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THÔNG ĐIỆP

CHỦ TỊCH HĐQT
Kính thưa quý Cổ đông, Nhà đầu tư, Đối tác và Quý khách hàng,

MUÏC LUÏC

Tình hình kinh tế thế giới của năm 2017 được đánh giá khá tích cực. Mức độ tăng trưởng kinh tế tại những nước lớn và ở
những nước đang phát triển đều được ghi nhận khả quan hơn so với dự báo. Không nằm ngoài xu thế đó, kinh tế Việt Nam năm
2017 cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thuận lợi từ thị trường đã tạo cơ hội để sản phẩm của DOMESCO đến được
với cộng đồng nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu điều trị. Bên cạnh đó, để giữ vững vị thế
và niềm tin của cộng đồng, Công ty luôn hoạt động theo tôn chỉ “lấy sức khỏe cộng đồng làm gốc”, cam kết “vì chất lượng cuộc

11 Thông tin chung

sống” và “cân bằng giữa lợi ích Công ty và bảo vệ môi trường”. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, DOMESCO luôn đề ra
các định hướng, kế hoạch rõ ràng và cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả cổ đông và đối tác. DOMESCO không ngừng phấn
đấu trở thành một trong những đơn vị sản xuất và phân phối dược hàng đầu ở trong và ngoài nước.

Tình hình hoạt động sản xuất
23
kinh doanh trong năm 2017

Tuy nhiên, cơ hội luôn song hành với thách thức. Với tiềm năng tăng dần nhu cầu dược phẩm, thì ngành dược nội địa vẫn
phải nhập khẩu 90% nguyên phụ liệu để sản xuất. Yếu tố này chịu sự tác động mạnh từ các yếu tố khác như biến động tỷ giá, giá
năng lượng, vận chuyển…. Đặc biệt cuối năm 2017, do siết chặt việc bảo vê môi trường, nhiều nhà máy sản xuất nguyên liệu và
chất trung gian của Trung Quốc đã bị đóng cửa, làm cho giá cả nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ quốc gia này tăng đột biến ảnh
hưởng đến tất cả các nước, bao gồm Việt Nam. Thêm vào đó, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp dược trong nước và

41 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

quốc tế tại Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của DOMESCO.
Ứng phó với những khó khăn này, Ban lãnh đạo Domesco đã nhanh chóng đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp dựa
trên sức mạnh đoàn kết từ toàn thể cán bộ công nhân viên, để đạt được những thành tích sau:
ü Doanh thu đạt 1.339,65 tỷ đồng, tăng 4,07% so với cùng kỳ năm 2016.

49 Đánh giá của Hội đồng Quản trị

ü Lợi nhuận sau thuế 207,66 tỷ đồng tăng 23,27% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt kế hoạch đề ra là 22,66 tỷ đồng.
ü Lãi cơ bản trên một cổ phiếu đạt 5.980 đồng tăng 33,33% so với năm 2016

Với sự hỗ trợ mật thiết của cổ đông SCIC và cổ đông Abbott, thành tích đạt được trong năm 2017 là sự nỗ lực rất lớn của toàn

53 Quản trị Công ty

thể ban lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên của DOMESCO: là niềm tin, là động lực để DOMESCO tiếp tục phát triển mạnh mẽ
và bền vững trong những năm tới.
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán
bộ, công nhân viên, Quý Cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, Đối tác và Nhà phân phối đã luôn đồng hành cùng với sự phát

64 Báo cáo Tài chính

triển của DOMESCO trong mọi hoàn cảnh. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ Ban ngành, đặc biệt là các
Sở, Ban ngành và lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.
Trong năm 2018, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Công ty với các cổ đông chiến lược SCIC và Abbott Laboratories (Chile)
Holdco SPA, Domesco sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn để phát triển, tích lũy kinh nghiệm quản trị hiệu quả, tự tin đối
mặt với những thách thức của thị trường. Công ty cam kết mang đến những sản phẩm đạt chất lượng cao, giá cả hợp lý và đáp
ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Kế hoạch tăng trưởng mà Đại hội đồng cổ đông và Ban lãnh đạo đặt
mục tiêu cho năm 2018 như sau:
ü Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng trưởng 9,56% % và 8,35% so với năm 2017
ü Duy trì và hỗ trợ những hoạt động vì cộng đồng, chia sẻ lợi ích của Công ty với xã hội, nâng cao hiệu suất sản xuất, đảm

bảo chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tiếp tục củng cố và hoàn thiện chiến lược kinh doanh dài hạn,
để góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp dược Việt Nam nói chung và DOMESCO nói riêng.
Một lần nữa, thay mặt Ban lãnh đạo DOMESCO, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp đến Quý cổ đông,
Quý khách hàng và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác quý báu từ tất cả quý vị.
Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Đình Bửu Trí
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TẦM NHÌN – SỨ MẠNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
Bằng khát vọng tiên phong cùng
với chiến lược đầu tư – phát triển
bền vững, DOMESCO phấn đấu
trở thành Công ty dược hàng đầu
Việt Nam và trong khu vực góp
phần nâng cao chất lượng cuộc
sống.

Chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng:
v Phát triển hoạt động kinh doanh gắn liền với việc mang

lại lợi ích lâu dài người lao động và an sinh xã hội.
v Cung cấp những sản phẩm chất lượng và có uy tín

mang lại hiệu quả tối ưu cho sức khỏe con người.
v Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống từ đó đóng

góp vào công cuộc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng
đồng.

