt chẽ 

của Nhà nước thông qua luật Dược số 

105/2016/QH13 và các văn bản luật liên quan 

khác. Ngoài ra, hệ thống pháp luật Việt Nam còn 

đang trong quá trình hoàn thiện và bổ sung để 

phù hợp với từng thời kỳ phát triển. Do vậy, để 

giảm thiểu được tối đa rủi ro liên quan đến luật 

pháp thì Công ty liên tục cập nhật nhanh chóng 

những thay đổi và cả các luật Quốc tế. Đồng thời, 

bộ phận pháp chế của Công ty cũng theo dõi, 

hướng dẫn kịp thời những quy chế, quy định mới 

để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với 

các luật hiện hành. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Trong năm 2017, doanh nghiệp nước ngoài 

đang lấn át thị trường trong nước, nhưng 

đồng thời  lại có sự bành trướng của các 

công ty lớn trong ngành, các doanh nghiệp 

khác ngành bắt đầu hoặc có kế hoạch  tham 

gia vào chung thị trường như Thế Giới Di 

Động – mua lại chuỗi cửa hàng của Phúc 

An Khang, FPT Retail – đầu tư và chuỗi cửa 

hàng thuốc Long Châu. Bên cạnh đó, hoạt 

động cạnh tranh trong nước diễn ra rất gay 

gắt xuất phát bởi chi quảng cáo, bán hàng, 

quy mô hoạt động, v.v…. Để duy trì được vị thế 

cạnh tranh, đồng thời, đáp ứng được nhu cầu cho 

thị trường năm qua Công ty tập trung nghiên cứu, 

tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu trong 

nước, bên cạnh đó Công ty còn tập trung đẩy mạnh 

các hoạt động đấu thầu, marketing nhằm đưa 

thương hiện Yteco đến gần hơn với người tiêu 

dùng ở các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, 

v.v… cũng như hướng tới việc mở rộng kinh doanh 

ra các tỉnh thành khác trên cả nước. 
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Rủi ro ngành  

Trong năm 2017, ngành dược có những bước 

tăng trưởng khá lạc quan, doanh thu của thị 

trường trong nước đạt 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 

10% so với năm trước (thống kê của Business 

Monitor International – BMI). 

 
Nhưng ngành dược trong nước chưa đáp ứng 

đủ nhu cầu, nguyên nhân là do công nghệ chưa 

cao, chưa lập được vùng chuyên sâu về dược 

liệu, chi phí đầu tư vào công nghệ và nghiên 

cứu còn cao, hoặc nếu có cơ sở và thiết bị thì 

việc tổ chức cũng chưa được đồng bộ. Do đó, 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao thì ngành 

dược vẫn đang tiếp tục tăng nhập khẩu từ nước 

ngoài. Bên cạnh đó, đặc thù là ngành có vị thế  

và vai trò quan trọng nên những cơ sở kinh 

doanh cần hiểu rõ từng dược liệu, công dụng 

của sản phẩm đang kinh doanh để tránh rủi ro 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. 

Đồng thời, ngành còn đẩy mạnh khâu quản lý 

hoạt động một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Nhận 

thức rõ được vấn đề trên, Công ty đã đưa ra 

chiến lược, kế hoạch hoạt động hiệu quả trong 

khâu nhập khẩu dược phẩm và thiết bị y tế phù 

hợp. Đồng thời, vì tính chất đặc thù của ngành 

nên Công ty luôn chọn và đào tạo nguồn lực tốt 

nhất, mang lại hiệu quả trong hoạt động. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG            

SẢN XUẤT KINH DOANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Báo cáo phát triển bền vững 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông 

 



Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  
 

25 

 Tình hình hoạt động kinh doanh 

  

Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 
KH 

2017 
TH 

2017 
TH 2017/     
TH 2016 

TH 2017/     
KH 2017 

Doanh thu thuần Triệu đồng 534.937 561.685 494.930 92,52% 88,12% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12.405 13.025 13.135 105,88% 100,84% 

Cổ tức % 21% >20 21% - - 

 

Năm 2017 là năm đánh dấu sự phục hồi ấn 

tượng của nền kinh tế Việt Nam trong những 

năm qua. Với tổng sản phẩm trong nước đạt 

6,81% vượt kế hoạch đề ra đầu năm, ngoài ra 

hoạt động đầu tư, thương mại có xu hướng cải 

thiện rõ rệt cùng với nhu cầu nâng cao chất 

lượng đời sống của cộng đồng. Điều này đã 

mang đến tín hiệu tích cực cho một năm kinh 

doanh thuận lợi, trong đó lĩnh vực phân phối 

thiết bị y tế và dược phẩm ngày càng được 

người tiêu dùng quan tâm nhiều nguyên nhân là 

do nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao 

của người dân. Tuy nhiên, trong năm 2017 thị 

trường tiềm năng đã đánh dấu sự có mặt  của 

các doanh nghiệp lớn, có bề dày kinh nghiệm 

trên thị trường bán lẻ ở nước ta như FPT, Thế 

Giới Di động,v.v… đã ảnh hưởng không nhỏ 

đến thị phần và doanh thu bán hàng của các 

công ty trong ngành nói chung, Công ty Cổ phần 

Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

nói riêng.  

Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung 

cấp dịch vụ đạt 494.930 triệu đồng, giảm 7,48% 

so vói cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận 

sau thuế trong năm có sự tăng trưởng vượt bậc 

đạt 13.135 triệu đồng, tăng 5,88% so với cùng 

kỳ năm 2016, tăng 0,84% kế hoạch đề ra đầu 

năm. Nguyên nhân là do chính sách điều phối 

chi phí hoạt động bán hàng và quản lý doanh 

nghiệp đúng đắn và phù hợp với tình hình thị 

trường. Thêm vào đó, Công ty lên chính sách 

chăm sóc kỹ lưỡng các thị trường có sẵn và 

đang bị cạnh tranh mạnh như thành phố Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, những thị trường này 

đang có mức tăng trưởng khá chậm nhưng 

chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình 

hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, tính đến 

cuối năm 2017 thị trường Cần Thơ có dấu 

hiệu tăng trưởng từ 5% lên 6%, cho thấy cơ 

hội phát triển thị phần ở thị trường này trong 

tương lai. 

Kết thúc năm 2017, với những cơ hội và thách 

thức của thị trường cùng với sự nỗ lực không 

ngừng nghỉ của đội ngũ Cán bộ công nhân 

viên; phối hợp với chính sách, kế hoạch đúng 

đắn, phù hợp của Ban lãnh đạo, Công ty cổ 

phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí 

Minh đã đạt được những kết quả đáng kể 

trong năm, đồng thời tạo nền tảng vững chắc 

để phát triển bền vững trong tương lai. 
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TH 2016 KH 2017 TH 2017

534.937

561.685

494.930

Doanh thu thuần

TH 2016 KH 2017 TH 2017

12.405

13.025
13.135

Lợi nhuận sau thuế
  

Năm 2017, tình hình hoạt động của Công ty cơ 

bản vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được mục 

đích lợi nhuận. Doanh thu thuần năm 2017 của 

Công ty đạt 494.930 triệu đồng, giảm 7,48% so 

với cùng kỳ năm 2016 và đạt 88,12% so với kế 

hoạch được thông qua của Đại hội đồng cổ đông 

được tổ chức đầu năm 2017. Nguyên nhân là do 

trong năm thị trường có sự cạnh tranh rất khốc 

liệt bởi một số doanh nghiệp lớn, buộc Công ty 

phải thực hiện các chính sách bán hàng có mức 

độ ưu đãi hơn so với năm 2016 như: tăng chiết 

khấu, giảm giá hàng bán, v.v…, đồng thời nắm 

bắt được những khó khăn trong thị trường bán lẻ 

dược phẩm Công ty đã đưa ra kế hoạch hoạt 

động mới trong năm những chưa mang lại doanh 

thu cao trong năm. 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế năm 2017 

đạt 13.135 triệu đồng, tăng 5,88% so với 

cùng kỳ năm trước và vượt 0,84% kế 

hoạch đề ra từ đầu năm. Nguyên nhân là 

do Công ty tiếp tục thực hiện công tác mua 

hàng và dự trữ hàng hóa hợp lý cho từng 

giai đoạn, do đó trong năm 2017 Công ty đã 

giảm đáng kể chí phí giá vốn dẫn đến lợi 

nhuận sau thuế năm 2017 vẫn tăng trưởng 

mặc dù doanh thu không đạt như kế hoạch. 

Qua kết quả kinh doanh năm 2017, cho 

thấy Công ty tiếp tục khẳng định thương 

hiệu và uy tín của mình trên thị trường phân 

phối thiết bị y tế, dược phẩm trong và ngoài 

nước ở hiện tại và tương lai. 
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 Tổ chức và nhân sự 

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 

Ông Trịnh Đào Cung 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Sinh năm: 1970 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học 

Cổ phần nắm giữ: 62.645 CP chiếm 2,03% VĐL 

 

Ông Nguyễn Hải Hà 

Thành viên Hội đồng Quản trị   

Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính 

Sinh năm: 1968 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Cổ phần nắm giữ: 1.210 CP chiếm 0,04% VĐL 

 

Ông Lê Văn Thiện 

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

 Sinh năm: 1971 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  

Cổ phần nắm giữ: 893.200 CP chiếm 29% VĐL 

Bà Phạm Tố Hà 

Thành viên Hội đồng Quản trị 

Sinh năm: 1972 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Cổ phần nắm giữ: 18.700 CP chiếm 0,61% VĐL 
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Tiêu chí 

Số lượng Tỷ trọng 

(người) (%) 

