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PHẦN 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
1. Chỉ số tăng trưởng kinh tế
Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam do phải đối
mặt với những diễn biến khó lường của thị trường tài chính, thị trường dầu thô; tình hình bất ổn về
chính trị, biến đổi khí hậu gia tăng tại một số khu vực. Tuy nhiên về tổng thể kinh tế cả nước vẫn
phục hồi và tăng trưởng, đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, môi trường kinh
doanh được cải thiện.
2. Thực trạng ngành dược Việt Nam
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Theo thống kê của BMI, ngành dược Việt
Nam năm 2016 tăng trưởng đạt mức 10,2%
nhưng công nghiệp dược trong nước đang phải
đối mặt với nhiều thách thức do lượng thuốc
nhập khẩu ngày càng nhiều.
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Nguồn: Cục QLD VN, Tổng Cục thống kê và dự báo của BMI

2.1. Về sản xuất
- Ngành dược trong nước vẫn còn nhiều tồn tại, hoạt động nghiên cứu và phát triển chưa được
chú trọng và đầu tư hợp lý, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất các loại thuốc có dạng bào
chế đặc biệt và các thuốc chuyên khoa, đặc trị.
- Hơn 90% nguồn nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, sự phụ thuộc này đã làm cho doanh
nghiệp dược gặp không ít rủi ro do biến động tỷ giá, chất lượng, giá cả đầu vào, ...
2.2. Kinh doanh phân phối
- Kênh ETC: Chiếm gần 70% doanh thu tổng thị trường, trong đó thuốc nhập khẩu vẫn
chiếm tỷ trọng cao về giá trị, thị phần thuốc sản xuất trong nước giảm do cuộc chiến về giá diễn ra
gay gắt, giá trúng thầu ngày càng tiệm cận với chi phí sản xuất, biên lợi nhuận ngày càng bị thu
hẹp.
- Kênh OTC: Tuy chiếm khoảng 30% giá trị sử dụng thuốc cả nước nhưng đây là thị trường
mục tiêu được các công ty dược chọn để bù đắp doanh thu.
2.3. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược phẩm
- Các văn bản pháp luật được duy trì thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp dược
nội địa phát triển: Luật Dược số 105/2016/QH13, Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014, Luật
Đấu thầu, nghị định 63/2014/NĐ-CP, …
- Với chính sách khuyến khích và ưu tiên đặc biệt cho thị phần thuốc nội tại các bệnh viện, Bộ
Y tế đã ban hành danh mục 146 thuốc sản xuất trong nước có thể thay thế thuốc nhập khẩu nếu đáp
ứng nhu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp. Đây là cơ hội để ngành công nghiệp dược
phát triển vì đó là những mặt hàng thuốc thiết yếu, thuộc danh mục thuốc đấu thầu, có mặt ở các
nhóm điều trị (1).
- Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân với mục tiêu tỷ lệ bao phủ đạt trên 90% dân số vào năm
2020 (2). Tính đến năm 2016 tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã gia tăng nhanh chóng, đạt tỷ lệ bao phủ
là 81,7% dân số cả nước, tăng 5,5% so với năm 2015.

Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 v/v ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều
trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
(2)
Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của TTCP v/v điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn
2016 – 2020
(1)
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PHẦN 2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
1/ Công tác quản trị năm 2016
- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm thành công theo hướng chuyển dịch dần từ nhóm các sản
phẩm có tỷ suất sinh lợi thấp sang nhóm hàng có tỷ suất sinh lợi cao hơn. Chấp nhận giảm tốc độ
tăng trưởng doanh thu để tập trung yếu tố chất lượng danh mục, kết quả dù doanh thu 2016 không
đạt nhưng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 8,8% (tương đương 13,6 tỷ đồng).
- Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo việc không
hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo chủ trương mở cửa của
Chính phủ tại Nghị định số 60/NĐ-CP; tạo tính hấp dẫn, thanh khoản cho cổ phiếu của DOMESCO,
đảm bảo quyền lợi cổ đông.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3, nâng vốn điều
lệ Công ty từ 267.137.970.000 đồng lên 347.274.650.000 đồng.
- Tranh thủ sự hỗ trợ từ 2 nhà đầu tư là SCIC và Abbott (thông qua cổ đông CFR) để phát huy
hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. SCIC và Abbott đã ký kết thỏa thuận hợp tác với
nhiều điều khoản có lợi cho sự phát triển trong thời gian tới của DOMESCO.
- Tái cơ cấu các khoản đầu tư hiệu quả không cao như giải thể công ty TNHH MTV
DOMENOL, tập trung nguồn lực vào ngành nghề chính của công ty là dược phẩm.
- Tiếp tục tối ưu hóa năng lực sản xuất với hệ thống nhà máy hiện tại, khắc phục được tình
trạng quá tải của sản xuất, kết quả tổng sản lượng sản xuất năm 2016 tăng 24,4% so cùng kỳ.
- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro trên mọi phương diện về sản xuất - kinh doanh - đầu
tư - tài chính. Giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, cơ cấu giá thành sản phẩm,…
- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của cán bộ trung gian, bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý, tổ
chức các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn trong đội ngũ nhân viên và cán
bộ quản lý. Triển khai phương án dự phòng nhân sự tại tất cả các vị trí công việc. Thực hiện tốt các
chính sách quản lý lao động, chế độ lương - thưởng tạo động lực làm việc cho người lao động.
2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp và 05 Nghị quyết
HĐQT bằng văn bản để bàn bạc, quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động
liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của
Công ty và pháp luật, cụ thể:
Stt Số Nghị quyết
Ngày
1.
01
2.
02 /NQ-HĐQT 14/03/2016

3.

03 /NQ-HĐQT 14/03/2016

4.
5.

04 /NQ-HĐQT 14/03/2016
05 /NQ-HĐQT 14/03/2016

Nội dung
Không có
Hội đồng quản trị thống nhất thời gian chốt danh sách và tổ
chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày
23/4/2016.
Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm
2016:
- Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 155 tỷ đồng
- Cổ tức
: tối thiểu 15% vốn điều lệ hiện hành
Hạn mức tín dụng 2016
- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015; Báo cáo
thực hiện Kế hoạch tài chính 2015 và kế hoạch tài chính
năm 2016; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT.
- Phương án kinh doanh Công ty TNHH MTV DOMENOL.
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Stt

Số Nghị quyết

6.
7.