GiÁ TRỊ CỐT LÕI
“VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG”

v Lấy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, đề cao

Đó là định hướng và cam kết của chúng tôi, Công ty Cổ phần

tính công bằng và tôn trọng cam kết làm nền

Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO liên tục phấn đấu trong việc

tảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

nghiên cứu phát triển và sản xuất ra những sản phẩm chất lượng
cao, an toàn, hiệu quả trong điều trị, góp phần mang đến cho
cộng đồng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

v Đổi mới không ngừng là nền tảng của sự phát
triển.
v An toàn trong mọi hoạt động là sự cam kết của
Công ty với cộng đồng và xã hội.
v Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, chính sách chất
lượng và đạo đức kinh doanh.
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CÁC ĐIỂM

NỔI BẬT NĂM 2017
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH VÀ LÃNH ĐẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI DOMESCO

TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 28 NĂM THƯƠNG HIỆU
DOMESCO (1989 - 2017) VÀ MỪNG CÔNG ĐỘI XE ĐẠP
DƯỢC DOMESCO

Sáng ngày 15/9/2017,
Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng
Thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình
cùng Đoàn công tác
Chính phủ và lãnh đạo
tỉnh Đồng Tháp đã
thăm và làm việc tại
CTCP Xuất nhập khẩu
Y tế DOMESCO.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty - ông Nguyễn Chí Thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
DOMESCO đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn những
điểm nổi bật về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm qua, và định hướng phát triển
của Công ty trong thời gian sắp tới.

Tối ngày 19/5/2017, tại khách sạn
Hòa Bình, TP.Cao Lãnh, Đồng
Tháp trong không khí trang trọng
và đầm ấm, Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ
chức buổi họp mặt kỷ niệm 28 năm
ngày thương hiệu DOMESCO
(1989 – 2017), và mừng Đội xe đạp
Dược DOMESCO đã có chiến
thắng đầy tự hào với danh hiệu Vô
địch Đồng đội, Áo Đỏ - Vua leo núi
và Áo Trắng – Tay đua trẻ xuất sắc nhất tại cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp
Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 29.
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CÁC ĐIỂM

NỔI BẬT NĂM 2017
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, DOMESCO là một
trong 74 doanh nghiệp trong cả
nước được vinh danh “Doanh

Đạt được danh hiệu “Doanh

nghiệp vì người lao động” do Bộ

nghiệp phát triển bền vững” - theo

LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao

Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững

động Việt Nam và Phòng Thương

(CSI), là một trong 100 doanh

mại và Công nghiệp Việt Nam

nghiệp thực hiện hoạt động CSR

(VCCI) tổ chức. Và đây cũng cũng

(trách nhiệm xã hội) tốt nhất Việt

là năm thứ ba liên tiếp DOMESCO

Nam trong năm qua, được Phòng

nhận được danh hiệu cao quý này.

Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tôn vinh.

DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” TỈNH ĐỒNG THÁP

TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT

Tại buổi Lễ tuyên dương “Doanh
nhân tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp năm

Năm 2017, Domesco tiếp tục ghi

2017, Công ty DOMESCO đã vinh

dấu ấn trong bảng vàng danh dự

dự là một trong 24 doanh nghiệp

khi liên tiếp đạt danh hiệu Top 500

được UBND Tỉnh trao tặng danh

doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất. Là

hiệu. Đây là danh hiệu cao quý

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

DOMESCO đã liên tiếp được vinh

dược phẩm với bề dày kinh nghiệm

danh vào những năm 2013, 2015

qua 28 năm xây dựng và phát triển,

và năm nay 2017.

thương hiệu DOMESCO đã thật sự
có được sự tin tưởng của các nhà
điều trị cũng như khach hàng và có
những đóng góp tích cực vào sự
phát triển kinh tế xã hội của địa
phương và đất nước.
7
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CÁC ĐIỂM

NỔI BẬT NĂM 2017

Doanh nghiệp tiêu biểu khu
vực ĐBSCL năm 2017

TOP 500 Doanh nghiệp
lợi nhuận tốt nhất

Phòng thí nghiệm phù hợp theo
ISO – IEC 17025

Doanh nghiệp bền vững
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch

Giấy CNĐKDN

Vốn điều lệ

DOMESCO
Địa chỉ

Số 1400460395 ngày 30/12/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Đồng Tháp cấp, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 15/04/2015

347.274.650.000 đồng

Số 66, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp,
Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Số điện thoại

0277. 3852 278 – 0277. 3859 370

Số fax

0277. 3851 270

Website

www.domesco.com

Quá trình hình thành và phát triển
Sơ đồ tổ chức
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Định hướng phát triển

domesco@domesco.com
Email
vpcty@domesco.com

Các rủi ro
Mã cổ phiếu

11

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
www.domesco.com

DMC

THÔNG TIN CHUNG
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DOMESCO

THÔNG TIN CHUNG

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

2016 2017
2015

thêm 30% từ việc phát hành cổ

2014
Có thể nói đây là một năm
thành công trong việc tái cơ
Vốn điều lệ của Công ty

cấu triệt để sản xuất và kinh

được tăng lên 1,5 lần

doanh trên cơ sở tập trung

thành 267.137.970.000

vào lĩnh vực chính: sản xuất

đồng, Công ty đã tiến

và kinh doanh sản phẩm do

DOMESCO có cổ động

hành nâng cấp, cải tạo và

Công ty sản xuất trên cở sở

chiến lược là tập đoàn

tăng công suất cho 2 nhà

tối đa hóa lợi nhuận, kết quả

Dược phẩm số một tại Chi

máy Non – Betalactam

thu được là tỷ suất lợi nhuận

Công ty vinh dự nhận được chứng

Lê và khu vực Nam Mỹ.

v à

m á y

cao nhất từ trước đến nay

chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO

CFR International Spa –

Cephalosporin. Mở rộng

tăng từ 8,90% đến 11,47%.