Theo trình độ lao động 147 100,00% 

- Trên đại học 1 0,68% 

- Trình độ đại học  46 31,29% 

- Trình độ cao đẳng, trung cấp 8 5,44% 

- Trình độ khác 92 62,59% 

Theo loại hợp đồng lao động 147 100,0% 

- Hợp đồng có xác định thời hạn 16 10,9% 

- Hợp đồng không xác định thời hạn 130 88,4% 

- Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 1 0,7% 

 

0,68%
31,29%

5,44%
62,59%

Theo trình độ lao 
động

Trên đại học

Trình độ đại học 

Trình độ cao đẳng, trung cấp

Trình độ khác

10,88%

88,44%

0,68%

Theo loại hợp đồng       
lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty 

Những thay đổi trong Ban điều hành Trong năm Công ty không có thay đổi trong Ban điều 

hành  
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 Chính sách với người lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 Về đào tạo 

Với nhu cầu cải tiến và nâng cao tính chuyên 

nghiệp trong quá trình hoạt động, Công ty luôn 

đẩy mạnh, chú trọng công tác đào tạo, nâng 

cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ công 

nhân viên. Vì vậy, Công ty thường xuyên tổ 

chức các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức 

nhằm nâng cao trình độ cho người lao động. 

Đồng thời, Công ty còn tổ chức các lớp bồi 

dưỡng kiến thức về sản phẩm dược và thiết 

bị, máy móc, công cụ của ngành y tế. 

 Về chính sách lương, 

thưởng, phúc lợi, đãi ngộ 

Nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ công nhân   

cống hiến lâu dài với hoạt động của Công ty, 

đồng thời giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh 

khó khăn nằm trong chính sách và trách 

nhiệm của Công ty đối với người lao động. 

Công ty luôn cố gắng điều chỉnh mức tăng 

trưởng lương cho người lao động phù hợp với  

 

tình hình trong và ngoài Công ty theo quy định 

Luật lao động. Bên cạnh đó, duy trì mức 

thưởng, chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho người 

lao động nhằm chia sẻ phần nào những khó 

khăn trong đời sống. Cụ thể, mức thu nhập 

bình quân của người lao động năm 2017 là 

11.055.000 đồng/người/tháng, bằng 105,9% 

so với năm 2016. 

Ngoài ra trong năm 2017, tình hình hoạt động 

đang dần được ổn định và cải thiện, do đó 

Công ty đã cố gắng thực hiện đầy đủ các chế 

độ về tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, 

công tác BHLĐ, trang bị bảo hộ lao động, tổ 

chức huấn luyện ATLĐ, v.v… cho người lao 

động theo đúng Luật lao động. Ngoài ra, các 

công tác tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao 

động, nghỉ phép, tăng ca, v.v…  được thực 

hiện theo đúng quy định luật pháp và quy chế 

của Công ty. 
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 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 

  

Năm 2017, Công ty vận hành kho hàng tiêu chuẩn GSP đã được đầu tư thực hiện dự án năm 2016 
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 Báo cáo phát triển bền vững 

  

 Bảo vệ môi trường 

Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp hóa 

hiện đại hóa đã tác động mạnh mẽ lên lĩnh vực 

sản xuất, điều này gây áp lực rất lớn đến môi 

trường bởi các nhân tố như khói, bụi, chất thải 

công nghiệp chưa qua xử lý, v.v... Do đó, để 

hạn chế và kiểm soát tốt vấn đề ô nhiễm, Nhà 

nước đã thực hiện các chính sách thắt chặt về 

quy định bảo vệ môi trường, đặc biệt là các 

doanh nghiệp, công ty hoạt động chuyên về lĩnh 

vực sản xuất. Tuy nhiên, đối với những công ty 

có hình thức hoạt động như YTECO (không 

trực tiếp sản xuất) thì cần tập trung nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường. 

Nhận thức được vấn đề trên, năm 2017 Công 

ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ 

Chí Minh đã tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt về 

quy định bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực 

công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho từng 

cán bộ công nhân viên.  

 Tiết kiệm năng lượng 

Để tiết kiệm và giảm thiểu tối đa chi phí hoạt 

động Công ty khuyến khích cán bộ công nhân 

viên sử dụng tiết kiệm điện, nước, thực hiện 

kiểm tra tình trạng rò rỉ nước để tránh gây lãng 

phí, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm cho phòng ban, 

nhắc nhở tắt hết thiết bị khi hết giờ làm việc,… 

 Chính sách với người 

lao động 

Năm 2017, Công ty đã tổ chức các buổi đào 

tạo nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên 

môn cho toàn thể cán bộ công nhân viên, 

đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ lao động 

trong Công ty có cơ hội phát triển cả về kỹ 

năng lẫn kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, 

năm qua ban quản lý Công ty tiếp tục thực 

hiện công tác thăm hỏi, tặng quà cho người 

lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời 

động viên, chia sẻ phần nào những khó khăn 

để người lao động yên tâm công tác tại Công 

ty. Mức lương bình quân của người lao động 

trong Công ty trong năm 2017 là 11.055.000 

đồng/người/tháng. 

