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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y YẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
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YTECO tận tụy đóng góp 

vào việc bảo vệ sức khỏe, 

cải thiện chất lượng cuộc 

sống và nâng cao tuổi thọ 

con người

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.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
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Đánh giá của HĐQT Báo cáo quản trị Báo cáo tài chính

Tình hình hoạt động kinh doanh Báo cáo của Ban TGĐ

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mô hình quản trị

Định hướng phát triển
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá hoạt động của Ban TGĐ

Kế hoạch và định hướng phát triển của 

Công ty

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 

ích của HĐQT, Ban TGĐ và BKS

Ý kiến của kiểm toán viên

Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Tình hình hoạt động SX KD

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông

Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo kết quả hoạt động SX KD

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển tương lai

Các nhóm giải pháp chủ yếu
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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 CNĐKDN :
0302366480 cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001,

thay đổi lần thứ 24 ngày 07 tháng 08 năm 2017

Vốn điều lệ : 30.800.000.000 đồng

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

SĐT - FAX : (028) 39 304 372 - (028) 39 306 909

Website : www.yteco.vn

Mã cổ phiếu : YTC

Thông tin khái quát
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Quá trình hình thành và phát triển

1984

1989

1993

2001

2006

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 YT-

ECO, 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.

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 MinhYTE-

CO 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.
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Các thành tích đạt được

Năm 2018 Năm 2018

Năm 2018

Năm 2018

Năm 2017
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Ngành nghề và địa bàn hoạt động

• 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.

Ngành nghề kinh doanh
Hà Nội

Đà Nẵng

Cần Thơ

TP. Hồ Chí Minh
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Mô hình quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG 

PHÁP CHẾ 

QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG

PHÒNG 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN

PHÒNG

 LOGISTICS

GIÁM ĐỐC 

XNK

PHÒNG 

XNK

PHÒNG 

THÔNG 

QUAN

PHÒNG 

TÀI CHÍNH

PHÒNG 

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC 

TÀI CHÍNH

YTECO - 

PHARMACY

PHÒNG 

TTBYT

PHÒNG 

MARKETING

PHÒNG 

KINH 

DOANH

GIÁM ĐỐC 

KINH DOANH

PHÒNG 

NHÂN SỰ 

HÀNH 

CHÍNH

GIÁM ĐỐC 

NHÂN SỰ
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 Mục tiêu tổng quát

• Trong năm 2019, Công ty tiếp tục xây dựng định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp số 1 về dịch vụ 

xuất nhập khẩu ủy thác, đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty đưa ra chính sách hoạt động nhằm duy trì Top 3 

nhà cung ứng thuốc, nâng hạng công ty có chất lượng dịch vụ tốt nhất ngành dược Việt Nam.

• Công ty đưa vào thực nghiệm và đang trong thời gian hoàn thiện chuỗi giá trị YTECO gồm: Sản xuất _ 

Nhà máy GMP -->  Tồn trữ _ Kho GSP --> Phân phối _ Hệ thống cung ứng GDP --> Bán lẻ _ Chuỗi nhà 

thuốc GPP

• Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty dự định tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nâng cao năng lực hoạt động 

kinh doanh.

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

• Công ty tập trung vào tăng trưởng ổn định kinh doanh 

và dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.

• Đẩy mạnh hiệu quả trong công tác đấu thầu và cung 

ứng thuốc thông qua những chính sách và kế hoạch 

cụ thể do Ban lãnh đạo phối hợp với đội ngũ nhiều 

kinh nghiệm, thích ứng nhanh với tình hình thị trường 

trong năm qua.

• Ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh, phân phối, 

đối tác đấu thầu thì trong năm qua Ban lãnh đạo đã 

và đang chuyển sang tăng cường mở rộng mảng kinh 

doanh thiết bị y tế với nhiều nhà cung cấp tiềm năng.

• Theo dõi diễn biến tình hình thị trường để đưa ra chính 

sách tài chính hợp lý, hạn chế tác động của biến động 

lãi suất đến kết quả kinh doanh, đồng thời, tăng cường 

phòng ngừa rủi ro tỷ giá, chủ động trích lập dự phòng 

nhằm đảm bảo ngân sách cho hoạt động của 

Công ty.

• Đẩy mạnh thu hồi công nợ, đảm bảo tính 

thanh khoản tốt.

• Thực hiện quản trị hiệu quả chi phí gián tiếp, 

tiết kiệm tối đa đóng góp vào sự phát triển 

của Công ty.

• Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành 

thêm cổ phiếu

• Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực bên 

trong, đồng thời tìm kiếm ứng viên phù hợp

• Tiếp tục nỗ lực cải cách môi trường làm việc; 

phân công nhân sự hợp lý; chính sách kinh 

Doanh; hệ thống tài chính; chính sách tiền 

lương và khen thưởng cuối năm..

Định hướng phát triển
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Các rủi ro

Rủi ro ngành Rủi ro cạnh tranh

Ngành Dược là một trong những ngành được sự 

kiểm soát đặc biệt của Chính phủ về giá và hệ thống 

phân phối, đây là điều kiện thuận lợi cho các công ty 

trong nước. Tuy nhiên, nguồn lực cho sự phát triển 

của ngành còn yếu và thiếu không những ở khâu 

máy móc thiết bị tiến tiến, năng lực sản xuất, nhu 

cầu dược phẩm còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu 

mà còn ở năng lực con người, đội ngũ bác sĩ, nhà 

nghiên cứu ở trong nước đã làm ảnh hưởng đáng 

kể đến kết quả của ngành Dược trong năm. Ngoài 

ra, chi phí đầu tư cho loại dược phẩm mới là khá 

cao bởi cần thời gian nghiên cứu dài, sản phẩm lại 

có thời hạn sử dụng nhất định cũng như việc xâm 

nhập thị trường lại khó khăn. Hiểu rõ được những 

khó khăn trên, Công ty đã nghiên cứu, tìm kiếm 

loại dược phẩm phù hợp với phân khúc tiêu thụ, 

đồng thời xây dựng kế hoạch luân chuyển hàng hóa 

phù hợp nhằm mang lại kết quả hoạt động tốt nhất.