9001:2000 và là công ty tiên phong

Chi Lê đã đồng hành cùng

thị trường xuất khẩu,

Cổ đông chiến lược CFR

Tiền thân là Trạm Vật tư Sửa

đưa thuốc sản xuất trong nước vào

DOMESCO trong việc

trong năm 2014 Công ty

International Spa tham gia

chữa Thiết Bị Ngành Y Tế. Sau

thị trường xuất khẩu. Đến năm 2004,

phát triển sản xuất, nghiên

đã xuất khẩu sang một số

tư vấn trong lĩnh vực sản

đó, được đổi tên thành Công ty

chính thức chuyển thành Công ty Cổ

cứu phát triển sản phẩm,

thị trường mới của Nam

xuất, kinh doanh, quản lý hệ

Vật tư Y tế (1985), Công ty Dịch

phần Xuất nhập khẩu Y tế

chuyển giao công nghệ

Mỹ.

thống chuỗi cung ứng. Khắc

vụ và Cung ứng Vật tư Y tế

DOMESCO. Năm 2006, Cổ phiếu

sản xuất tiên tiến, niêm yết

phục triệt để sự quá tải trong

(1987) và Công ty DOMESCO

DOMESCO chính thức được niêm

có hoạt động Quan hệ Nhà

sản xuất, năng suất lao động

(1989). Đến năm 1992, Công ty

yết trên sàn giao dịch tại Trung tâm

đầu tư tốt nhất do

tăng cao và thu nhập của

đổi tên thành Công ty Xuất

giao dịch Chứng khoán Tp. HCM với

Vietstock tổ chức khảo

người lao động được cải

Nhập Khẩu Y tế Đồng Tháp

mã giao dịch là DMC. Công ty tiếp tục

sát.

thiện đáng kể.

(DOMESCO). Từ đó, công ty bổ

đầu tư vào các nhà máy công nghệ

sung chức năng sản xuất dược

hiện đại mở rộng sản xuất. Vào năm

phẩm, xây dựng hệ thống nhà

2010, DOMESCO là đơn vị tiên

xưởng tiên tiến, áp dụng Bộ tiêu

phong trong việc triển khai đánh giá

chuẩn Quản lý Chất lượng ISO

tương đương sinh học cho các sản

9001:2000.

phẩm do Công ty sản xuất..

2011
2001 2010
1980 2000
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Vốn điều lệ của Công ty được tăng

phiếu thưởng cho cổ đông hiện
hữu, tổng số vốn điều lệ đến cuối
năm 2016 là 347.274.650.000
đồng. Năm 2017 khép lại với nhiều
cải tiến trong lĩnh vực sản xuất và
nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực. Việc tối đa hóa lợi nhuân trên
mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty
vẫn tiếp tục được triển khai, kết
quả là tỷ lệ lợi nhuận sau thuế đạt
được 15,50% trên doanh thu thuần
và đây cũng là kết quả cao nhất từ
trước đến nay.

THÔNG TIN CHUNG
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DOMESCO

THÔNG TIN CHUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỐC
HT SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC
HT CHẤT LƯỢNG

KHỐI
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHỐI KINH DOANH

KHỐI HỖ TRỢ
GIÁM ĐỐC
CHUỖI
CUNG ỨNG

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH
NỘI ĐỊA

GIÁM ĐỐC
PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

P. KẾ TOÁN

PHÒNG
TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

P. NGHIÊN CỨU
& PHÁT TRIỂN

P. NHÂN SỰ

P. NGUYÊN PHỤ LIỆU

P. KINH DOANH
NỘI ĐỊA

P. PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

NM PENI

P. ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG

VĂN PHÒNG

P. MUA SẮM

HỆ THỐNG
CHI NHÁNH

P. MARKETING

NM NON

P. KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG

P. PHÁP CHẾ &
KIỂM TRA NỘI BỘ

P. KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT

P. CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

P. ĐÀO TẠO

TỔNG KHO

NM CEPHA

NM TPCN

NM DƯỢC LIỆU

P. ĐĂNG KÝ &
QUẢN LÝ SẢN PHẨM

P. CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

P. KINH DOANH
QUỐC TẾ

P. AN TOÀN - SỨC KHỎE
MÔI TRƯỜNG & CHẤT LƯỢNG

P. XUẤT NHẬP KHẨU
P. KỸ THUẬT
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THÔNG TIN CHUNG
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ÿ

Sản xuất – kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu;

Ÿ

Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dược, hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng
cho người, các loại bao bì dược phẩm, thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng, v.v…;

Ÿ

Cung cấp dịch vụ bao quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP – Good Storage Practice (thực hành bảo

v Thị trường nội địa: trụ sở chính của Công ty ở Đồng Tháp. Công ty có 1 văn phòng đại diện và

12 chi nhánh trải dài khắp cả nước.
v Thị trường xuất khẩu: Myanmar, Laos, HongKong, Philippines, Taiwan, Japan, Macau,

Cambodia, Nigeria, Peru và Venezuela

quản tốt theo quy định của tổ chức y tế thế giới WHO).

TƯƠNG ĐƯƠNG
SINH HỌC
NGHIÊN CỨU
LÂM SÀNG

17
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DOMESCO

THÔNG TIN CHUNG

NGUỒN NHÂN LỰC
v Con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. Ý thức được

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

điều đó việc đào tạo nguồn nhân lực tại Domesco được triển khai đồng bộ và liên tục trên mọi
phương diện hoạt động và tất cả các cấp bậc trong công ty
v Việc ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút và phát triển nhân tài đã đem lại cho Domesco

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

một nguồn nhân lực dồi dào và trí tuệ sẵn sàng đáp ứng với mọi điều kiện khăc nghiệt của thị

v Tối đa hóa lợi nhuận, đặt lợi ích của cổ đông lên hàng v Lấy chất lượng sản phẩm là nhân tố

đầu, không ngừng đẩy mạnh việc cải tiến máy móc

quan trọng để nâng cao tính cạnh

v Công ty luôn quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên một cách toàn diện cả về vật chất và tinh

thiết bị sản xuất, kỹ thuật trong nghiên cứu, giám sát

tranh, tạo niềm tin, sự uy tín đối với

thần. Các chính sách nhân sự ngày càng được hoàn thiện nhằm đảm bảo cho người lao động

quá trình sản xuất nhằm mang đến những sản phẩm

khách hàng và đối tác.