 Chính sách với Cộng 

đồng xã hội 

Trong năm 2017, YTECO cùng với đội ngũ 

cán bộ công nhân viên đã cùng nhau chung 

tay ủng hộ vùng bị bão lụt. Ngoài ra, công tác 

thăm hỏi các hộ gia đình nghèo trên địa bàn 

được Ban lãnh đạo Công ty thực hiện đều đặn 

hàng kỳ nhằm thực hiện trách nhiệm của 

Công ty đối với cộng đồng, xã hội. 
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 Tình hình tài chính 

  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng/giảm 

Tổng tài sản Triệu đồng 660.310 756.608 14,58% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 534.938 494.930 -7,48% 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 14.849 16.100 8,42% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 681 332 -51,25% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 15.531 16.433 5,81% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12.405 13.135 5,88% 

 

Máy huyết áp chuyên sâu tự động hoàn 

toàn TM – 2655P 

Máy massage đa năng Seven Liner 
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Năm 2016 Năm 2017

534.938

494.930

12.405 13.135

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận từ 
HĐKD

Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước 
thuế

14.849

681

15.531
16.100

332

16.433

Năm 2016 Năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tính đến cuối năm 2017, tình hình doanh thu của 

Công ty đạt 494.930 triệu đồng, giảm 7.48% so với 

cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do thị trường 

phân phối thiết bị y tế và dược phẩm đang ngày 

càng bị cạnh tranh mạnh mẽ. Xuất phát bởi nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng 

trong những năm qua và nhìn nhận đây là thị 

trường tiềm năng, các doanh nghiệp lớn có vị thế 

trong lĩnh vực bán lẻ chuyển hướng sang kinh 

doanh dược phẩm. Điều này đang tác động tiêu 

cực đến thị phần tiêu thụ, kéo theo doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng chậm hơn so 

với các năm trước. Cụ thể, những thị trường lớn 

như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang có xu 

hướng giảm, tuy nhiên thị trường như Cần Thơ lại 

tăng đáng kể là cơ hội để Công ty thực hiện chính 

sách mở rộng thị trường trong tương lai. 

Nhằm khắc phục những hạn chế của thị trường  

ảnh hưởng đến hoạt động nhưng vẫn đảm bảo 

được mục tiêu lợi nhuận của Công ty đặt ra. Ban 

lãnh đạo đã thực hiện công tác mua hàng và dự trữ 

hàng hóa hợp lý đã giảm đáng kể chí phí giá vốn  dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 

2017 đạt 13.135 triệu đồng, tăng 

5,88% so với năm 2016.  

Khép lại năm 2017 với những 

cơ hội và thách thức nhưng với 

sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng 

quản trị cũng như các chính 

sách được Ban Tổng giám đốc 

áp dụng kịp thời đã giúp Công ty 

đạt được các kết quả hoạt động 

khả quan, lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh đạt 16.100 

triệu đồng, tăng 8,42% so với 

cùng kỳ năm trước. Bên cạnh 

đó, phải kể đến sự cố gắng, tinh 

thần làm việc hết mình của đội 

ngũ cán bộ công nhân viên vì lợi 

ích chung của Công ty trong 

năm 2017 và kế hoạch phát 

triển bền vững trong tương lai. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Các hệ số tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1,06 1,02 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,83 0,86 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 

    

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 90,97% 92,96% 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 1.007,23% 1.321,19% 

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động 
 

    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,37 3,36 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 0,85 0,70 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

    

- Hệ số LNST/Doanh thu  thuần % 2,32% 2.65% 

- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân % 21,30% 23,27% 

- Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân % 1,98% 1,85% 

- Hệ số LN HDKD/Doanh thu thuần % 2,78% 3,25% 
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1,06

1,02

0,83

0,86

NĂM 2016 NĂM 2017

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

  

90,97%
92,96%

1007,23%

1321,21%

NĂM 2016 NĂM 2017

Cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Tính đến ngày 31/12, khả năng thanh toán ngắn có 

dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, đạt 1,02 giảm 

3,77% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là 

do tốc độ tăng trưởng giữa tài sản ngắn hạn và nợ 

ngắn hạn, trong khi đó cả hai khoản mục đều tăng 

trưởng ổn định trong năm. Cụ thể, tài sản ngắn hạn 

đạt 701.106 triệu đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ 

năm 2016, tập trung tăng chủ yếu vào khoản tiền 

mặt và các khoản tương đương tiền, khoản phải 

thu khách hàng ngắn hạn. Bên cạnh đó, nợ ngắn 

hạn đạt 687.342 triệu đồng, tăng 17,12% so với 

cùng kỳ năm 2016, bởi trong năm Công ty tăng 

khoản phải trả ngắn hạn khác và vay, nợ tài chính 

ngắn hạn. Điều này cho thấy tốc độ tăng của nợ 

ngắn hạn nhanh hơn tốc độ tăng của tài sản ngắn 

hạn, đã đẩy khả năng thanh toán của Công ty tăng 

trưởng chậm hơn so với năm trước, những vẫn ở 

mức chấp nhận. Ngoài ra, hàng tồn kho giảm đã 

tác động tích cực đến khả năng thanh toán nhanh 

đạt 0,86, tăng 3,61 so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung nợ chiếm tỷ trọng cao trong cơ 