YTECO là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xuất 

nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, trang thiết bị y tế. 

Trong những năm gần đây Nhà nước ta đang đẩy 

mạnh quá trình hội nhập bằng việc tham gia ký kết 

nhiều hiệp định thương mại, điều này đã thu hút 

nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia, liên kết với 

những doanh nghiệp lớn trong nước, tạo nhiều cơ 

hội phát triển cho ngành dược trong nước về công 

nghệ kỹ thuật, đội ngũ quản lý, v.v…. Tuy nhiên, 

cánh cửa hội nhập cũng mở ra nhiều thách thức 

về cạnh tranh đối với ngành dược phẩm Việt Nam. 

Với lộ trình giảm thuế trong thời gian tới sẽ thu 

hút thêm nhiều công ty dược phẩm nước ngoài gia 

nhập thị trường với tiềm lực mạnh mẽ về tài chính 

và công nghệ. Thêm vào đó, YTECO sẽ phải đối mặt 

với những doanh nghiệp có khả năng tự sản xuất, 

…. Đứng trước thực tế này đòi hỏi Công ty phải 

nâng cao hơn nữa về chất lượng sản phẩm, tìm kiếm 

và đa dạng hóa dược phẩm, đồng thời, chú trọng 

vào chính sách bán hàng cũng là một trong những 

yếu tố giúp nâng cao sức mạnh cạnh tranh, duy trì 

thị phần tiêu thụ trong thời gian qua và là động lực 

tăng trưởng ở thời gian sắp tới.



22 |   CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh    Báo cáo thường niên 2018   | 23    

Rủi ro luật pháp Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro kể trên, 

YTECO cũng có khả năng 

gặp phải các rủi ro khác 

như thiên tai, dịch họa, 

hỏa hoạn,... là những rủi 

ro bất khả kháng, nếu xảy 

ra sẽ gây thiệt hại cho tài 

sản, con người và tình 

hình hoạt động chung của 

Công ty. Để hạn chế tối 

đa những thiệt hại có thể 

xảy ra, Công ty thực hiện 

tuyên truyền nhận thức 

phòng ngừa khi có sự cố 

hỏa hoạn xảy ra, đồng thời 

dự kiến sẽ tham gia mua 

bảo hiểm cho tài sản và các 

sản phẩm hàng hóa.

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

doanh nghiệp kinh doanh chuyên về dược liệu và thiết bị dụng cụ y 

tế, do đó, hoạt động của Công ty chịu sự quản lý và chi phối của Luật 

Dược, nghị định 54/2017/NĐ-CP và một số văn bản thuộc lĩnh vực 

Dược. Tuy nhiên, trong năm qua một số văn bản đang trong quá trình 

sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng kịp thời diễn biến thị trường và hội 

nhập của nền kinh tế, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách 

hoạt động, định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh sự thay đổi 

của Luật chuyên ngành thì Công ty còn đang phải tuân thủ hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế và một số văn 

bản pháp lý khác thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên 

nhân là do hình thức tổ chức của YTECO là công ty cổ phần và cổ 

phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội. Đứng trước những thách thức, Công ty đã chủ động theo dõi, 

cập nhật và có sự điều chỉnh quy định, chính sách thực hiện nhằm phù 

hợp với tình hình thực tế, diễn biến thị trường trong năm qua.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
  KINH DOANH NĂM 2018

Tình hình hoạt động kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông

Báo cáo phát triển bền vững
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Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện 

2017
Kế hoạch 

2018
Thực hiện 

2018
TH 2018/
KH 2018

TH 2018/
TH 2017

Doanh thu thuần Tr đồng 494.930 519.676,5 529.436 101,88% 106,97%

Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 13.135 13.791,75 14.090 102,16% 107,27%

Cổ tức % 21% >=21% 21% 100% 100%

Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2018

Năm 2018 tiếp tục là năm đánh dấu sự tăng trưởng 

mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam kể từ năm 2008 

trở lại đây. Theo số liệu của Tổng cục thống kê thì Tốc 

độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 

tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát kiểm 

soát dưới mức 4%. 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 về chăm 

sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Điều này 

đã tiếp tục mang lại tín hiệu khả quan cho một năm 

kinh doanh hiệu quả, trong đó lĩnh vực phân phối 

dược phẩm và thiết bị y tế như YTECO tiếp tục nhận 

được sự quan tâm của thị trường. 

Bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động của các 

doanh nghiệp như YTECO đang bị chi phối mạnh 

mẽ bởi hệ thống Luật và các văn bản liên quan đến 

Luật Dược trong quá trình điều chỉnh, sửa đổi, thay 

đổi đã tác động đến kế hoạch nhập khẩu dược phẩm, 

thiết bị y tế cũng như chính sách hoạt động nội bộ 

của Công ty. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp 

dịch vụ đạt 529.436 triệu đồng, tăng tương ứng 

6,97% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề 

ra là 1,88%.  . Ngoài ra, nhờ vào chính sách phân bổ 

chi phí đúng đắn, phù hợp với tình hình thị 

trường đã góp phần giúp lợi nhuận sau thuế 

tiếp tục duy trì mức tăng trưởng. Cụ thể, lợi 

nhuận sau thuế đạt 14.090 triệu đồng, tăng 

tương ứng 7,27% so với năm 2017 và vượt kế 

hoạch là 2,16% đã được đề ra đầu năm. Thêm 

vào đó, Công ty luôn chú trọng các chính sách 

chăm sóc ở các thị trường có sẵn, thị trường 

đang bị cạnh tranh như TP. Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Cần Thơ, trong đó, Cần Thơ đạt doanh số 

37.952 triệu đồng, tăng 23,1% so với năm 2017, 

Đà Nẵng đạt 4.314 triệu đồng, tăng 32,06% so 

với năm 2017 là một trong những yếu tố quan 

trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của Công 

ty trong năm 2018. Mặt khác, trong năm 2018 

Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức với 

mức tối đa được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua từ đầu năm.

Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực và 

cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán 

bộ công nhân viên của YTECO, cùng với đó là 

những chính sách, kế hoạch hoạt động kịp thời, 

đúng đắn và phù hợp với tình hình thị trường 

của Ban lãnh đạo đã giúp Công ty tiếp tục duy 

trì mức tăng trưởng trong năm 2018 và là nền 

tảng góp phần xây dựng định hướng phát triển 

bền vững trong thời gian sắp tới.

OMEGA 3-6-9 EPA DHA Bao Đeo Nẹp Cổ Tay DR-W055

YTECOPREDNI MÁY MASSAGE NEW SQUIRREL
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Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018

494.930

519.677

529.436

DOANH THU THUẦN

Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018

13.135

13.792

14.090

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Trong năm 2018, doanh thu thuần đạt 529.436 triệu đồng, tăng tương ứng 6,97% so với cùng kỳ năm trước 

và vượt kế hoạch đề ra là 1,88%. Bởi Bởi Công ty đã tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp trong và ngoài 

nước với mức phí hợp lý để tăng số lượng mặt hàng tham dự đấu thầu và khả năng trúng thầu, ngoài ra còn 

đẩy mạnh bán hàng qua đội ngũ trình dược viên tại thị trường OTC,  đồng thời nắm bắt được những khó khăn 

cũng như diễn biến của thị trường, nhu cầu sử dụng của cộng đồng, trong năm 2018 YTECO đã tung ra thị 

trường các dòng sản phẩm mới và được ghi nhận kết quả khả quan từ các mặt hàng mới này. Điều này đã góp 

phần duy trì đà tăng trưởng cũng như tạo nền móng vững chắc trong việc xây dựng định hướng trong năm 

2019 của Công ty.

Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng, năm 2018 lợi nhuận sau thuế đạt 14.090 triệu đồng, tăng tương ứng 7,27% so 

với năm 2017 và vượt kế hoạch là 2,16% đã được đề ra đầu năm. Để đạt được kết quả này, Ban lãnh đạo đã phối 

hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên môn xây dựng chính sách quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh trong quá trình 

hoạt động nhưng vẫn đảm bảo lợi ích và quyền lợi của người lao động, cổ đông, nhà đầu tư. Đồng thời, theo 

dõi và cập nhật liên tục diễn biến lãi suất đã giúp Công ty duy trì mức chi phí ổn định, trong khi thị trường ghi 

nhận nhiều đợt biến động tăng lãi suất trong năm.
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Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

STT Họ và tên Chức vụ

1 Trịnh Đào Cung Giám Đốc 

2 Nguyễn Hải Hà Giám đốc tài chính

3 Trần Cao Sơn Giám đốc Kinh doanh

4 Tô Thị Lệ Thu Giám đốc Xuất nhập khẩu

5 Trịnh Thị Mỹ Liên Giám đốc Nhân sự

Ông Trịnh Đào Cung

Ngày sinh: 06/09/1970

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

Chức vụ hiện tại đang nắm giữa ở Công ty: 

Tổng Giám Đốc

Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 16/01/2019): 

62.645  cổ phần, chiếm 2,03 % vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần phát 

triển KCN: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn 

điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 62.645  cổ phần, chiếm 

2,03 % vốn điều lệ



32 |   CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh    Báo cáo thường niên 2018   | 33    

Ông Nguyễn Hải Hà

Ngày sinh: 02/10/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Chức vụ hiện tại đang nắm giữa ở Công ty: 

Giám Đốc Tài chính

Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 16/01/2019): 

1.210  cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần phát 

triển KCN: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn 

điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 1.210  cổ phần, chiếm 

0,04% vốn điều lệ

Ông Trần Cao Sơn

Ngày sinh: 29/09/1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Chức vụ hiện tại đang nắm giữa ở Công ty: 

Giám Đốc Kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 16/01/2019): 

2.750  cổ phần, chiếm 0,09  % vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần phát 

triển KCN: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn 

điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 2.750  cổ phần, chiếm 0,09  

% vốn điều lệ

Bà Tô Thị Lệ Thu

Ngày sinh: 10/08/1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Chức vụ hiện tại đang nắm giữa ở Công ty: 

Giám Đốc Xuất nhập khẩu

Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 16/01/2019):  

0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần phát 

triển KCN: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn 

điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 

vốn điều lệ

Bà Trịnh Thị Mỹ Liên

Ngày sinh: 11/09/1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Chức vụ hiện tại đang nắm giữa ở Công ty: 

Giám Đốc Nhân sự

Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 16/01/2019):  

550  cổ phần, chiếm 0,02 % vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần phát 

triển KCN: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn 

điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 550  cổ phần, chiếm 0,02 

% vốn điều lệ
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Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

10.036.505 10.440.440
11.055.000

12.187.350

MỨC THU NHẬP BÌNH QUÂN

Số lượng cán bộ, nhân viên

Mức lương bình quân qua các năm

Tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty năm 2018 là 142 người, trong đó:

STT Tính chất phân loại
Số lượng
(người)

Tỷ lệ

A Theo trình độ  142 100%

1 Trên Đại học 1 0,70%

2 Đại học 44 30,99%

3 Cao đẳng + KTV 9 6,34%

4 Khác 88 61,97%

B Theo tính chất hợp đồng lao động   

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 17 12%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 125 88%

3 Hợp đồng theo thời vụ - -

0,70%

30,99%

6,34%
61,97%

THEO TRÌNH ĐỘ

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng + KTV

Khác

11,97%

88,03%

THEO TÍNH CHẤT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng có xác định 
thời hạn

Hợp đồng không xác 
định thời hạn

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Mức thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng)
10.036.505 10.440.440 11.055.000 12.187.350
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Chính sách người lao động
Chính sách tuyển dụng Chính sách lương thưởng Chính sách phục lợi xã hội

Nhằm đảm bảo chất lượng lao động phù hợp với 

tính chất công việc cũng như thu hút được lực 

lượng nhân sự chất lượng cao, Công ty đã thực hiện 

tuyển dụng dựa trên các tiêu chí sau:

• Tố chất

• Tiềm năng

• Thiện chí

Đồng thời, Ban tuyển dụng phảo luôn tuân thủ 

nguyên tắc công bằng mọi người thời điểm và đối 

với mọi ứng viên. Đặc biệt, Công ty ưu tiên những 

ứng viên có trình độ, kinh nghiệm nhất trong linh 

vực dược phẩm này.