06 /NQ-HĐQT 14/03/2016
07 /NQ-HĐQT 14/03/2016

8.

08 /NQ-HĐQT 05/04/2016

9.

09 /NQ-HĐQT 05/04/2016

10.

10 /NQ-HĐQT 05/4/2016

11.

11 /NQ-HĐQT 07/4/2016

12.
13.
14.

12
13
14 /NQ-HĐQT 07/4/2016

15.

15 /NQ-HĐQT 09/5/2016

Ngày

Nội dung
- Tiến độ triển khai Nhà máy Nonbetalactam tại Cụm công
nghiệp Cần Lố.
Tổng quỹ lương kế hoạch của năm 2016
Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên
họp ngày 23/04/2016 về việc thưởng cho HĐQT, Ban kiểm
soát, Ban điều hành năm 2015 đã đạt và vượt chỉ tiêu lợi
nhuận 2015, số tiền: 1 tỷ đồng
Thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH
MTV DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT
(tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh
Tường), đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Y tế DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này
trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên
cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết
định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu
trách nhiệm trước HĐQT Công ty.
Thông qua nội dung:
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty
- Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi việc
điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên
được hoàn tất.
- Thành lập 2 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty
+ Tổng kho chứa dược phẩm
+ Nhà máy chiết xuất dược liệu
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An Định, xã An
Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
→ Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 thông qua nội dung trên.
Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016 thông qua nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ
phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Y tế DOMESCO.
Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông
Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein
Manieu kể từ ngày 07/4/2016 theo đơn từ nhiệm. Bổ nhiệm
Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik
làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế.
Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2016 ngày 23/4/2016 thông qua việc
bổ nhiệm nêu trên.
Không có
Không có
- Thông qua tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường
niên ngày 23/04/2016
Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ
phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được
thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày
23/04/2016.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 10:3
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Stt Số Nghị quyết
Ngày
16. 16 /NQ-HĐQT 16/5/2016

17.

18.

17 /NQ-HĐQT 01/6/2016
NQ bằng
văn bản
18 /NQ-HĐQT 5/8/2016

19.

19 /NQ-HĐQT 05/8/2016

20.

20 /NQ-HĐQT 05/8/2016

21.

21 /NQ-HĐQT 05/8/2016

22.

22/NQ-HĐQT

9/8/2016

23. 23
24.
25.

24 /NQ-HĐQT 24/8/2016
25 /NQ-HĐQT 24/10/2016

26.

26 /NQ-HĐQT 24/10/2016

27.

27 /NQ-HĐQT 22/11/2016

28.

28 /NQ-HĐQT 19/12/2016

29.

29 /NQ-HĐQT 20/12/2016

30.

30 /NQ-HĐQT 31/12/2016

Nội dung
HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2015: Chốt danh sách
ngày 01/6/2016. Thanh toán ngày 17/6/2016. Tỷ lệ chi trả
cổ tức bằng tiền mặt là 20% (tương đương 2.000đ/cổ phiếu)
Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst &
Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho
năm tài chính 2016 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm
2016, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.
- Tiến độ đầu tư Nhà máy Nonbetalactam tại Cụm công
nghiệp Cần Lố.
- Sơ đồ tổ chức Công ty
- Quy chế quản lý tài chính Công ty
- Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh trực thuộc công ty
- Phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
2016.
- Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị
đến 30/06/2016.
- Sáp nhập Công ty TNHH MTV DOMENOL thành một bộ
phận trực thuộc DOMESCO.
(Đổi hình thức sáp nhập thành giải thể theo Nghị quyết
28//NQ-HĐQT ngày 19/12/2016)
- Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng
ký kinh doanh của Công ty.
không có
Bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm
triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất
thường 2016 về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06
lên 07 thành viên để đáp nhu cầu quản trị Công ty.
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các tài liệu báo cáo Đại
hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
- Giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL
- Lý do giải thể: Thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh
doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
DOMESCO.
- Thông qua các giao dịch, các hợp đồng hợp tác với tổ chức
có liên quan là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed dựa trên
các nguyên tắc đã được xây dựng thông qua hợp đồng
nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
DOMESCO và Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đính
kèm hợp đồng).
- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y
tế DOMESCO căn cứ các nguyên tắc được xây dựng trong
hợp đồng này, xem xét quyết định ký kết và thực hiện các
giao dịch và các hợp đồng cụ thể đồng thời chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị Công ty.
Điều chỉnh tổng quỹ lương năm 2016.
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3/ Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016
Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 23/04/2016 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 3,3 tỷ đồng.
PHẦN 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016
I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
1.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Bảng 1: Doanh thu - lợi nhuận (tỷ đồng)

So sánh
Kế hoạch
Thực hiện
Thực hiện
năm 2016
năm 2016
năm 2015
Kế hoạch Cùng kỳ
Doanh thu thuần
1.415,00
1.289,29
1.234,03
91,1%
104,5%
Hàng SX & GC
1.197,30
1.146,27
1.023,39
95,7%
112,0%
% DTSX & GC/DTT
84,6%
88,9%
82,9%
4,3%
6,0%
Lợi nhuận sau thuế
155,00
168,64
141,56
108,8%
119,1%
LNST/DTT
11,0%
13,1%
11,5%
2,1%
1,6%
Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2016: 168,47 tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
Chỉ tiêu