cấu vốn của Công ty trong năm 2017. Cụ 

thể, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 

1321,19%, tăng 313,98% so với cùng kỳ 

năm 2016, đồng thời nguồn vốn tự có của 

Công ty đang bị hạn chế, khả năng đảm 

bảo khoản nợ vay ở mức thấp của Công ty  

trong năm. Nguyên nhân là do trong năm 

Công ty tăng trưởng mạnh khoản nợ vay tài 

chính ngắn hạn và khoản nợ phải trả khách 

hàng, điều này bị tác động bởi sự thay đổi 

mạnh mẽ trong hình thức mang lại doanh 

thu cho Công ty năm 2017. Tuy nhiên, với 

những chính sách đúng đắn của Ban lãnh 

đạo đã giúp tình hình hoạt động của Công 

ty vẫn đang được duy trì ổn định, kiểm soát 

ổn định các khoản vay nợ.  

Đơn vị tính: lần 

Đơn vị tính: % 
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3,36

3,36

0,85

0,70

NĂM 2016 NĂM 2017

Hiệu suất hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

2,32%

10,71%

21,30%

23,27%

1,98% 1,85%

2,78% 3,25%

NĂM 2016 NĂM 2017

Khả năng sinh lời

Hệ số LNST/Doanh thu  thuần

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân

Hệ số LN HDKD/Doanh thu thuần

Qua chỉ số hiệu quả hoạt động cho thấy tình 

hình kinh doanh của Công ty đang diễn ra ổn 

định. Cụ thể vòng quay hàng tồn kho đạt 

3,36 vòng, duy trì cùng mức so với năm 

trước. Bởi giá vốn hàng bán và hàng tồn kho 

bình quân đều giảm so với năm trước. Trong 

đó giá vốn hàng bán bị ảnh hưởng từ việc 

thực hiện kế hoạch lưu trữ hàng tồn kho dựa 

vào thời điểm và nhu cầu của thị trường. 

Đồng thời, với sự chủ động cập nhật tình 

hình thị trường đã góp phần giúp Công ty linh 

động trong việc tích trữ dược phẩm hợp lý. 

Mặt khác, tình hình kinh doanh của Công ty 

bị cạnh tranh mạnh mẽ về thị phần, kinh 

nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ,v.v… đã ảnh 

hưởng đến doanh thu trong năm. Do vậy, hệ 

số doanh thu thuần trên tổng tài sản bình 

quân bị giảm nhẹ.  

Trong năm 2017, ngành dược phẩm Việt Nam 

đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ như công nghệ, 

chất lượng,v.v… ngoài ra nhu cầu về chăm sóc 

sức khỏe đang ngày càng được cộng đồng chú 

trọng. Điều này mang đến triển vọng giúp ngành 

tiếp tục được đánh giá cao. Nắm bắt được cơ hội 

của thị trường, Ban lãnh đạo phối hợp với đội ngũ 

cán bộ công nhân viên đưa ra những chính sách 

đúng đắn, kế hoạch phù hợp với tình hình thị 

trường đã mang lại mức tăng trưởng đều ở khả 

năng sinh lời. Mặc dù trong năm Công ty bị ảnh 

hưởng mạnh mẽ sự cạnh tranh trong ngành làm 

cho doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2016. 

Bên cạnh đó, kết quả này là động lực khích lệ tinh 

thần làm việc hết mình, nỗ lực vì lợi ích chung của 

Ban lãnh đạo cùng với toàn thể cán bộ công nhân 

viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập 

khẩu Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Đơn vị tính: % 

Đơn vị tính: vòng 
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 Cơ cấu cổ đông 

  

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
(cổ phiếu) 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

I Cổ đông trong nước  263 98,90% 

1 Cá nhân 259 63,83% 

2 Tổ chức 04 35,07% 

II Cổ đông nước ngoài  03 1,10% 

1 Cá nhân 03 1,10% 

2 Tổ chức - - 

III Cổ phiếu quỹ - - 

Tổng cộng 266 100% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

Giao dịch cổ phiểu quỹ 

Không có 

 Số cổ phần đã phát hành: 3.080.000 CP 

 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông  

 Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 

 Số cổ phần đang lưu hành: 3.080.000 CP 

 Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 CP 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Kế hoạch phát triển tương lai 