Chính sách lương được Công ty tuân thủ chi trả 

theo đúng quy định được Nhà nước cho người lao 

động. Cụ thể, Công ty căn cứ vào mức lương tối 

thiểu của người lao động theo Nghị định 141/2017/

NĐ-CP được ban hàng ngày 07/12/2017 Thay thế 

ghị định 153/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành 

từ ngày 25/01/2018. Điều này mang lại sự minh 

bạch, công bằng trong việc xây dựng chính sách 

lương của Công ty trong năm 2018. 

Bên cạnh đó, nhằm duy trì ổn định lực lượng lao 

động Công ty đã áp dụng chính sách đãi ngộ, trả 

công lao động xứng đáng dựa trên đóng góp và hiệu 

quả của công việc. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng, 

công bố Quy chế lương, thưởng phù hợp với từng vị 

trí chức danh công việc nhằm góp phần minh bạch 

trong việc chi trả cũng như tạo lòng tin với người 

lao động.

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện các chính 

sách lương thưởng cho CBCNV như sau:

• Tiền cơm giữa ca: 40.000 đồng/suất/ngày;

• Tiền hỗ trợ xăng xe hoặc chi phi đi lại: 

435.259.600 đồng;

• Thưởng Tết dương lịch : 500.000đ/người;

• Thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi: 500.000đ/

người;

• Lương tháng 13: 1.324.489.100 đồng;

• Lương tháng 14: 1.324.489.100 đồng;

• Thưởng ABC: 466.833.000 đồng;

• Khen thưởng đặc biệt và đột xuất : 248.500.000 

đồng.

• NLĐ đang làm việc qua đời, ngoài chế độ quy 

định của nhà nước, cứ mỗi năm làm việc tại 

công ty được hỗ trợ thêm 500.000 đồng;

• Gia đình của người lao động bị thiên tai hỏa 

hoạn: được nghỉ 02 ngày;

• Công ty có hỗ trợ bảo hiểm cộng thêm cho người 

lao động, mua bảo hiểm tai nạn lao động cho 

người lao động với mức 1.200.000 VNĐ/người/

năm, bồi thường tối đa 340.000.000 VNĐ.

Trong năm 2018, YTECO đã thực hiện các chính 

sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên như sau:

• Mức hỗ trợ sinh con trong kế hoạch, trợ cấp 

bồi dưỡng sinh con và mua vật dụng cho con 

trong kế hoạch 2.000.000 đồng;

• Mở rộng tiêu chuẩn khám bệnh ngoài quy 

định trong khám sức khỏe định kỳ cho người 

lao động;

• Trong thời gian mang thai, lao động nữ được 

nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 

ngày; Công ty vẫn trả lương không cần trình 

giấy nghỉ hưởng BHXH (Luật BHXH: phải có 

giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm 

xã hội);

• Người lao động nữ trong thời gian cho con bú 

theo quy định được công ty bố trí thời gian và 

địa điểm vắt sữa phù hợp;

• Mức thu nhập thấp nhất: 5.000.000 đ/người/

tháng;

• Phụ nữ có thai đến tháng thứ 7 được giảm 1 

giờ làm việc trong ngày;

• Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến 

thức nghề nghiệp được hỗ trợ học phí từ 30%, 

50%, 80%, 100% tùy cấp độ học;

• Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ 

chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: 

nghỉ 05 ngày (Bộ Luật lao động: nghỉ 3 ngày);
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Chăm lo Tết cho người lao động như sau Chính sách đào tạo

• Mỗi Đòan viên Công đòan 1 phần quà Tết : 800.000 đ/phần.

• Đoàn viên tích cực    : 100.000 đ/người.

• Đòan viên xuất sắc    : 250.000 đ/người.

• Cán bộ Công đoàn xuất sắc   :  200.000 đ/người.

• Đoàn viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi do Công đoàn cấp trên tổ chức: 100.000 đ/người.

• Phụ nữ 2 giỏi      : 100.000 đ/người.

• Tổ Công đoàn xuất sắc    :  500.000 đ/tổ.

• Đề xuất 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn Công ty Dược Sài Gòn chăm lo Tết.

• Tháng 6/2018, vận động 142 CBNV tham gia đóng góp 1 ngày lương cho Quỹ Công tác xã hội, số tiền 

47.665.719 VNĐ.

• Tháng 7/2018, đề xuất 3 đoàn viên Công đoàn và 4 cháu có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ và học 

bổng Nguyễn Đức Cảnh của Công đoàn Công ty Dược Sài Gòn.

Mọi cá nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có quyền và 

nghĩa vụ tham dự các chương trình đào tạo. Nhằm 

đáp ứng nhu cầu cải tiến và nâng cao tính chuyên 

nghiệp trong quá trình hoạt động, Công ty đã cử 

cán bộ công nhân viên chuyên môn tham gia các 

khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng nâng cao nghiệp 

vụ phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng 

phát triển của Công ty như tham gia tập huấn và 

cập nhật thường xuyên các chính sách thuế, kế toán 

(nhất là nghị định, thông tư mới về hoạch toán kế 

toán v.v…). Đồng thời, Công ty còn tổ chức các lớp 

bồi dưỡng kiến thức về sản phẩm dược, thiết bị 

trong ngành y tế.