Biểu đồ Doanh thu - Lợi nhuận
1600,
1400,

13,5%

1.415,00
1.197,30

1200,

1.289,29

1.234,03

13,1%
1.146,27

1.023,39

1000,

11,5%

11,5%

600,

200,

12,5%
12,0%

800,

400,

13,0%

11,0%

11,0%
155,00

10,5%
141,56

168,64

,

10,0%
9,5%

KH 2016

Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế

TH 2015

TH 2016

Hàng sản xuất & gia công
LNST/Doanh thu

2. Phân tích doanh thu
Doanh thu thuần hợp nhất năm 2016 là: 1.289,29 tỷ đồng đạt 91,1% chỉ tiêu Đại hội đồng cổ
đông thông qua, tăng trưởng 4,5% so cùng kỳ.
Hàng kinh doanh: Giảm 32,4% so cùng kỳ, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do:
- Công ty thực hiện điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, không hạn chế tỷ lệ sở hữu
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại DOMESCO nên không bao gồm việc phân phối sản phẩm
cho bên thứ 3, do đó công ty đã ngưng kinh doanh các mặt hàng mua bán.
- Chủ động ngưng phát triển doanh thu đối với các nhóm hàng có lợi nhuận thấp.
- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị, giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL.
Thủ tục giải thể hoàn tất trong quý 1/2017, sau khi hoàn tất thủ tục giải thể sẽ thu hồi vốn đã đầu tư
về DOMESCO.
Hàng sản xuất và gia công: 1.146,27 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch và tăng trưởng 12% so
cùng kỳ tương ứng tăng 122,89 tỷ đồng.
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- Tình hình kinh doanh trong những tháng cuối năm gặp không ít khó khăn, công ty đã triển
khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng trong toàn hệ thống, … nhằm
thúc đẩy doanh số trên cả 2 kênh ETC và OTC.
3. Phân tích lợi nhuận
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 168,64 tỷ đồng vượt kế hoạch 8,8% và tăng trưởng 19,1% so
cùng kỳ. Công ty thực hiện thành công tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng chuyển dịch từ
nhóm sản phẩm có tỷ suất sinh lợi thấp sang nhóm hàng có tỷ suất sinh lợi cao, tập trung phát triển
các nhóm hàng chủ lực.
- Tỷ suất LNST/DTT tăng cao đạt 13,1%, tăng 2,1 điểm % so kế hoạch và 1,6 điểm % so
cùng kỳ.
4. Các chỉ số tài chính
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (tỷ đồng)
Kế hoạch
năm 2016

Chỉ tiêu

Thực hiện
năm 2016

So sánh

Thực hiện
năm 2015

Kế hoạch

Cùng kỳ

Doanh thu thuần

1.415,00

1.289,29

1.234,03

91,1%

104,5%

Hàng SX & GC

1.197,30

1.146,27

1.023,39

95,7%

112,0%

84,6%

88,9%

82,9%

4,3%

6,0%

940,91

790,59

824,27

84,0%

95,9%

66,5%

61,3%

66,8%

-5,2%

-5,5%

474,09

498,71

409,76

105,2%

121,7%

33,5%

38,7%

33,2%

5,2%

5,5%

4,45

9,65

2,07

216,9%

466,3%

0,3%

0,7%

0,2%

0,4%

0,6%

19,43

6,71

2,75

34,5%

243,8%

1,4%

0,5%

0,2%

-0,9%

0,3%

187,03

195,85

143,32

104,7%

136,7%

76,42

95,76

82,09

125,3%

116,7%

18,6%

22,6%

18,3%

4,0%

4,4%

155,00

168,64

141,56

108,8%

119,1%

11,0%

13,1%

11,5%

2,1%

1,6%

% DTSX & GC/DTT
Giá vốn
% giá vốn/DTT
Lợi nhuận gộp
% Lợi nhuận gộp/DTT
Thu nhập tài chính
% thu nhập tài chính/DTT
Chi phí tài chính
% chi phí tài chính/DTT
Chi phí bán hàng
Chi phí QLDN

% (CPBH+CPQL)/DTT
Lợi nhuận sau thuế
LNST/DTT

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần đã được cải thiện đáng kể đạt 61,3%, thấp hơn kế
hoạch là 5,2% và giảm 5,5% so cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận gộp được cải thiện tăng từ 33,2% năm
2015 lên 38,7% trong năm 2016.
- Cơ cấu chi phí: Tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng 4,4% so cùng kỳ và tăng
4% so với kế hoạch. Sự gia tăng này do công ty thực hiện các hoạt động hỗ trợ kinh doanh như hội
nghị khách hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện, …. Ngoài ra mức độ cạnh tranh
trên thị trường cũng là sức ép lớn làm gia tăng chi phí trong chính sách bán hàng.
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5. Tính thanh khoản
Bảng 3: Các chỉ tiêu về tính thanh khoản và cơ cấu vốn
STT
A
1
2
3
4
5
B
1
2
3
4
5
6
C
1
2
3
4
D
1
2
3
4

Các chỉ số tài chính cơ bản
Hệ số khả năng thanh toán
Vốn lưu động thuần (tỷ đồng)
Hệ số thanh toán hiện thời
Hệ số thanh toán nhanh
Số ngày trả nợ bình quân
Số ngày thu tiền bình quân
Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận HĐKD/doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu (ROS)
Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn điều lệ (EPS)
Tỷ suất lợi nhuận ròng/tổng tài sản (ROA)
Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn CSH (ROE)
Các chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
Tăng trưởng doanh thu hàng sản xuất
Tăng trưởng lãi gộp
Tăng trưởng lợi nhuận thuần
Chỉ tiêu liên quan đến cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành
Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV)
EBITTDA (tỷ đồng)

Năm
2016

Năm
2015

Tăng/
giảm

Tỷ lệ

643
4,22
2,60
60
86

526
3,72
2,28
73
95

117
0,50
0,32
(13)
(9)

22,2%
13,6%
14,1%
-16,7%
-9,4%

38,7%
16,3%
13,1%
48,6%
15,6%
19,1%

33,2%
14,9%
11,5%
53,0%
14,3%
17,8%

5,5%
1,4%
1,6%
-4,4%
1,3%
1,3%

16,5%
9,5%
14,0%
-8,4%
8,6%
7,0%

4,5%
12,0%
21,7%
19,1%

-17,0%
- 9,9%
-3,5%
7,0%

34.727.465 26.713.797 8.013.668
4.856
3.604
1.252
25.445
29.704
(4.259)
239,1
216,2
22,9