được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đồng thời, tạo cơ hội cho người lao động được phát

chất lượng nhất, giá thành hợp lý đến với cộng đồng.

19

trường.

v Quản trị điều hành hoạt động của

v Mở rộng mạng lưới phân phối dược phẩm, đẩy mạnh

Công ty theo nguyên tắc tuân thủ

nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phù hợp với xu

pháp luật Viet Nam và các thông ước

hướng điều trị và mô hình bệnh học trong tương lai.

quốc tế.
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THÔNG TIN CHUNG
CÁC YÊU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG

RỦI RO CẠNH TRANH
Luật Dược sửa đổi số 105/2016/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017 nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp Dược
Việt Nam trong hoạt động đấu thầu, ưu tiên nguồn nguyên liệu trong nước cũng như tạo điều kiện

SẢN XUẤT KINH DOANH

thuận lợi cho việc đăng ký sản xuất thuốc Generic.

RỦI RO CHÍNH SÁCH

Tuy nhiên theo thực tế thuốc ngoại nhập vẫn chiếm trên 50% trị giá thuốc toàn thị trường; đặc biệt là
kênh bệnh viện tỷ lệ sử dụng thuốc ngoại nhập chiếm trên 70% tại các bệnh viện thuộc tuyến trung

v Dược phẩm là nghành nghề kinh doanh có điều kiện, sản xuất và kinh doanh Dược phẩm bị chi

phối bới nhiều bộ luật của các cơ quan quản lý trực tiếp và gián tiếp.
v Trong năm 2017 chính phủ và Bộ Y tế Vietnam ban hành các nghị định và thông tư liên quan:

ương. Quy chế đấu thầu quy định duy nhất một sản phẩm được lựa chọn trong một nhóm dự thầu
làm cho việc cạnh tranh gay gắt trên kênh bán hàng này do gần 200 công ty sản xuất Dược trong
nước đều tham gia hầu hết chung 1 nhóm dự thầu.

Nghị định 54/2017/NĐ-CP, Thông tư 11/2016/TT- BYT …., những văn bản này đều có ảnh

Quy chế thấu cũng gây ra việc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bên ngoài bệnh viện do các công

hưởng và tác động đến việc hoạch định chính sách dài hạn và ngắn hạn cho các công ty sản xuất

ty không thành công trên kênh thầu.

dược nói chung và DOMESCO nói riêng.

Để duy trì và nắm vững vị thế trong ngành, Công ty đã tập trung chất lượng, giá cả hợp lý, nghiên
cứu phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm đặc trị có kỹ thuật bào chế cao, khác biệt để giữ vững
thị phần và tìm kiếm thị trường là điều kiện để giúp Công ty có cơ hội mở rộng thị trường trong nước

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

và nước ngoài. Ngoài ra, Công ty còn tập trung nâng cấp thiết bị kỹ thuật hiện đại, cập nhật và ứng
v Trong năm 2017, thị trường Dược phẩm có sự tăng trưởng ở mức 10.5% về doanh thu đạt mức

78.260 Tỷ đồng. Mức tiêu thụ thuốc bình quân trên 1 đầu người được kỳ vọng đạt đến

dụng công nghệ bào chế tiên tiến nhằm tiếp tục giữ vững lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trong
ngành.

55USD/người vào năm 2012. Tuy nhiên so với các nước trong khu vực thị mức tiêu thụ này còn
thấp. Đó là lý do thị trường Dược phẩm Việt Nam được đánh giá là thị trường còn rất tiềm năng
để phát triển, một trong những thị trường tập trung của nhiều công ty Dược trên thế giới.
Mức chi tiêu thuốc bình quân tại Việt Nam (USD)

Nguồn: DAV, IMS Health Market Prognosis; Rongviet Report – Nov 2017

v Tuy nhiên hơn 90% nguyên phụ liệu cho sản xuất Dược phẩm là nhập khẩu nên rủi ro về nguồn

nguyên liệu đầu vào là khá cao. Rủi ro về tỉ giá cũng là một yếu tố cần xem xét. Do đó việc lập kế
hoạch sản xuất và dự đoám xu hướng được DOMESCO chú trọng trong nhiều năm qua và đây
cũng là yếu tố giúp cho DOMESCO thành công.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017
Năm 2017 đánh dấu sự phát triển kinh tế của thị trường thế giới nói chung đến các
quốc gia đang phát triển nói riêng. Hướng đến sự phát triển kinh tế bền vững của
nước nhà, Chính phủ Việt Nam đã ban hành ra các chủ trương, chính sách nhằm hỗ
trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế trong nước giao thương với
quốc tế. Chính động lực này đã giúp các doanh nghiệp chủ động đầu tư mở rộng và
nâng cấp máy móc thiết bị. Thị trường mở rộng kéo theo nhiều cơ hội cũng như thách
thức mới, đặc biệt là trong ngành dược phẩm. Việc cạnh tranh giá trên cả 2 thị trường
ETC và OTC ngày càng gay gắt và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh
của DOMESCO.

HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

Vì thế, Công ty không ngừng thay đổi hướng đi cho phù hợp với thị trường trong mọi
kế hoạch phát triển và sản xuất. Bên cạnh đó, việc đa dạng sản phẩm và cấp nhật
chiến lược kinh doanh đối với những biến đổi của thị đã giúp Công ty đạt được kết quả
tăng trưởng đáng kể, cụ thể như sau:
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu thuần

Tổ chức và nhân sự

-

Kinh doanh

Tình hình thực hiện các dự án

-

Sản xuất

Năm 2016

1.287,20

Năm 2017

% tăng/giảm

1.339,65

4,07%

140,93

183,92

130,50%

1.146,27

1.155,73

104,07%

Tình hình tài chính

Lợi nhuận gộp

497,56

534,78

7,48%

Cơ cấu cổ đông

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD

210,84

256,82

21,81%

Báo cáo tác động môi trường và xã hội của Công ty

Lợi nhuận trước thuế

210,65

259,66

23,27%

Lợi nhuận sau thuế

168,47

207,66

23,27%

23
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HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