Cụ thể trong năm 2018, YTECO đã tổ chức các 

chương trình phát triển kỹ năng và học tập cho 

người lao động như sau:

• Đào tạo về quy trình làm việc, phổ biến thông tin 

cơ bản, kiến thức phát triển nghề nghiệp;

• Hội nghị đánh giá sau 2 năm thực hiện triển khai 

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị 

y tế và lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

• Ngày 10/5/2018 DS Mai Hà Nội;

• Ngày 12/5/2018 C. Thu, C. Tuyết Nhung tại TP 

HCM;

• Ngày 12/05/2018  Huấn luyện GMP-WHO cho 

toàn thể CBNV Cty;

• Ngày 19/05/2018  Huấn luyện An toan vệ sinh lao 

động cho 38 NV nhóm 1.3.5.6;

• Ngày 06/12/2018 Đào tạo kỹ năng Quan lý thời 

gian cho 112NV;

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện đầu tư thêm dự án.
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Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/giảm

Tổng tài sản 756.608 768.929 101,63%

Doanh thu thuần 494.930 529.436 106,97%

Lợi nhuận từ HĐKD 16.100 17.122 106,35%

Lợi nhuận khác 332 526 158,11%

Lợi nhuận trước thuế 16.433 17.648 107,40%

Lợi nhuận sau thuế 13.135 14.090 107,27%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1,02 1,04

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,86 0,89

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 92,96% 92,65%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 1.321,19% 1260,52%

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,36 4,07

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 0,70 0,69

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số LNST/Doanh thu  thuần % 2,65% 2,66%

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân % 23,27% 25,67%

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

Hệ số LN HDKD/Doanh thu thuần % 3,25% 3,23%

ĐVT: Triệu đồng

Nhìn chung, trong năm 2018 tình hình hoạt động 

của YTECO tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn 

định. Việc theo dõi và nắm bắt kịp thời diễn biến 

thị trường đã góp phần giúp Công ty đưa ra những 

chính sách hoạt động đúng đắn và phù hợp với tình 

hình thị trường, cụ thể trong năm Công ty Công ty 

đã tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp trong 

và ngoài nước với mức phí hợp lý để tăng số lượng 

mặt hàng tham dự đấu thầu và khả năng trúng thầu, 

ngoài ra còn đẩy mạnh bán hàng qua đội ngũ trình 

dược viên tại thị trường OTC giúp doanh thu tăng 

mạnh vào những tháng cuối năm. Cùng với đó là sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban đã đóng góp  

quan trọng trong việc đưa sản phẩm mới đến kịp 

thời với nhu cầu của cộng đồng, góp phần ghi nhận

doanh thu tăng trưởng khả quan từ nhóm hàng 

mới trong năm 2018.

Ngoài ra, nhờ vào việc kiểm soát tốt các loại chi 

phí ngay cả khi áp dụng quy định mới và nắm 

bắt được mặt bằng lãi suất sẽ còn tiếp tục biến 

động Công ty đã cố gắng tận dụng triệt để các 

gói lãi suất ưu đãi tại các Ngân hàng thân thiết 

nhằm tiết giảm tối đa chi phí vay vốn. Điều này 

đã góp phần giúp lợi nhuận của Công ty duy trì 

mức tăng trưởng ổn định trong năm 2018. Kết 

quả trên là sự nổ lực hết mình của toàn thể cán 

bộ công nhận viên, sự tin tưởng của nhà đầu 

tư, cổ đông và là đồng lực giúp YTECO tiếp tục 

phát triển hơn nữa trong tương lai.

Chỉ số tài chính
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3,37

4,07

0,70 0,69

NĂM 2017 NĂM 2018

Hiệu suất hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

92,96% 92,65%

1321,19%
1260,52%

NĂM 2017 NĂM 2018

Cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

1,02 1,04

0,86

0,89

NĂM 2017 NĂM 2018

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhìn chung, hệ số thanh toán năm 

2018 của YTECO không có biến 

động nhiều, hệ số thanh toán ngắn 

hạn tăng nhẹ đạt 1,04 lần. Cùng với 

đó là tình hình tiêu thụ sản phẩm 

trong năm khả quan đã góp phần 

giúp hàng tổn kho giảm nhẹ, điều 

này đã tác động tăng lên hệ thanh 

toán nhanh đạt 0,89 lần. Qua đó, 

cho thấy hệ số thanh toán của 

YTECO vẫn duy trì ở mức an toàn 

nhờ vào việc kiểm soát tốt dòng 

tiền, đảm bảo cho hoạt động kinh 

doanh hiệu quả trong năm.

Với đặc thù hoạt động là chuyên về 

thương mại nên yêu cầu về lượng hàng 

hóa tồn kho cao để đáp ứng nhu cầu 

kinh doanh. Trong năm, hệ số vòng 

quay hàng tồn kho đạt 4,07 vòng, tăng 

tương ứng 20,65% so với cùng kỳ năm 

trước, cho thấy Công ty đang tiêu thụ 

sản phẩm hiệu quả, đồng thời khâu quản 

trị hàng tồn kho hiệu quả đã góp phần 

kiểm soát cũng như hạn chế tình trạng ứ 

đọng hàng hóa dẫn đến hết hạn sử dụng. 

Tương tự, chỉ số hiệu quả hoạt động của 

tài sản cũng được duy trì ở mức ổn định 

đạt 0,69 vòng trong năm 2018.

Khả năng sinh lời trong năm 2018 của Công ty vẫn tiếp tục xu hướng phát triển ổn định, nhìn chung các chỉ 

số khả năng sinh lời không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể tỷ suất sinh lời trên vốn chủ 

sở hữu bình quân và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân đạt lần lượt là 25,67% và 1,85%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả 

chiếm tỷ trong khá lớn (92,65%) trong 

tổng tài sản. Với đặc thù là doanh nghiệp 

thương mại, nhập khẩu dược phẩm và 

thiết bị y tế nên việc sử dụng đòn bẩy giúp 

doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận, đồng 

thời là nguồn quan trọng giúp Công ty 

xoay vòng vốn nhanh. Tuy nhiên, để hạn 

chế rủi ro mà đòn bẩy tài chính mang lại 

trong thời gian qua, Công ty đã cố gắng 

kiểm soát tốt dòng tiền kết hợp với việc 

tận dụng triệt để các gói lãi suất ưu đãi 

tại các ngân hàng thân thiết nhằm duy 

trì mức lãi suất ổn định.