30%
34,7%
-14,3%
10,6%

- Việc quản lý công nợ và các khoản phải thu, giãn thanh toán nợ và các khoản phải trả giúp
tỷ lệ vốn lưu động được cải thiện dần trong các quý. Đây là kết quả việc quản lý tốt dòng tiền.
- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Công ty đang dần có xu hướng tự tài trợ cao, không có vay nợ
từ ngân hàng từ cuối năm 2014 đến nay.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: đều tăng trưởng so với cùng kỳ, thể hiện sự ổn định
trong tính thanh khoản đồng thời quản lý công nợ phải trả theo hướng có lợi cho công ty.
- Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận: đều tăng so với cùng kỳ.
- Điểm đặc biệt về mặt tài chính trong năm 2016 là việc thưởng cổ tức bằng cổ phiếu 30%
cho cổ đông hiện hữu nâng vốn điều lệ tăng từ 267,1 tỷ lên 347,3 tỷ đồng.
II. Các hoạt động chủ yếu đã thực hiện trong năm 2016
1. Củng cố, phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối
- Kiện toàn và mở rộng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và hệ thống kho đạt GSP.
Mạng lưới bán hàng gồm 12 chi nhánh bao phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước.
- Thực hiện chiến lược tái cơ cấu danh mục các nhóm hàng theo hướng chuyển dịch cơ cấu
doanh thu, nâng tỷ trọng nhóm hàng sản xuất và gia công đạt 88,9% tăng 6 điểm % so cùng kỳ, góp
phần nâng cao lợi nhuận và gia tăng thị phần thuốc DOMESCO trên thị trường.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các dòng sản phẩm chủ lực, đặc trị là thế mạnh của
DOMESCO như tim mạch, đái tháo đường, tương đương sinh học, …
- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu như chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách
hàng và kênh bán hàng mới, các chương trình khuyến mãi kịp thời và phù hợp, …
Báo cáo hoạt động năm 2016 & kế hoạch năm 2017
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- Triển khai thành công giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE, nâng cao hiệu quả trong
hoạt động quản lý và giám sát bán hàng.
2. Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp - Quản trị sản xuất
✓ Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp
- Giám sát việc thực thi hệ thống chất lượng tích hợp trong toàn hệ thống, đảm bảo sự phù
hợp đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO – GPs.
- Phòng Kiểm tra chất lượng được tái chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
- Chấp hành tốt các quy định về công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống
cháy nổ.
✓ Quản trị sản xuất
- Duy trì mô hình sản xuất tinh gọn; triển khai các giải pháp nhằm tối đa hóa năng lực sản
xuất, tối thiểu hóa chi phí phát sinh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh,
đáp ứng 100% nhu cầu kinh doanh.
- Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm thuộc các nhóm thực phẩm chức
năng, tim mạch và cơ - xương khớp, tiêu hóa, ....
- Cải tiến và chuẩn hóa quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cở lô sản
phẩm phù hợp với công suất thiết bị, tăng năng suất và sản lượng, khắc phục được tình trạng quá tải
tại các khâu trong quá trình sản xuất.
- Nâng cao năng lực quản lý, duy trì đào tạo GMP nâng cao, áp dụng triệt để phương pháp
5M, 5S, … trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản xuất.
3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
- Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 06 sản phẩm mới.
- Được cấp số đăng ký và công bố: 66 sản phẩm, trong đó 56 số đăng ký và 10 số công bố.
- Được Cục Quản lý dược cấp phép gia hạn số đăng ký cho 134 sản phẩm.
- Sản phẩm đạt tương đương sinh học tính đến 31/12/2016 là 21 sản phẩm, trong đó được
công bố là 17 sản phẩm.
4. Hoạt động đầu tư
- Hoàn thành việc đầu tư, cải tạo các công trình đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động sản
xuất và kinh doanh: nhà trồng nấm phục vụ công tác nghiên cứu và chế biến dược liệu, nhà xe Tổng
kho Cần Lố, cải tạo Phòng lấy mẫu, kho chứa chất thải nguy hại, sàn thao tác giữa nhà máy
Nonbetalactam và Penicillin, phòng làm việc mới cho tổ y tế cơ quan, mở rộng Kho chứa sản phẩm
nước tinh khiết tại Cần Lố, ….
- Đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất, kiểm nghiệm; nâng cấp hệ thống phân phối, bổ sung
phương tiện vận tải phục vụ cho kinh doanh.
5. Hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro
5.1. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh
- Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và giám sát bán hàng bằng việc triển khai áp
dụng phần mềm giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE.
- Tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng thông qua
công tác huấn luyện đào tạo về sản phẩm, kỹ năng cho trình dược viên.
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, đầu tư nguồn lực phát triển khách hàng tiềm
năng với mục tiêu phát triển doanh thu kênh OTC.
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- Ban hành các quy định về quản lý chuỗi bán hàng - công nợ nhằm hạn chế tối đa các rủi ro
trong kinh doanh.
5.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất
- Chuẩn hóa các định mức nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất
giảm giá thành sản phẩm.
- Đánh giá năng lực và lựa chọn các nhà cung ứng nguyên phụ liệu, bao bì có uy tín, chất
lượng ổn định với mức giá hợp lý. Lựa chọn và bổ sung các nguồn nguyên phụ liệu mới có chất
lượng tương đương để tăng tính cạnh tranh thương mại.
- Theo dõi việc tăng/giảm giá nguyên phụ liệu, bao bì đầu vào, lập kế hoạch cung ứng với
mức giá tốt nhất.
- Giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất nhằm hạn chế tối đa sự cố trong sản xuất, đảm bảo chất
lượng sản phẩm.
5.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính
- Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, quy chế về hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh,
sản xuất, đầu tư, … áp dụng thống nhất trong toàn công ty.
- Lập ngân sách phân bổ định mức chi phí trong toàn hệ thống giúp kiểm soát tất cả chi phí
phát sinh cho toàn bộ hoạt động của công ty.
- Kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh về tính tuân thủ chính sách bán
hàng, đạo đức kinh doanh, quản lý hàng hóa, thu hồi công nợ, …
- Quản lý công nợ khách hàng bằng quy định về hạn mức nợ và thời hạn nợ cụ thể đến từng
khách hàng. Xây dựng chính sách chiết khấu khuyến khích thanh toán trước hạn nhằm gia tăng
vòng quay vốn.
- Quản lý tốt dòng tiền và công nợ đã giúp cho tiền mặt công ty dồi dào, hạn chế rủi ro nợ
phải thu, giảm nợ xấu và rủi ro trong thanh khoản. Nguồn tiền và các khoản tương đương tiền, tiền
gởi có kỳ hạn đến cuối năm 2016 đã tăng đáng kể lên 207 tỷ đồng (cùng kỳ là 134,8 tỷ đồng).
- Đàm phán với các nhà cung cấp để được mua nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư, thiết bị sản
xuất với giá tốt nhất và được hưởng ưu đãi về thời hạn thanh toán, mức chiết khấu, …. góp phần
giảm phí đáng kể trong năm 2016.
- Cập nhật theo dõi kịp thời biến động tỷ giá USD, lãi suất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ
cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
5.4. Quản trị nguồn lực
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, tạo sự khác biệt, gia tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Việc cập nhật và hoàn thiện các quy định quy chế nội bộ của công ty phù hợp với các quy
định pháp luật hiện hành luôn được công ty quan tâm thực hiện, qua đó dự báo được những rủi ro từ
thay đổi chính sách pháp luật để cảnh báo phòng ngừa.
- Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị thông tin, mạng nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông
suốt với cấp độ bảo mật cao.
- Thực hiện mua bảo hiểm 100% cho hàng hóa lưu kho hoặc đang trong quá trình vận chuyển,
bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản, xe cơ giới để phòng ngừa và khắc chế rủi ro.
- Triển khai phương án dự phòng nhân sự, tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên,
đặc biệt là nguồn nhân lực kế thừa.
- Thực hiện tốt các chính sách quản lý lao động; duy trì mối quan hệ hài hòa giữa công ty và
người lao động.
Báo cáo hoạt động năm 2016 & kế hoạch năm 2017
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6. Công tác xã hội và hoạt động an sinh cho người lao động
- Công tác xã hội: Duy trì tài trợ hoạt động văn hóa thể thao như tài trợ đội xe đạp dược
DOMESCO góp phần phát triển thương hiệu; tài trợ các hoạt động an sinh xã hội địa phương như:
chăm sóc gia đình chính sách, trao 1.000 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, tặng học
bổng cho quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, .... và nhiều
hoạt động xã hội có ý nghĩa khác.
- An sinh cho người lao động: Thực hiện tốt các chế độ lương - thưởng, ưu tiên ngân sách để
giải quyết chế độ và lợi ích cho CB-CNLĐ. Duy trì các chế độ phúc lợi như: bảo hiểm tai nạn 24/24
cho 100% người lao động, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, … Thực hiện tinh thần
“Tương thân tương ái”, Công ty tiếp tục vận động phong trào nuôi heo đất “Chia sẻ yêu thương” để
hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà mang tên “mái ấm
DOMESCO” trị giá hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà. Duy trì các hoạt động chăm lo nâng cao đời
sống tinh thần vật chất cho CB-CNLĐ thông qua việc thăm hỏi, tặng quà khi có hiếu hỷ, ốm đau ....
7. Các thành tích chủ yếu: Với những kết quả và đóng góp cho công tác xã hội, công ty
DOMESCO đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng từ các cấp Bộ/Ngành/địa phương như sau:
➢ Bộ Công an: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc năm 2016.
➢ Bộ Tài chính: Bằng khen thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015.
➢ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi
đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015; Cờ thi đua về
thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
➢ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Bằng khen thành tích có nhiều đóng góp cho Quỹ Bảo
trợ Trẻ em giai đoạn 1996-2016; an sinh xã hội năm 2015; phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015; Cờ thi đua về thành tích trong phong
trào thi đua năm 2015.
➢ Bộ Công thương: Công bố là 1 trong 13 doanh nghiệp ngành hàng dược và thiết bị y tế đạt
danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015”.
➢ Báo thương hiệu và công luận: Chứng nhận đạt top 20 thương hiệu phát triển bền vững;
chứng nhận sản phẩm Dogarlic đạt Sản phẩm chất lượng cao Việt Nam.
➢ Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công nhận 18 năm liền đạt chứng nhận
“Hàng Việt Nam Chất lượng cao” (1999 - 2016).
➢ Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI: Vinh danh “Doanh nghiệp vì Người
lao động”, biểu dương về việc chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho NLĐ; là 1
trong số 9 doanh nghiệp dược đạt danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững năm 2016”.
➢ DOMESCO được xếp hạng 284/500 trong Bảng xếp hạng VNR500 (Top 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016) và đứng thứ 7 trong các doanh nghiệp tư nhân thuộc
ngành sản xuất kinh doanh thuốc, hóa chất, dược liệu và TBYT.
8. Những vấn đề còn tồn tại
Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm 2016 cũng còn những vấn đề cần
phải nổ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2017 như sau:
- Doanh thu năm 2016 chưa đạt như kỳ vọng mà Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã đề ra.
- Chưa có những bước đột phá mạnh cho việc phát triển các sản phẩm dược liệu, công nghệ
sinh học mà DOMESCO đang có lợi thế.
- Chưa có nhiều sản phẩm khác biệt, mang tính đặc thù cao.