 Các nhóm giải pháp chủ yếu 
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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất  

kinh doanh  

                                                                                                                                                    

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm 

Doanh thu bán hàng hoá 492.161 466.800 -5,15% 

Doanh thu phí ủy thác 44.135 31.162 -29,39% 

Doanh thu cho thuê 1.881 1.342 -28,65% 

Tổng doanh thu 538.177 499.304 -7,22% 

Giảm trừ doanh thu 3.239 4.374 35,04% 

Doanh thu thuần 534.938 494.930 -7,48% 

 

Đơn vị: triệu đồng 
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91,45%

8,20%
0,35%

Năm 2016

Doanh thu bán hàng hoá

Doanh thu phí ủy thác

Doanh thu cho thuê

93,49%

6,24%

0,27%

Năm 2017

  
Cơ cấu doanh thu 

Năm 2017, nhìn chung tình hình hoạt động 

của Công ty có dấu hiệu tăng trưởng chậm, cụ 

thể doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

đạt 499.304 triệu đồng, giảm tương ứng 

5,15% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên 

nhân là do tình hình thị trường thuộc mảng 

phân phối và thiết bị y tế bị canh tranh gay gắt 

với những doanh nghiệp trong nước, những 

công ty chuyên về phân phối bán lẻ công nghệ 

điện tử như FPT, Thế giới Di dộng, Nguyễn 

Kim, v.v… đang chuẩn bị những bước cơ bản 

để chuyển hướng vào thị phần bán lẻ dược 

phẩm. Thêm vào đó, năm 2017 là năm đánh 

dấu sự xâm nhập và tăng trưởng mạnh mẽ 

các thương hiệu ngoại như Vistar, KU.DOS 

Pharmacy, Century Pharma, v.v… Điều này, 

đã ảnh hưởng đáng kể đến thị phần tiêu thụ 

của Công ty làm cho doanh thu giảm so với 

năm 2016. Do đó, để chủ động giải quyết vấn 

đề hạn chế những thiệt hại do thị trường tác 

động, Ban lãnh đạo đã phối 

hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ tích cực theo 

dõi thị trường, đồng thời tổng hợp kết quả kinh 

doanh định kỳ để đưa ra phương án hoạt 

động đúng đắn và phù hợp với từng thị 

trường. Điều này đã đóng góp đáng kể vào 

việc hạn chế ảnh hưởng của thị trường đến 

doanh thu bán hàng hóa, doanh thu phí ủy 

thác và doanh thu cho thuê trong năm của 

Công ty.  

Kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2017 

là do các chính sách đúng đắn của Ban lãnh 

đạo và sự nỗ lực hết mình của cán bộ công 

nhân viên đã làm việc vì lợi ích chung của 

Công ty YTECO trong năm 2017 và tương lai. 
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 Tình hình tài chính  

92,66%

7,34%

Năm 2017

93,79%

6,21%

Năm 2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

  

Khoản mục Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 % Tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 619.311 701.106 13,21% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 40.999 55.502 35,37% 

Tổng tài sản Triệu đồng 660.310 756.608 14,58% 

 

Cơ cấu tài sản 

Nhìn chung tình hình tài sản của Công ty trong năm 2017 có tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, tại thời 

điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 756.608 triệu đồng, tăng tương ứng 14,58% so 

với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong cơ cấu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn tăng 13,21%, tài sản dài 

hạn tăng 35,37%. Đối với tài sản ngắn hạn, tại thời điểm cuối năm, khoản mục tiền và tương 

đương tiền tăng 112,37% so với cùng kỳ năm 2016. Đối với tài sản dài hạn, do trong năm Công ty 

hoàn thành khoản đầu tư xây dựng cơ bản là dự án xây dựng nhà kho theo tiêu chuẩn GSP tại Thủ 

Đức với trị giá khoảng 45 tỷ đồng đã làm tài sản cố định tăng khoảng 687% so với năm 2016. Với 

nhà kho này, Ban lãnh đạo Công ty định hướng sẽ mở rộng hoạt động của mình trên nhiều tỉnh 

thành trên cả nước với chất lượng sản phẩm được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn trong ngành. 
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97,72%

2,28%

Năm 2017

97,70%

2,30%

Năm 2016

97,72%

2,28%

Năm 2017

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

  

Khoản mục Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 % Tăng/giảm 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 586.866 687.342 17,12% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 13.808 16.029 16,08% 

Nợ phải trả Triệu đồng 600.674 703.371 17,10% 

 