ĐVT: tỷ đồng
1.600

16%
1.415

1.400

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số cổ phần sở hữu
(cổ phần)

Tỷ lệ sở hữu
(%)

1

Lương Thị Hương Giang

Tổng Giám đốc

0

0

1.339,65
15,05%

1.287,21

1.200

15%

15%

1.000
14%
800

14%
600

13,09%
13,07%

13%

400
200

207,7

185

168,5

0

2

Nguyễn Văn Hóa

Phó Tổng Giám đốc

-

Cá nhân: 0 cp

-

Đại diện sở hữu
cổ phần SCIC tại

12,15%

Domesco:
13%

4.219.063 cp

12%
Thực hiện 2016

Kế hoạch 2017

Thực hiện 2017

3

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Phạm Ngọc Tuyền

Kế Toán trường

34,234 cp

0,1%

%LNST/DTT

Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 12,25% so với kế hoạch đầu năm 2017 và tăng
23,27% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2017 đạt 1.339,65 tỷ đồng, đạt 94,62% chỉ
tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và tăng 4,07% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu từ
hàng sản xuất tăng 4,07% so với năm 2016. Hàng sản xuất chiếm 86,27% trong cơ cấu doanh thu
chung. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 15,50% tăng 2,41% so với cùng kỳ và vượt
2,43% so với kế hoạch năm 2017.
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HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Lương Thị Hương Giang
Năm sinh: 1967

Tỷ lệ nắm giữ: 0%

Ÿ Các dự án nâng cấp công suất các nhà máy.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý – Dược sỹ đại học
Quá trình công tác:
Ÿ

9/1992 – 11/1997: Giám đốc Sale & Marketing tại VPĐD công ty tư vấn Sandoz (Thụy Sĩ).

Ÿ

12/1997 – 03/2004: Tổng giám đốc Văn phòng đại diện (VPĐD) Biochemie GmbH (Áo).

Ÿ

09/2004 – 10/2005: Phó trưởng VPĐD Công ty Thương mại & Chuyển giao công nghệ BVI.

Ÿ

04/2006 – 05/2006: Phó Trưởng VPĐD Pharmascience Inc. (Canada).

Ÿ

07/2006 – 07/2007: Trưởng VPĐD Chemo Iberica S.A. (Tây Ban Nha).

Ÿ

08/2007 – 12/2015: Trưởng VPĐD Sinensix & Co. (Scotland).

Ÿ

01/2013 – 05/2014: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Ÿ

05/2014-01/2018: TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Ÿ

01/2018 – Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Ÿ Đầu tư các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kiểm nghiệm .
Ÿ Nâng cấp và mở rộng hệ thống phân phối.
Ÿ Nâng cấp các phần mềm quản trị sản xuất và kinh doanh.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Văn Hóa
Năm sinh: 1967

Tỷ lệ nắm giữ: 0%

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Tài Chính
Quá trình công tác:
Ÿ

01/1989 – 12/1991: Kế toán ngoại hối Công ty XNK Y tế Đồng Tháp.

Ÿ

01/1992 – 07/2006: Phó phòng Kế toán tài chính của DOMESCO kiêm Kế toán trưởng chi nhánh T.P
Hồ Chí Minh.

Ÿ

07/2006 – 8/2006: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Ÿ

8/2006 – 3/2009: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
DOMESCO.

Ÿ

4/2009 – 10/2011: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Ÿ

10/2011 – 3/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Ÿ

4/2014 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất

nhập khẩu Y tế DOMESCO.

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Bà Phạm Ngọc Tuyền
Năm sinh: 1969

Tỷ lệ nắm giữ: 0,1%

Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác:
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Ÿ

1990 - 1993: Công tác tại Công ty XNK Y tế Đồng Tháp.

Ÿ

1993 - 2000: Phó Phòng Kế toán Công ty XNK Y tế Đồng Tháp.

Ÿ

2000 - 2003: Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty XNK Y tế Đồng Tháp.

Ÿ

01/2004 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

ĐVT: tỷ đồng

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu

Năm 2016

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

1.083,99

1.287,21

Năm 2017

1.305,47

1.339,65

% tăng giảm
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

4,22

3,07

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

2,60

2,36

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

18,48

27,01

%

22,67

37,01

Vòng quay hàng tồn kho

vòng

2,65

2,85

Vòng quay Tổng tài sản

vòng

1,24

1,12

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

13,08

15,50

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

19,09

21,79

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

15,56

15,91

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

%

16,29

19,17

20,43%

4,07%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Lợi nhuận gộp

497,56

534,78

7,48%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

210,84

256,82

21,81%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận trước thuế

210,65

259,66

23,27%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Lợi nhuận sau thuế

168,46

207,66

23,27%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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40%
37,01%

35%

Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán của Công ty được duy trì ở mức tốt (>1), chỉ tiêu thanh toán nhanh

30%

năm 2017 đạt 2,36 lần, giảm 9,4% do hàng tồn kho giảm 75 tỷ đồng, tương ứng giảm
25%

27,01%

24,54%

23,54% so với cùng kỳ năm 2016. Việc quản lý tốt hàng tồn kho nhờ vào sự phối hợp

22,67%

nhịp nhàng và đồng bộ giữa kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cung ứng sản phẩm
20%
19,71%

nhằm tối đa hóa dòng tiền.