Báo cáo hoạt động năm 2016 & kế hoạch năm 2017
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- Dự án nâng cấp nhà máy Nonbetalactam hiện tại đang được xem xét. Công ty đang tiến hành
rà soát năng lực hiện có của các nhà máy, đặc biệt là công suất của nhà máy Nonbetalactam để có
giải pháp nâng cấp về thiết bị nhằm đảm bảo năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh đến
năm 2020. Abbott là cổ đông chiến lược của công ty đang tích cực hỗ trợ Công ty thực hiện dự án
này.
PHẦN 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017
Tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp điều hành nền kinh tế cũng như các nỗ lực cải cách
pháp lý và môi trường đầu tư, nền kinh tế Việt Nam năm 2017 được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc.
Sự cải thiện về môi trường kinh doanh, nhiều chính sách cải cách quan trọng được thực thi khi Luật
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đi vào cuộc sống; lạm phát thấp góp phần ổn định chi phí sản xuất kinh
doanh, ... sẽ góp phần ổn định cho hoạt động của các doanh nghiệp.
Năm 2017 sẽ là một năm đầy triển vọng đối với DOMESCO khi có sự đầu tư, hợp tác hỗ trợ
về mặt kỹ thuật cũng như chiến lược kinh doanh của các nhà đầu tư SCIC và Abbott (thông qua cổ
đông CFR). Với những thành quả đạt được trong năm 2016 và dự báo tăng trưởng trong năm 2017,
DOMESCO đề ra những mục tiêu cơ bản cần hướng đến, cụ thể như sau:
1.

2.