LNST/DTT ROE ROA LN HĐKD/DTT

2,65%

23,27%

1,85%
3,25%

2,66%

25,67%

1,85%
3,23%

Khả năng sinh lời

Năm 2017 Năm 2018
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Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ phần Cơ cấu cổ đông

Nội dung Số lượng

Tổng số cổ phần 3.080.000 CP

Số cổ phần đang lưu hành 3.080.000 CP

Cổ phiếu quỹ 0 CP

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng 0 CP

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 893.200 8.932.000.000 29,00%

II Cổ đông nội bộ (CB.NV) 105.220 1.052.200.000 3,42%

III Cổ đông trong nước 2.047.680 20.476.800.000 66,48%

1 Cá nhân 927.940 9.279.400.000 30,13%

2 Tổ chức 1.119.740 11.197.400.000 36,36%

IV Cổ đông nước ngoài 33.900 339.000.000 1,10%

1 Cá nhân 33.900 339.000.000 1,10%

2 Tổ chức - - 0,00%

 Tổng 3.080.000 30.800.000.000 100%
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BÁO CÁO 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



48 |   CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh    Báo cáo thường niên 2018   | 49    

Bảo vệ môi trường Tiết kiệm năng lượng, nước

Với mục tiêu phát triển bền vững thì ngoài việc khẳng định thương 

hiệu, uy tín sản phẩm đến cộng động mà công tác bảo vệ môi trường 

được xem là một trong những công tác đánh giá quan trọng. Hoạt 

động chính của YTECO là chuyên về phân phối thuốc, thiết bị và 

công cụ y tế nên ít có tác động đến môi trường. Trong năm 2018, 

hoạt động kinh doanh của Công ty không xảy ra bất kỳ trường hợp 

nào vi phạm về pháp lý bảo vệ môi trường. Công ty đã thực hiện tốt 

các công tác như sau:

• Phương pháp xử lý đúng theo quy định thuốc hết hạn sử dụng, 

tránh gây để các chất hóa học trong thuốc gây ô nhiễm nguồn 

nước, đất, … 

• Thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ môi trường xung 

quanh khuôn viên Công ty luôn sạch sẽ, trong lanh.

Hoạt động tiêu thụ điện, nước chủ yếu của YTECO là dùng ở các 

phòng ban. Do vậy để giảm thiểu tối đa chi phí hoạt động giúp tối 

ưu hóa lợi nhuận, Công ty đã khuyến khích toàn thể cán bộ công 

nhân viên sử dụng tiết kiệm điện, nước, thực hiện kiểm tra định kỳ 

tình trạng rò rỉ nước để tránh tình trạng lãng phí. Hệ thống bóng 

chiếu sáng được Công ty thay thế toàn bộ bằng bóng tiết kiệm điện 

và luôn chú ý tắt toàn bộ thiết bị khi hết giớ làm việc, v.v…
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Chính sách với cộng đồng xã hội

Nhận thức được những yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty là ý thức và thực hiện 

tốt trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo đó, các công tác từ thiện, tham gia đóng góp trên tinh thần  

“lá lành đùm lá rách”  luôn được chú trọng, ngoài ra, YTECO còn có chính sách hỗ trợ gia đình khó 

khăn, người già có công, … và các hoạt động công ích khác. Cụ thể:

• Tháng 6/2018, vận động 142 CBNV tham gia đóng góp 1 ngày lương cho Quỹ Công tác xã hội, số tiền 

47.665.719 VNĐ;

• Tổ chức các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà thăm hỏi động viên CBNV 

là thương binh, con liệt sĩ, gia đình chính sách;

• Ủng hộ chăm lo phương tiện đi học năm học 2017-2018  cho phường 4 quận 4 : 15 triệu đồng;

• Tháng 2/2018 Ủng hộ Chăm lo gia đình chính sách Phường Hiệp Bình Phước  10 triệu đồng;

• Tháng 2/2018 Ủng hộ Chăm lo gia đình chính sách Phòng Kinh tế Q3 :   5 triệu đồng;

• Tháng 7/2018 Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa  Phường Hiệp Bình Phước  10 triệu đồng;

• Tháng 7/2018 Ủng hộ tiền vét mương KP 3 : 3 triệu đồng.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BGĐ

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
Kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2018 diễn ra trong 

bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, căng 

thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhất là 

chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung chưa có 

dấu hiệu hạ nhiệt, cùng với sự gia tăng xu hướng 

bảo hộ mậu dịch của các nước lớn, đặc biệt là những 

thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ đã tác 

động đến sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam và các 

nước trong khu vực. Ngược với diễn biến thế giới, 

khép lại năm 2018 kinh tế Việt Nam ghi nhận sự 

tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua.