18,48%
15%

Năm
2015

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

2016

2017

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

4,5
4,22

Cơ cấu vốn

4,0
3,72

Năm 2017, trong cơ cấu vốn của Công ty đã đánh dấu sự dịch chuyển, cụ thể hệ số nợ
trên tổng tài sản đạt 27,01%, tăng 46,14% so với cùng kỳ năm 2016. Khoản phải trả

3,5

người bán ngắn hạn tăng 42 tỷ đồng do được nhà cung cấp tăng thời hạn nợ. Ngoài ra,
3,07

trong năm 2017, khoản phải trả khác tăng lên đột biến (tăng 52 tỷ) phát sinh từ việc chi

3,0

trả cổ tức. Công ty đang tận dụng cơ hội nguồn vốn chưa đến hạn trả để phát triển các kế
2,5

hoạch trong ngắn hạn, đóng góp vào sự phát triển bền vững ở hiện tại và trong tương lai

2,60

của Công ty

2,36
2,28
2,0

Năm
2015

Hệ số thanh toán ngắn hạn
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22%
21,79%
20%

Vòng
3,0

19,09%

19,17%

2,85

2,80
2,65

18%

17,84%

16,29%

2,5

15,91%
16%

14,88%

15,56%
15,50%

2,0

14%

14,33%

1,29
1,5

13,08%

12%
11,47%
1,24

1,0

10%

1,12

Năm

0,50
2015

2016

Năm
2015

2017

Vòng quay hàng tồn kho

2016

2017

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Vòng quay Tổng tài sản

Khả năng sinh lời
Năng lực hoạt động

Năm 2017, là năm đánh dấu sự tăng trưởng ổn định trong quá trình hoạt động sản xuất của
Công ty thể hiện qua các chỉ số sinh lời. Đặc biệt, tình hình nợ và chi phí cho hoạt động sản
xuất dược phẩm được quản lý chặt chẽ giúp lợi nhuận của Công ty được cải thiện rõ rệt.

Năm 2017 chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty được duy trì ở mức hoạt động ổn định, cụ thể,
hệ số vòng quay hàng tồn kho đạt 2,85 vòng, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân do
chính sách mở rộng mạng lưới khách hàng của khối kinh doanh thực hiện thành công việc này đã
đóng góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty, giảm lượng hàng tồn kho tính đến cuối

Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 15,50%, tăng 18,51% so với cùng kỳ năm 2016.
Hệ số này tăng dần đều qua các năm cho thấy Công ty đang thực hiện tốt chính sách quản lý
chi phí cũng như cải thiện lợi nhuận gộp của sản phẩm. Ngoài ra, sự tăng trưởng đều của chỉ
số ROE và ROA đang là tín hiệu tốt cho hoạt động huy động vốn của Công ty trong tương lai.
Cụ thể, ROE đạt 21,79% tăng 14,20% so với cùng kỳ năm 2016, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận
sau thuế cùng tăng trưởng trong năm. Nhận thấy tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế nhanh

năm 2017.

hơn tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu. Cùng với ROA tiếp tục duy trì đạt 15,91%, tăng 2,25%
so với cùng kỳ năm 2016.
Kết quả năm 2017 cho thấy Ban điều hành đã có những chính sách lãnh đạo đúng đắn và kế
hoạch phù hợp với tình hình biến đổi của thị trường thành quả năm 2017 là động lực mạnh
mẽ giúp Công ty tự tin để tiếp tục cố gắng để duy trì sự phát triển.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Giá trị

CƠ CẤU CỔ PHẦN
STT
Loại cổ phiếu

ĐVT

- Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

Loại cổ đông

Số cổ phần
(triệu đồng)

Số lượng

Cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu

34.727.465

- Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu

0

- Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu

0

Tổng sô cổ phần

Cổ phiếu

34.727.465

I

Cổ đông Nhà nước

12.054.467

120.544.670.000

34,71%

II

Cổ đông nội bộ

181.221

1.812.210.000

0,52%

II

Cổ đông trong nước

12.813.028

128.130.280.000

36,90%

1

Cá nhân

737.560

7.375.600.000

2,12%

2

Tổ chức

12.075.468

120.754.680.000

34,77%

III

Cổ đông nước ngoài

21.914.437

219.144.370.000

63,10%

1

Cá nhân

212.395

2.123.950.000

0,61%

2

Tổ chức

21.702.042

217.020.420.000

62,49%

34.727.465

347.274.650.000

100,00%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Stt

Cổ đông

Quốc gia

Sở hữu

Tỷ lệ

1

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh
vốn nhà nước (SCIC)

Việt Nam

12.054.467

34,71%

2

Abbott Laboratories (Chile) Holdco
SPA

Chi lê

17.949.800

51,69%

GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Stt

35

Người thực hiện giao dịch

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ

1

CFR International Spa

17.949.800

0

2

Abbott Laboratories (Chile)
Holdco SPA

0

17.949.800
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
Theo xu hướng phát triển bền vững thì vấn đề bảo vệ mội trường được đề cao. Nhận thức
được điều đó trong nhiều năm qua Công ty luôn đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp phải đi đôi
với công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng. Song song đó đã ban hành
nhiều chính sách liên quan đến vấn đề này và được thể hiện qua các hoạt động thiết thực:

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
Ÿ

Số lượng lao động: 1.299 người.

Ÿ

Mức lương trung bình đối với người lao động: 11.600.000 đồng

BÁO CÁO

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi 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 CBCNLĐ, tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm bắt buộc. Duy trì các chế độ phúc lợi như: bảo hiểm

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

tai nạn 24/24 cho 100% người lao động, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, v.v…
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được quan tâm đúng mức, hàng năm đều tổ
chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-CNLĐ tại các cơ sở y tế.
Tổ chức các hoạt động Team building, tặng quà sinh nhật; tổ chức các chuyến tham quan, du lịch
hàng năm; v.v…Các chính sách này đã nhận được sự đánh giá cao từ phía người lao động. Từ đó

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

sự gắn kết giữa người lao động và Công ty được duy trì bền vững.Công ty luôn đặt mục tiêu phát
triển doanh nghiệp phải đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tình hình tài chính

Song song đó đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến vấn đề này và được thể hiện qua các
hoạt động thiết thực:

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

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công tác xã hội là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp do đó trong nhiều năm qua DOMESCO luôn
luôn tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện. Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện các hoạt
động xã hội như: Trao 1.000 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo thuộc tỉnh Đồng Tháp; trao 04 suất học
bổng gương sáng hiếu học. Thăm tặng quà Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đồng Tháp, thăm tặng quà