Cơ cấu nợ phải trả 

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng các khoản nợ phải trả của Công ty là 703 tỷ đồng, tăng 17,10% 

so với năm 2016. Trong đó, các khoản nợ ngắn hạn chiếm 97,72% trong cơ cấu nợ phải trả, các 

khoản nợ này tập trung ở khoản mục phải trả người bán mà cụ thể là các Công ty cung cấp đầu 

vào các công ty như Công ty Belasia, Công ty NEO UNICAP,v.v… đây đều là những đối tác lâu 

năm của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty có các khoản vay ngắn hạn với các ngân hàng như Ngân 

hàng TMCP XNK Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, v.v… với tài sản đảm bảo 

chủ yếu là quyền đòi nợ và hàng tồn kho luân chuyển hoặc không có tài sản đảm bảo, từ đó cho 

thấy uy tín lớn của Công ty trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.  
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 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

  

 Tăng trưởng ổn định kinh doanh và dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; 

 Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu và cung ứng thuốc ; 

 Chủ động tìm kiếm nhà cung cấp để hợp tác đấu thầu, kinh doanh, phân phối; 

 Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược kinh doanh trang thiết bị y tế gắn với tái cơ cấu 

đồng bộ và toàn diện; 

 Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đối tác, đưa ra các giải pháp phù hợp về thị trường 

tốt nhất cho từng thời kỳ và mặt hàng kinh doanh. 

 Tiếp tục cơ cấu mô hình tăng trưởng bao gồm lợi nhuận từ kinh doanh chiếm tỉ trọng 

70%, dịch vụ nhập khẩu ủy thác 30%. 
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 Các nhóm giải pháp chủ yếu 

 

“YTECO – VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” 

Tập trung thực hiện tốt ba mảng trọng tâm: 

 Đấu thầu. 

 Phân phối. 

 Quản lý rủi ro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty 
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 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

  

Trong năm 2017, hoạt động phân phối dược phẩm gặp 

nhiều trở ngại, do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, một số 

doanh nghiệp nội đẩy mạnh việc hợp tác kinh doanh với các 

Công ty nước ngoài nhằm tạo lợi ích chung, mở rộng cơ hội 

tiếp cận với nền kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại trong 

lĩnh vực sản xuất dược phẩm, góp phần trau dồi kiến thức 

trong ngành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn ngoài 

ngành nhưng có tiềm lực lớn về tài chính như Thế giới di 

động, FPT… đã và đang có nhiều động thái chuyển hướng 

sang kinh doanh dược phẩm. 

Nhận thức được vấn đề trên, Hội đồng Quản trị phối hợp với 

Ban lãnh đạo đã chủ động nắm bắt tình hình, đồng thời đề 

ra phương án phù hợp nhất nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt 

động kinh doanh thông qua việc đẩy mạnh tìm kiếm đối tác 

là các nhà cung cấp dược phẩm có uy tín, có công nghệ sản 

xuất sản phẩm đa dạng, các kênh phân phối với trang thiết 

bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu trong nước. Bên 

cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tổ chức các buổi đào 

tạo nhằm trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhằm tăng cường chất 

lượng nguồn nhân lực cho Công ty.  

  

Kết quả trong năm 2017, một lần 

nữa đã cho thấy sự lãnh đạo đúng 

đắn, sự hỗ trợ kịp thời của Hội 

đồng quản trị đối với Ban điều 

hành và toàn thể đội ngũ cán bộ 

công nhân viên trong Công ty; sự 

đúng đắn và phù hợp trong kế 

hoạch, nhiệm vụ được thông qua 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017. Bên cạnh đó, những 

khó khăn mà Ban lãnh đạo đã trải 

qua trong năm 2017 một phần tạo 

cơ hội để Ban lãnh đạo nhìn nhận 

chính xác về những mặt tích cực 

và hạn chế trong hoạt động của 

Công ty, để từ đó đưa ra phương 

án tốt nhất cho mục tiêu chiến 

lược của Công ty trong nhiệm kỳ 

tiếp theo. 
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Đánh giá về hoạt động của  

Ban Tổng Giám đốc Công ty   

  

Trong năm 2017, thông qua các cuộc họp 

hàng quý và các cuộc họp bất thường, Hội 

đồng quản trị đã nắm bắt, theo dõi, điều hành 

và xử lý kịp thời các vướng mắc của Ban 

điều hành. HĐQT đưa ra những phân tích cụ 

thể về những mặt đạt được cũng như chưa 

đạt để Ban điều hành Công ty có những chỉ 

đạo sát sao đến từng phòng ban. Theo đánh 

giá của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã 

thực hiện tốt các nhiệm vụ khi hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

Ngoài ra, Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động 

Công ty một cách ổn định, nâng cao tinh thần tập 

thể cho đội ngũ người lao động nhằm tạo sự gắn 

bó, nỗ lực cống hiến hết mình vì Công ty. Nhìn 

chung với sự nỗ lực, tâm huyết của Ban điều hành 

qua việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của 

Hội đồng quản trị một cách quyết đoán dựa trên 

nguyên tắc công bằng, minh bạch. Kết thúc năm 

2017, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ 

đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017, góp phần giúp YTECO ngày càng khẳng 

định vị thế trên thị trường. 
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 Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

  

 Số 1 dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác, top 3 cung ứng thuốc, top 5 công ty có chất lượng dịch vụ 

tốt nhất ngành dược Việt Nam. 