Nhìn chung, tình hình hoạt động của Công ty trong 

năm 2018 đều có dấu hiệu tăng trưởng ở tất cả các 

mảng kinh doanh, cụ thể doanh thu bán hàng hóa 

đạt 486.693 triệu đồng, tăng tương ứng 4,26% so với 

cùng kỳ năm trước và là mảng mang lại doanh thu 

chính chiếm 90,36% tổng doanh thu năm 2018. Sự 

tăng trưởng trong năm 2018 là nhờ giá trị trúng thầu 

tăng, nhóm sản phẩm mới tung ra thị trường được 

ghi nhận tín hiệu khả quan. Bên cạnh đó, doanh thu 

từ thu phí ủy thác đạt 48.189 triệu đồng, tăng 54,64% 

và chiếm 8,95% tổng doanh thu, để đạt được kết quả 

trên, công tác xuất nhập khẩu uy thác đã được Công 

ty tập trung, không ngừng nâng cao chất lượng dịch 

vụ, tính chuyên nghiệp và thu nhiểu khách hàng 

mới. Ngoài ra, Công ty cũng phối hợp với các phòng 

bàn chuyên trách nhằm tạo điều kiện và linh động 

trong công tác nhập khẩu ủy thác lưu kho. Ngoài các 

hoạt động chính nêu trên thì Công ty còn có doanh 

thu cho thuê đạt 3.704 triệu đồng do kho lưu hàng 

còn trống trong năm.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê thì Tốc độ tăng 

trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 tăng 

7,08% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát kiểm soát 

dưới mức 4%. Điều này góp phần tích cực đến tâm 

lý người tiêu dùng về một số nhu cầu cá nhân, đặc 

biệt là chăm sóc sức khỏe. Điều này đã góp phần 

mang lại tín hiệu khả quan cho các ngành nghề kinh 

doanh, trong đó có lĩnh vực phân phối dược phẩm 

và thiết bị y tế như YTECO tiếp tục nhận được sự 

quan tâm của thị trường.

Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018

% Tăng giảm
Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng %

Doanh thu bán hàng hoá 466.800 93,49% 486.693 90,36% 4,26%

Doanh thu phí ủy thác 31.162 6,24% 48.189 8,95% 54,64%

Doanh thu cho thuê 1.342 0,27% 3.704 0,69% 176,05%

Tổng doanh thu 499.304 100,00% 538.586 100,00% 7,87%
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92,66%

7,34%

2017

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

93,27%

6,73%

2018

97,72%

2,28%

2017

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

96,58%

3,42%

2018

Tình hình tài chính

Khoản mục Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 701.106 717.167 102,29%

Tài sản dài hạn Triệu đồng 55.502 51.761 93,26%

Tổng tài sản Triệu đồng 756.608 768.929 101,63%

Khoản mục Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/giảm

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 687.342 688.064 100,11%

Nợ dài hạn Triệu đồng 16.029 24.347 151,89%

Nợ phải trả Triệu đồng 703.371 712.411 101,29%

Cơ cấu tài sản Cơ cấu nợ phải trả

Tính đến ngày 31/12/2018, tài sản ngắn hạn của Công ty đạt 717.167 triệu đồng chiếm 93,27% trong cơ cấu tài 

sản và tăng tương ứng 2,29% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu tài sản 

ngắn hạn là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và hàng tồn kho. Trong năm, tài sản dài hạn của Công 

ty giảm nhẹ 6,74% và Công ty hầu như không có khoản đầu tư trong năm 2018.

Cơ cấu nợ của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm đến 96,85% trong cơ cấu nợ phải trả trong năm 2018, 

trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn (đạt 345 tỷ đồng), khoản phải trả khách hàng. Khoản nợ vay ngắn hạn của 

Công ty tập trung vào ngân hàng thân thiết và nhờ hoạt động kinh doanh ổn định cũng là cơ hội giúp YTECO 

nâng mức độ tín nhiệm, từ đó, giúp áp lực tài chính của Công ty giảm thiểu đáng kể.
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, 
quản lý

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện một số công tác nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh, cơ cấu quản lý, 

cụ thể:

• Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong công tác xuất nhập khẩu ủy thác, 

thu hút nhiều khách hàng mới;

• Phối hợp Phòng Log tiến hành thu phí lưu kho hàng nhập khẩu ủy thác lưu kho quá thời gian quy định;

• Phối hợp với PLog sắp xếp hàng hóa lưu trữ tại kho Thủ Đức và Cách Mạng Tháng Tám một cách hợp lý, 

tận dụng các khoảng trống để cho thuê kho một số khách hàng;

• Bước đầu thành công trong công tác hỗ trợ Phòng Kinh doanh-YTC P- BP TTB, tìm kiếm khách hàng 

phân phối nhóm hàng trang thiết bị - y cụ như Pain Gear, Dr. Med, giảm tồn kho, thu hồi vốn, giảm chi phí 

lãi vay, góp phần tăng lợi nhuận;

• Phòng XNK luôn phối hợp tốt, nhịp nhàng với Phòng Tài chính, Phòng Thông Quan, Phòng Logistic, 

Phòng kinh doanh để tạo ra chuỗi dịch vụ nhập khẩu-lưu trữ-phân phối hoàn hảo để thu hút các khách 

hàng mới thông qua việc thực thi Nghị định 54;

• Phát triển mới một Nhà cung cấp Vật tư tiêu hao Dr Med (Hàn Quốc) và phân phối độc quyền tại Việt 

Nam;

• Luôn cải thiện kế hoạch lưu thông hàng hóa, chính sách bán hàng nhằm hạn chế lượng hàng tồn kho cận 

hạn dùng, chậm luân chuyển, hàng tiêu hủy.

• Đẩy mạnh việc hoàn thiện số liệu và triển khai nhập liệu chính thức cho phần mềm mới PATSOFT.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Giám Đốc 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động Đánh giá của HĐQT về Ban GĐ

Năm 2018, nhiều chính sách pháp luật mới ban 

hành có hiệu lực trong đó có Luật Dược, Nghị định 

54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật dược gồm: Kê khai, kê khai 

lại giá thuốc; niêm yết giá thuốc, quy định về thặng 

số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; đấu thấu mua thuốc, đàm 

phán giá thuốc và các biện pháp bình ổn giá thuốc đã 

ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngành 

dược. Tuy nhiên, định hướng giao quyền tự chủ và 

chủ động cho các bệnh viện trong hoạt động mua 

sắm thuốc và vật tư thiết bị y tế phần nào tạo nhiều 

điều kiện thông thoáng cho các đơn vị kinh doanh.