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường
và xã hội

gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ là người thân của CB-CNLĐ. Đóng góp Quỹ “Đền
ơn đáp nghĩa” của Tỉnh nộp về Sở Lao động Thương binh & Xã hội. Phối hợp tổ chức khám bệnh và
cấp 1.500 suất thuốc miễn phí cho người dân ở huyện Me-San, tỉnh Prey-Veng, Campuchia. Tài trợ
cho phòng khám nhân đạo của tỉnh Đồng Tháp.
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BÁO CÁO

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Vượt qua mọi thách thức của thị trường và tác động của việc thay đổi chính sách của các cơ
quan chức năng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có tăng trướng so với

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Ÿ

Hoàn thành tốt công tác tái đánh giá GMP WHO tại 3 nhà máy hóa dược và dược liệu năm 2017.

Ÿ

Hoàn thành tốt các đợt đánh giá từ các cơ quan chức năng bên ngoài.

Ÿ

Duy trì công tác đào tạo kiến thức chuyên sâu, đào tạo kỹ năng tại chỗ và chuẩn hóa các thao tác
trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

cùng kỳ, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt 12,27% và tăng 23,27% (Xem Kết quả hoạt động
SXKD năm 2017).

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN VÀ MỞ RỘNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Ÿ

Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 11 sản phẩm mới.

Ÿ

Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm. Được cấp số đăng ký và số công bố cho 69

Tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và hệ thống kho đạt chuẩn GSP.
Mạng lưới bán hàng gồm 12 chi nhánh bao phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước với đội ngũ bán

sản phẩm;
Ÿ

hàng được đào tạo chuyên nghiệp thông qua các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài Công ty.

Tính đến 31/12/2017 tổng số sản phẩm đạt tương đương sinh học là: 28 sản phẩm, trong đó
được Bộ Y tế công bố là: 22 sản phẩm.

Triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng kênh phân phối; triển khai các chương trình thúc
đẩy bán hàng theo từng mục tiêu cụ thể nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận.

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU
Triển khai nhiều giải pháp kích cầu nhằm hỗ trợ phát triển doanh số:
Ÿ

Chương trình “Pharmacy Meeting” nhằm củng cố và chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách
hàng mới.

Ÿ

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH
Ÿ

Ứng dụng hiệu quả các tiện ích của phần mềm giải pháp bán hàng trực tuyến đã mang lại hiệu
quả cao trong công tác quản lý và giám sát bán hàng.

Ÿ

Tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng thông qua
công tác đào tạo và huấn luyện trình dược viên về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giới

Các hoạt động truyền thông, marketing không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả nhằm nâng

thiệu sản phẩm.

tầm thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DOMESCO thông qua các hoạt động: Duy trì tài trợ Đội
đua xe đạp Dược - DOMESCO Đồng Tháp: trong năm 2017 đạt nhiều thành tích nổi bật trong các
giải góp phần nâng cao thương hiệu Công ty. Duy trì thực hiện chương trình “Người DOMESCO

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT

dùng hàng DOMESCO”.
Ÿ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TÍCH HỢP
Duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng thông qua công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đánh

sản xuất góp phần hạn chế phát sinh sự cố.
Ÿ

giá tay nghề kiểm nghiệm viên; tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do Viện kiểm nghiệm

Tối ưu hóa quy trình sản xuất, tối đa hóa công suất thiết bị, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng
năng lượng.

giá việc tuân thủ các quy định về ISO, GPs, phối hợp hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác tái đánh giá
GMP và GSP. Công tác nâng cao chất lượng tay nghề nhân viên: Tổ chức các chương trình đánh

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo dõi chặt chẽ các thông số trọng yếu trong quá trình

Ÿ

Theo dõi biến động tăng/giảm giá nguyên phụ liệu, bao bì đầu vào để có kế hoạch cung ứng kịp
thời cho hoạt động sản xuất.

TP. HCM tổ chức.
Cập nhật kịp thời các thông tin liên quan theo luật định, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt
động trong Công ty tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường - an toàn sức khỏe nghề nghiệp và
công tác phòng chống cháy nổ. Thực tập các trường hợp giả định để xác định các biện pháp ứng
phó rủi ro nhằm hạn chế tối đa thiệt hại nếu phát sinh.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CƠ CẤU TÀI SẢN
Chỉ số

QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC
Ÿ

2016

2017

% tăng/ giảm

Ban hành sơ đồ tổ chức mới có hiệu lực từ 01/09/2017; sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các
bộ phận theo hướng tinh gọn.

Ÿ

ĐVT: tỷ đồng

Tài sản ngắn hạn

842,93

1.079,21

28,03%

Tài sản dài hạn

241,06

226,26

-6,14%

1.083,99

1.305,47

20,43%

Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong năm 2017 đã tổ chức 75 khóa đào
tạo nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả CB-CNLĐ trong công ty về các
nội dung liên quan đến GPs, ISO; kỹ năng quản lý, bán hàng, kế toán, các chuyên đề về kiểm
nghiệm.