Chỉ tiêu về doanh thu - lợi nhuận
-

Doanh thu thuần: 1.415 tỷ đồng tăng trưởng 10%

-

Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng tăng trưởng 9,8%

-

Cổ tức: 20% /vốn điều lệ hiện hành (2.000 đồng/cổ phiếu)

Chiến lược kinh doanh

✓ Hoạt động kinh doanh
- Nâng tầm thương hiệu DOMESCO, thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh tương xứng với vị thế và chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với từng kênh phân phối.
- Kiện toàn và nâng cấp hệ thống phân phối, duy trì 100% đạt chuẩn GSP - GDP. Phát huy
tối đa các lợi thế sẵn có về thương hiệu, năng lực sản xuất, tài chính, nguồn nhân lực để mở rộng
thị trường và phát triển thị phần.
- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm có doanh thu và lợi nhuận cao.
✓ Hoạt động nghiên cứu và sản xuất
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm chuyên biệt, đưa ra thị trường mới phù hợp nhu cầu
thị trường và có mức tăng trưởng cao.
- Tối đa hóa năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng hiệu quả và
sức cạnh tranh.
- Tái đánh giá GMP WHO cho hệ thống các nhà máy của DOMESCO, hướng tới chuyển
đổi sang hệ thông GMP PIC/s.
✓ Hoạt động hợp tác đầu tư
- Dự án xây mới nhà máy Nonbetalactam tại khu công nghiệp Cần Lố vẫn đang trong giai
đoạn nghiên cứu khả thi, đánh giá về quy mô, tiêu chuẩn chất lượng. Công ty sẽ chọn thời điểm
thích hợp để đầu tư.
✓ Quản trị doanh nghiệp
- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản
phẩm và năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho CB.CNLĐ.
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CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;
Ban kiểm soát Công ty CP XNK Y tế DOMESCO báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và
phương hướng hoạt động năm 2017 gồm các nội dung sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
1. Kết quả kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Bảng 1. Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016 (tỷ đồng)
STT
1
2

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
% LNST/DTT

Kế hoạch 2016
1.415,000
155,000
10,95%

Thực hiện
2016
1.289,294
168,641
13,08%

Chênh lệch
-125,706
13,641

So kế hoạch
91,12%
108,80%
2,13%

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2016

So kế hoạch, doanh thu thuần đạt 1.289,294 tỷ đồng, đạt 91,12%; lợi nhuận sau thuế đạt
168,641 tỷ đồng, vượt 8,8%; tỷ suất LNST/DTT đạt 13,08%.
Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi
nhuận/doanh thu thuần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, riêng chỉ tiêu doanh thu
thuần chưa đạt kỳ vọng.
2. Rà soát báo cáo tài chính năm 2016
-

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty DOMESCO đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Ernst & Young Việt Nam. Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2016
và thống nhất với các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát cho rằng tình hình
tài chính của Công ty DOMESCO ở trạng thái lành mạnh. Các chỉ số cơ bản về khả năng
thanh toán, cơ cấu vốn, lợi nhuận, chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận đều tốt hơn
so với năm 2015. Đặc biệt, việc áp dụng tốt hạn mức nợ và thời gian nợ ở các chi nhánh
đã giúp dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh được cải thiện rất đáng kể, lưu lượng
tiền mặt tại thời điểm 31/12/2016 là 72,3 tỷ đồng, tăng 31,96% so cùng kỳ và công ty có
khoản tiết kiệm tiền gửi 135 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi đóng góp vào kết quả thành công về
chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế công ty.

-

Về quản lý công nợ phải thu: Ban kiểm soát tham gia kiểm tra đối chiếu công nợ định kỳ
từng khách hàng tại 12/12 chi nhánh, rà soát tính pháp lý các chứng từ và khả năng thanh
toán nợ của khách hàng. Năm 2016, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 3,76% so cùng
kỳ và khoản trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 13,3% (# 650 triệu đồng)
so với năm 2015.
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-

Nguyên nhân chính do hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh hưởng BHYT phức tạp,
thời gian thanh toán nợ của kênh ETC kéo dài hơn so với quy định hợp đồng nên bị xếp
vào nhóm "Nợ phải thu khó đòi" và phải trích lập dự phòng theo quy định pháp luật.Tình
trạng này tương tự cho tất cả các doanh nghiệp bán hàng qua kênh thầu bệnh viện và việc
chi trả phải đợi ngân sách từ BHYT/BHXH.

-

Thông qua việc kiểm tra tình trạng công nợ khi làm việc với cấp quản lý tại các chi
nhánh, Ban kiểm soát nhận thấy Ban Giám đốc chi nhánh theo dõi rất chặt chẽ các khoản
nợ này và đôn đốc việc thu hồi công nợ bằng các biện pháp cần thiết để đảm bảo
DOMESCO nhận được thanh toán ngay khi các cơ sở y tế, bệnh viện công lập nhận được
khoản giải ngân từ ngân sách nhà nước.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Ban điều hành
-

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều
hành và cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công
ty, Quy chế quản trị nội bộ và các văn bản có liên quan.

-

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các nghị quyết của HĐQT cung
cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát. Nội dung, trình tự thủ tục ban hành nghị quyết
tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế Công ty, đáp ứng kịp thời yêu
cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Các giao dịch giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức
có liên quan đều được HĐQT thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