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 

2018 không ít khó khăn, ngoài tác động chung của 

kinh tế còn chịu sức ép từ sự cạnh tranh, thị phần 

đang bị tác động bởi những doanh nghiệp trong 

nước có khả năng tự sản xuất. Nhưng được sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng hành, chia sẻ của Qúy 

Cổ đông cùng với giải pháp đúng đắn của Ban lãnh 

đao, sự nỗ lực tối đa của toàn thể CBNV công ty 

trong công tác được giao và với quyết tâm thực hành 

tiết kiệm chi phí của toàn công ty, với sự góp sức của 

toàn hệ thống công ty đã giúp YTECO vượt qua khó 

khăn và xây dựng định hướng phát triển bền vững 

trong thời gian tới.

Trong năm 2018, thông qua các cuộc họp hàng quý 

, 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, 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, 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 2018, Giám Đốc  đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018, góp phần giúp YTECO 

ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.
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Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

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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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

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

Giám Đốc  và Ban Kiểm soát 
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Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT trong năm 2018 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám Đốc

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu làm 
TV HĐQT

Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ dự họp

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

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

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

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

STT Ngày Nội dung

1 25/01/2018
Đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2017;  tạm ứng cổ tức 6 
tháng cuối năm 2017 cho Cổ đông Công ty Yteco là 10% trên vốn 
điều lệ.

2 26/04/2018
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;  kế hoạch, phương hướng 
hoạt động năm 2018 và chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên 
năm 2018.

3 26/07/2018

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 
hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2018 cho Cổ đông là 10% trên 
vốn điều lệ và chi bổ sung cổ tức của năm 2017 là 1% theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018. Tổng cổ tức 
chi trong đợt 1 năm 2018 là 11% trên vốn điều lệ.

4 25/10/2018 Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 và kế hoạch 3 
tháng cuối năm 2018.

5 27/12/2018
Đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2018.
Tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2018 cho Cổ đông là 11% trên 
vốn điều lệ.

Trong năm 2018, các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực:

• Hội đồng quản trị họp hàng quý trong năm, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của 

Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên.

• Giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc và các hoạt động của Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Đồng 

thời, triển khai hoạt động dựa trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã được thông qua;

• Kịp thời phát hiện những hạn chế trong công tác quản lý, hệ thống vận hành xử lý nhằm đưa ra giải pháp 

giải quyết khắc phục;

• Xây dựng chính sách cân đối hài hòa lợi ích giữa Công ty với người lao động, đối tác, khách hàng, đồng 

thời, tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin đến cổ đông chính xác và minh bạch;

• HĐQT yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong công ty để phấn đấu tăng doanh thu 

và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu năm 2018, nhằm thực hiện đúng kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông;

• Giám sát công tác điều hành hoạt động của Ban Giám Đốc  và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt 

động của YTC được an toàn, tuân thủ theo pháp luật và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch định hướng 

phát triển của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào đầu năm. 

• Giám sát và phân công các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu hoạt 

động, tình hình triển các dự án, nguồn vốn, v.v… nhằm hoàn thành kế hoạch đặt ra đầu năm.

• Yêu cầu Ban Giám Đốc  có trách nhiên báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ 

và quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Không thành lập tiểu ban
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Ban kiểm soát

Cơ cấu của Ban kiểm soát Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 
và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 
và cổ đông

Hoạt động của Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu 
làm TV BKS

Số buổi họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ dự 
họp

1 Huỳnh Công Triết Trường BKS 23/5/2015 5/5 100%

2 Dư Quốc Đông TV BKS 22/5/2010 5/5 100%

3 Nguyễn Thị Thu Thúy TV BKS 23/5/2015 5/5 100%

Trong năm 2018, hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành một cách chủ động và theo đúng quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

• Giám sát HĐQT, Ban Giám Đốc  trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, đồng thời, kiểm 

tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý và điều hành của 

HĐQT, Ban Giám Đốc ;

• Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

• Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính để kịp thời có những ý kiến phù hợp;

• Tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT trong các vấn đề về hoạt động kinh 

doanh của Công ty, tình hình quản trị Công ty, v.v…;

• - Thẩm tra Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính sau kiểm toán hàng năm. Đồng thời, trình 

báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng 

cổ đông thường niên.

• Tham gia các cuộc họp định kỳ quý/năm để giám sát tình hình hoạt động chung của công ty và tham gia 

đóng góp ý kiến những vấn đề có liên quan.

• Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

• Xem xét, đánh giá các báo cáo do tổ chức Kiểm toán thực hiện.

• Đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng Cổ đông để thực hiện kiểm toán.

• Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ, các quy định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám 

Đốc .

• Nghiên cứu các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của 

Ban Giám đốc, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp kịp thời.
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của HĐQT, Ban GĐ và BKS

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với 
cổ phiếu của Công ty

STT Họ và tên Lương công việc (đồng) Thưởng (đồng)

1 Hội đồng quản trị   

1.1 Trịnh Đào Cung          60.000.000 110.000.000 

1.2 Lê Văn Thiện        60.000.000                          
110.000.000 

1.3 Nguyễn Hải Hà             42.000.000                           
87.000.000 

1.4 Phạm Tố Hà             46.666.667                          
96.666.667 

2 Ban kiểm soát   

2.1 Huỳnh Công Triết          46.666.667                             
85.555.556 

2.2 Nguyễn Thị Thu Thúy          36.000.000                          
66.000.000 

2.3 Dư Quốc Đông              40.000.000                              
73.333.333 

3 Ban điều hành   

3.1 Trịnh Đào Cung        560.000.000                        
137.000.000 

3.2 Nguyễn Hải Hà          423.000.000                          
110.833.400 

3.3 Trần Cao Sơn           423.000.000                          
102.896.700 

3.4 Tô Thị Lệ Thu           386.500.000                         
107.888.700 

3.5 Trịnh Thị Mỹ Liên         350.000.000 67.667.000 

Trong năm 2018, Công ty không có giao dịch cổ phiếu của đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu 

của Công ty
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019



118 |   CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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
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