 Xây dựng chuỗi giá trị Yteco: 

 Sản xuất (nhà máy GMP) 

 Tồn trữ (kho GSP) 

 Phân phối (hệ thống cung ứng GDP) 

 Bán lẻ (chuỗi nhà thuốc GPP) 

 Tăng vốn Điều lệ. 

 Tăng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cổ tức. 
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 Hôị đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, BTGĐ và BKS 
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 Hội đồng quản trị 

  

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

Tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết 

(cổ phần) 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

1 Ông Trịnh Đào Cung  Chủ tịch HĐQT 62.645 2,03% 

2 Ông Lê Văn Thiện Phó Chủ tịch HĐQT 893.200 29 % 

3 Bà Phạm Tố Hà Thành viên HĐQT 18.700 0,61 % 

4 Ông Nguyễn Hải Hà Thành viên HĐQT 1.210 0,04 %   

 

Cổ phần 

Khoản mục Đơn vị tính Số lượng 

Mệnh giá Đồng 10.000 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Cổ phiếu 3.080.000 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Cổ phiếu 3.080.000 

Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu 0 

Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu 0 

 

Cơ cấu sở hữu 

Hình thức Tỷ lệ (%) 

Sở hữu nhà nước 29 % 

Sở hữu nước ngoài 1,10 % 

Sở hữu khác 69,9 % 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng 

quản trị, nội dung và kết quả của cuộc hop:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ họp 

1 Trịnh Đào Cung Chủ tịch HĐQT 22/5/2010 4 100% 

2 Lê Văn Thiện Phó Chủ tịch HĐQT 22/5/2010 4 100% 

3 Phạm Tố Hà Thành viên HĐQT 22/5/2010 4 100% 

4 Nguyễn Hải Hà Thành viên HĐQT 23/5/2015 4 100% 

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: 

STT 
Ngày Nghị 

quyết/Quyết định 
 Nội dung 

1 20/04/2017 

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;  kế hoạch, phương hướng hoạt 

động năm 2017 và chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 

13/05/2017). 

2 16/06/2017 

Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 cho Cổ đông Công ty Yteco và chi 

bổ sung 1% cổ tức của năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm 2017. Tổng cổ tức chi trong đợt 1 năm 2017 là 11% 

trên vốn điều lệ. 

3 27/07/2017 

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động 

kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Đăng ký giao dịch cổ phiếu Yteco trên 

sàn Upcom và việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông (tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty). 

4 26/10/2017 
Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 3 

tháng cuối năm 2017. 
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 Ban kiểm soát 

 

  

STT Họ và tên Chức vụ 
Tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết 
(cổ phần) 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Huỳnh Công Triết Trưởng BKS 107.140 3,48 % 

2 Dư Quốc Đông Thành viên BKS 99.770 3,24 % 

3 Nguyễn Thị Thu Thúy Thành viên BKS 550 0,02 % 

 

Thông tin thành viên Ban kiểm soát 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Số cuộc hợp trong năm của Ban kiểm soát: 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Số buổi họp 

BKS tham dự 
Tỷ lệ họp 

1 Huỳnh Công Triết Trưởng ban KS 23/5/2015 4 100% 

2 Dư Quốc Đông Thành viên BKS 22/5/2010 4 100% 

3 Nguyễn Thị Thu Thúy Thành viên BKS 23/5/2015 4 100% 

 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các 

nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, xem xét tính phù hợp của các quyết 

định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. 

 Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm. 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ trung thực và mức cẩn thận 

trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

của HĐQT, BTGĐ và BKS 

 

Lương thưởng thù lao và các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Lương công việc Lương hiệu quả Thưởng 

1 Hội đồng quản trị       

1.1 Trịnh Đào Cung 110.000.000  -  -  

1.2 Lê Văn Thiện 111.111.111   - -  

1.3 Nguyễn Hải Hà 82.000.000  -  -  

1.4 Phạm Tố Hà 91.111.117  -  -  

2 Ban kiểm soát       

2.1 Huỳnh Công Triết 84.444.444  -  -  

2.2 Nguyễn Thị Thu Thúy 67.000.000  -  -  

2.3 Dư Quốc Đông 74.444.444  -  -  

3 Ban điều hành       

3.1 Trịnh Đào Cung 312.000.000  172.572.000  337.000.000  

3.2 Nguyễn Hải Hà 252.720.000  137.004.800  219.500.000  

3.3 Trần Cao Sơn 236.196.000  125.604.000  55.500.000  

3.4 Tô Thị Lệ Thu 236.196.000  145.604.000  88.000.000  

3.5 Trịnh Thị Mỹ Liên 220.449.600  113.580.000  56.000.000  

 

Đơn vị tính: đồng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2018 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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