-

Bên cạnh thành công về chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần, Hội đồng
quản trị, Ban điều hành đã thành công trong các hoạt động sau:
(a) Tái cơ cấu thành công danh mục các nhóm hàng tập trung vào các sản phẩm đặc trị
vốn là thế mạnh của công ty, tiếp tục cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao giá trị sản
phẩm, thúc đẩy tiêu thụ các nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao (danh mục hàng
lợi nhuận cao A1 chiếm tỷ trọng 8,6% doanh thu năm 2015, năm 2016 là 10,4 %, tăng
trưởng 1,8 điểm %).
(b) Việc tái cơ cấu thành công danh mục sản phẩm đã dẫn đến thành công trong việc tái
cơ cấu hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động. Kết quả tổng sản lượng sản xuất
năm 2016 đạt 2.149 triệu đvsp, tăng 24,4% so năm 2015.
(c) Tái cơ cấu khoản đầu tư: thực hiện chủ trương tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài
ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Năm 2016, Hội
đồng quản trị đã thống nhất giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL. Sau khi hoàn
tất thủ tục giải thể, Công ty DOMESCO thu hồi được tiền vốn đã đầu tư. Riêng Công
ty CP Bao bì công nghệ APT (Vĩnh Tường cũ) trong năm 2016 cũng đã cơ cấu thành
công và bắt đầu sản xuất kinh doanh có lãi.
(d) Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống phân phối thông qua công tác:
(1) duy trì đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên; (2) luân chuyển, bổ nhiệm Giám đốc
các chi nhánh; (3) đầu tư thiết bị chuyên chở dược phẩm phục vụ nhu cầu kinh
doanh; (4) triển khai các quy định về sự tuân thủ và đạo đức kinh doanh đã hình
thành ý thức của mỗi nhân viên và nâng cao tính chuyên nghiệp; (5) xây dựng chính
sách bán hàng hợp lý, thống nhất trên toàn hệ thống phù hợp với khu vực vùng,
miền; (6) đầu tư giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE và giám sát bán hàng theo
sơ đồ tuyến đã được thiết lập. Kết quả doanh thu 11/12 chi nhánh vượt so cùng kỳ,
góp phần tăng trưởng doanh thu toàn công ty.
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(e) Phát triển thị trường nội địa: trước sức ép cạnh tranh ngành ngày càng gay gắt trên cả
02 kênh phân phối truyền thống - kênh ETC và kênh OTC. Hội đồng quản trị và Ban
Điều hành đã lựa chọn chiến lược “giữ vững kênh ETC-phát triển kênh OTC” bằng
nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, cải tiến toàn diện mọi hoạt động. Kết
quả doanh thu kênh ETC tăng 29,4%, doanh thu kênh OTC tăng 4,7% so cùng kỳ, cơ
cấu doanh thu kênh ETC duy trì ổn định chiếm khoảng 30% tổng doanh thu sản xuất
toàn công ty.
(f) Theo dõi chặt chẽ các khoản chi phí theo kế hoạch ngân sách được duyệt, đảm bảo
tính hợp lý, hợp lệ; duy trì chiến lược giảm phí toàn diện trong hoạt động mua
nguyên liệu, bao bì, công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất; công nợ
được quản lý tốt. Việc thực thi có hiệu quả các giải pháp trên góp phần cải thiện đáng
kể các chỉ số tài chính theo hướng tích cực, tạo niềm tin cho nhà đầu tư về sự phát
triển của DOMESCO.
Với kết quả đạt được như trên, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành
đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp,
pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông một cách trung
thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của công ty và cổ đông. Ban kiểm soát chưa nhận
được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban điều
hành và cán bộ quản lý Công ty.
4. Kiến nghị
-

Ban điều hành cần đánh giá hiệu quả Giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE để có
những cải tiến, hoàn thiện phù hợp tình hình thực tế;

-

Cần có biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mới, đảm bảo hiệu quả đầu tư;

-

Xây dựng phương án phát triển và đầu tư vào việc phát triển kinh doanh sản phẩm dược
liệu phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện tại và tương lai.

5. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát
a. Thông tin về các thành viên và các cuộc họp
Stt

Thành viên BKS

1.
2.
3.

Ông Nguyễn Phi Thức
Ông Phan Thế Thành
Bà Servane Marie Amelie
Gorgiard
Ông Yap Khin Choy
Ông Samuel Timothy
Nance
Bà Trần Thái Thanh
Bà Huỳnh Thị Tố Quyên

4.
5.
6.
7.

Ngày bắt đầu/không còn là
thành viên BKS
Bổ nhiệm từ 18/4/2014
Bổ nhiệm từ 18/4/2014
Bổ nhiệm từ 18/4/2014

Số buổi họp
BKS tham dự
04/04
04/04
04/04

Tỷ lệ tham
dự họp
100%
100%
100%

Bổ nhiệm từ 6/12/2016
Bổ nhiệm từ 6/12/2016

01/01
01/01

100%
100%

Miễn nhiệm từ 20/10/2016
Miễn nhiệm từ 20/10/2016

03/03
03/03

100%
100%

- Ban kiểm soát họp định kỳ 01 lần/quý, nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề sau:
+ Đánh giá kết quả kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng
đến kết quả hoạt động;
+ Rà soát báo cáo tài chính và lưu ý Ban điều hành các chỉ tiêu tài chính có sự tăng/giảm
bất thường hoặc diễn biến theo chiều hướng không có lợi cho công ty, đề xuất giải
pháp;
+ Kiến nghị Ban điều hành cải tiến công tác quản trị trên một số hoạt động cụ thể;
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+ TOnghgp c6c ho4t dQngcira Ban kiOm so6ttrong ky.
b. Cdc ho4t dQtg chinh
vdo c6c '
tdp
PhOi hqp Phdng Ki0m tra nQi bO ki6m tra ho4t {One l2:1,1.2:lj
lrunq
"h^"th,
nQi dung: ki6m tra viQc thgc thi chfnh s6chb6n hdng, d6i chi6u c6ng ncvtrOn sd s6chvd
thUc t6, ho4t dQngkho vd nghiQPvg
KiQm tra hopt dQngddu thdu mua samthiOtbi cua cdng ty; ki6m tra ho4t dQngkho vflt tu,
h6a ch6t; ho?t d6ng dAutu x6y dpg Nhd mdy dugc liQu,ho4t dOngkinh doanht4i Cdng
ty TNHH MTV DOMENOL.

Kiemtraho4tdQngchu6icungi^e fry u1gnh".cau;a1*uy,.kinhd,ous,dim b6ovdng
quay ,r6n, dAm b6o h4n dirng sin ph6m nhdm khic ch6 thiQt hpi co th6 ph6t sinh.

nghiQmd6n c6c c6c chi
eua ki6m tra thgc td cfrcchi nh6nh, Ban ki0m so6t chia sd kinh
cua chi nh6nh, tpp
doanh
kinh
qui
d0ng
ho4t
nh6nh vAic6c giti phapnhim ndng cao hiQu
trung 6 c6cnh6m chfnh: (l) q.ty irinh b6n hdne, (2) quy irinh nghiQpvu ki5to6n kho,
(3) quan t)?ti8; ;At;t tidn trong tdi khoin cua chi nhanh, (a) q"v tiinh aoi crricuvd thu
h6i cdng ng.
Tham gia ki6m so6t cfrchoa d*,. chimg tir dim bAo tinh hqp ph6p, hQp ly va hqp l9 theo
quy dinh ph6p luflt, chuAnmuc ki5to6n hiQnhanh.
Kiem tra viQc tuan thu d4o dric trong kinh doanh cin circ bQ phQn1i6n quan trong C6ng
tv...

r. PHUoNGHU0NGHoar DQNGNAM 2ot7
Gi6m s6tho4t d6ngHqi d6ngquantri, Ban diOuhenhvh c6n bQquin l;i theoquy dinh
Lupt doanhnghiQpvd Di6u lQcdng ty; giams5tviQctu6nthu dpo dirc trong kinh doanh
cirac6cbQphQnli6n quantrongCdngty
ThAmdinh b6o cfrok6t qui kinh doanhvd b6oc5otdi chinhtheo quy dinh hiQnhdnh;
ph6i hqp phdngph6p chti vd kjCmtra nQib0 ki0m tra hopt dOng12112chi nh6nh,ho4t
dQngdAutu xdy dpg vd muasdmthiOtbi;
TiOptpc so6tx6t todrnb0 chrmgtt k6 to6n,lenh chi pht hgrpvdi quy dinh ph6plu0t kO
to6nhiEnhanhvd quy trinh dugcx6c 14ptheoSOP'
Ki6m tra vi6c tu6n thu dringc6cquy trinh vd quy chtl,SOPli6n quand6nho4tdQngsin
x,rat,kinh doanhcdngtY.
Tr6n d6y ld btto cfn d6nh giSketqui ho4t dQngndm 2016vd kOho?chho4t dOngndm
2017ctraBanki€m so5t.
BankiOmso6tkinh trinh Dai hQid6ngcd d6ng.
TrAntrgngkinh chdo!

TM. BAN KIEM SOAT
Noi nhiry:
- Q"y C6D6ng;

- Ltru Tha ky HDQT, BKS.

Nguy6n Phi Thtic
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cOxc rY cP xNK Y TB DoMESCo ceNG HoA xA ngr cHU Ncni.q'vlpr NAM
DQc l$P - TrI do - H4nh Pht'ic
BANxrnm soAr
TP. Cao Ldnh , ngdy 2I thdng 4 ndm 2017

TOTRiNH
(Vi phurongdn lryachpn C6ng ty ki€m todn ndm 2017)

Kfnh trinh: D{I HQI DOI{G_CoDONC
COXC TY CO PHANXNKY TE DOMESCO
ngdy2611112014;
soagtzol4lQHl3
c6ncriLu4tDoanhnghiQp
Cdncu quydnh4nvd tr6chnhiqmcriaBankiOmso6tquydinht4i Di6ule tOchricvd
ho4tdQngcua Cdn gty CP XI{K Y tCDOMESCO;
Cdn cri danh s6ch circ doanhnghiQpki6m tofn clu di6u kign kinh doanh dich vu
ki0m todn ndm 2017dugc B0 TAi chinh c6ng nh4n;
Ban ki6m so6t kinh trinh Dai hOi ddng cOd6ng thudng ni6n xem xdt phuong 6n lga
Y t0
chgn dcrn vi ki€m to6n 86o cfto tdi chinh ndm 2017 ctra COng W CP XI{K
DOME,SCOnhu sau:
1. phC duyQtdanh s6chc6ng ty ki6m to6n sOthgc hiEn kiOmto6n 86o c6o tdi chinh
n6m 2017cria c6ng ty CP XI\TKY tCDOMESCO g6m:
a. COngty TNHH Ernst & Young ViQt Nam'
b. Cdng tY TNHH Deloitte Viqt Nam'
Coopers'
c. C6ng ty TNHH Pricewaterhouse
mQt
2.Uy quyen Barr ki6m so6tph6i |qp vdi HOi ddng quin tri ti6n hdnh lga chqn
ty
C0ng
trong c6c-c6ng ty kiom to6n tr6n eCm6m fiin 86o c6o tdi chinh ndm 2017 cria
CP XI{K Y tE DOMESCO.

Banki6m so6tkinh trinh Dai hoi d6ngc6 d6ngth6ngqua.
Trdntrgngkinh trinh.
TM. BAN KIEM SOAT
rprir
TRUONG BAN
Noi nh\n:
- Quy C6 d6ng;
- Lru Tfu lcyHDQT, BKS.

Nguy6nPhi Thrlc

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …… /NQ-ĐHCĐ-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩuY tế
DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty
Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 21/04/2017;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ
phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 21 tháng 04 năm 2017 với tổng số
cổ đông và người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là ………. cổ đông, đại
diện cho ………………. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần của Công ty, với
tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là ……..…. phiếu.
Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương
hướng hoạt động năm 2017.
Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng
hoạt động năm 2017.
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán do Công ty
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện:
-

Doanh thu thuần:
Lợi nhuận sau thuế:

1.289.294.177.246 đồng
168.641.474.543 đồng

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:
Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm
2016 như sau:
Stt
Nội dung
Số tiền (VND)
4.1.

Tổng Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:

4.1.1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2016
4.1.2. Trích Quỹ khen thưởng - Phúc lợi (7,5%)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

169.659.059.468
3.300.000.000
12.724.429.460
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Stt

Nội dung

Số tiền (VND)

4.1.3. Chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% (bằng tiền
mặt):

69.454.930.000

4.1.4. Thưởng HĐQT-BKS-BĐH 2016 đã vượt kế
hoạch LNST

1.500.000.000

4.1.5. Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển

82.679.700.008

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận
năm 2017:
-

Doanh thu thuần:
1.415 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:
185 tỷ đồng
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt):
Tối thiểu 20%/Vốn điều lệ
Thù lao HĐQT-BKS:
3,5 tỷ đồng
Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng - Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 khi có kết quả kinh doanh kiểm
toán năm 2017.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị
tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo
cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
DOMESCO.
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển
khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.
Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc …
giờ, ngày 21/04/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017
thông qua.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM;
- TT Lưu ký CK TP.HCM;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Chí Thành

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
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