Tổng cộng tài sản

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Ÿ

Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, quy chế về hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh, sản

Năm 2016

Năm 2017

22,24%

17,33%

xuất, v.v… áp dụng thống nhất trong toàn công ty.
Ÿ

Xây dựng kế hoạch tài chính tối ưu hóa dòng tiền và phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ÿ

Duy trì kiểm tra, giám sát việc thực thi các yêu cầu pháp luật và quy định của Công ty tại các bộ
phận/chi nhánh về tài chính, chính sách bán hàng, quản lý hàng hóa, công nợ, v.v…

Ÿ

Quản lý tốt dòng tiền và công nợ đã giúp cho tiền mặt Công ty dồi dào, dòng tiền cải thiện, không
phát sinh lãi vay, hạn chế rủi ro nợ phải thu, giảm nợ xấu và rủi ro trong

77,76%

82,67%

thanh khoản

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Cơ cấu tài sản của Công ty có sự chuyển dịch nhẹ, từ tài sản dài hạn sang tài sản ngắn hạn, cụ thể:
tài sản ngắn hạn đạt 1.079,21 tỷ đồng, tăng 236,28 tỷ đồng tương ứng tăng 28,03% so với năm
2016, tài sản dài hạn đạt 226,26 tỷ đồng, giảm 14,80 tỷ đồng tương ứng giảm 6,14% so với cùng kỳ
năm trước. Nguyên nhân là do các khoản tiền và tương đương tiền của Công ty tăng mạnh, tương
ứng tăng 71,94% so với năm 2016, cùng với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 155 tỷ đồng,
tương ứng tăng 134,78%. Bên cạnh đó, tài sản cố định của Công ty giảm nhẹ, giảm 18,16 tỷ đồng
do một số tài sản hết khấu hao đây là nguyên nhân dẫn đến việc giảm tài sản dài hạn của Công ty.
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CƠ CẤU NGUỒN VỐN

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ số

2016

Nợ ngắn hạn

2017

199,69

% tăng/ giảm

351,86

76,20%

Trong năm qua, DOMESCO đã chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia
tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Triển khai phương án dự phòng nhân
sự, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực kế thừa. 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

Nợ dài hạn

0,68

0,81

20,28%

chính sách pháp luật để cảnh báo phòng ngừa, thực hiện tốt các chính sách quản lý lao
động; duy trì mối quan hệ hài hòa giữa Công ty và người lao động. DOMESCO cũng chú

Nguồn vốn chủ sở hữu

883,63

952,81

7,83%

1.083,99

1.305,47

20,43%

trọng việc đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị thông tin, mạng nội bộ để đảm bảo hệ thống
hoạt động thông suốt với cấp độ bảo mật cao.

Tổng cộng nguồn vốn

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2017

Năm 2016

Dự báo năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nền kinh tế nước ta, nhất là
trong bối cảnh thế giới có những thay đổi về chính sách thương mại; tình hình biến đổi khí hậu;
18,42%

26,95%

0,06%

thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, v.v… Mặc dù Chính phủ và các Bộ, Ngành đã có nhiều
chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển ngành công nghiệp dược, tuy nhiên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn

0,06%
72,99%

81,52%

khi mà nền công nghiệp dược trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do lượng thuốc
nhập khẩu ngày càng nhiều, 90% nguyên liệu cung ứng cho sản xuất dược phẩm trong nước phải
nhập khẩu, v.v…
Tuy nhiên với sự đầu tư, hợp tác hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như chiến lược kinh doanh của cổ
đông nhà nước SCIC và cổ đông chiến lược Abbott Laboratories (Chille) Holdco SPA cùng với

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

những thành quả đạt được trong năm 2017, Công ty DOMESCO đề ra những mục tiêu cơ bản cần
hướng đến, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Kế hoạch 2018

Thực hiện 2017

Tăng trưởng

1.468,00

1.339,65

9,65%

225,00

207,66

8,35%

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty cũng ghi nhận sự chuyển dịch từ nguồn vốn chủ sở hữu sang nợ
ngắn hạn, cụ thể: nợ ngắn hạn đạt 351,86 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 952,81 tỷ đồng. Nợ ngắn

1

Doanh thu thuần

2

Lợi nhuận sau thuế

3

Cổ tức (bằng tiền mặt)

hạn tăng chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 42,25 tỷ đồng, tương ứng tăng
35,20%. Công ty luôn chủ động kiểm soát và đưa ra những kế hoạch, định hướng phù hợp với tình
hình hoạt động cũng như sức khỏe tài chính của Công ty.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

An sinh cho người lao động luôn là vấn đề
được DOMESCO quan tâm hàng đầu. Năm
2017, Công ty tiếp tục thực hiện nhiều chính
sách phúc lợi cho CB-CNLĐ theo hướng đa

DOMESCO luôn đề cao trách nhiệm về môi trường và hướng đến mục tiêu kinh tế xanh để

dạng về nội dung và hình thức. Duy trì chương

phát triển bền vững. Chính vì vậy Công ty đã xác định và đưa vào chính sách – mục tiêu chất

trình sinh hoạt Teambuilding đã tạo điểm nhấn

lượng của Công ty nội dung “Giảm tối đa các yếu tố gây bất lợi cho môi trường, các yếu tố

quan trọng giúp xây dựng mối gắn kết chặt chẽ

ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp và an sinh cho người lao động – cộng đồng”

giữa các nhân viên với nhau và giữa nhân viên

và truyền đạt cho tất cả CB-CNLĐ cùng thấu hiểu, thực hiện. Xuyên suốt quá trình hoạt

với cấp quản lý trong từng bộ phận; đồng thời

động, Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Là đơn vị chưa

tạo môi trường làm việc vui vẻ hài hòa trên tinh

từng để xảy ra sự cố về môi trường, công tác bảo vệ môi trường tại Công ty được các cơ

thần hợp tác, hỗ trợ, gắn kết thúc đẩy mọi hoạt

quan chức năng địa phương đánh giá cao.

động của Công ty ngày càng hiệu quả.

Hội chợ ẩm thực Xuân 2018

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ
cá nhân tại từng vị trí công việc nhằm đảm bảo

Công ty rất chú trọng việc sử dụng hợp lý tài

Tại DOMESCO, tất cả các dự án đều được lập

nguyên thiên nhiên thông qua việc ban hành

báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

các quy định, quy trình về sử dụng điện - nước

và hậu ĐTM trước khi triển khai và khi có thay

tiết kiệm, hiệu quả; duy trì theo dõi chặt chẽ

đổi. Công ty tổ chức quản lý và kiểm soát chặt

các dữ liệu qua các đồng hồ đo đếm tại tất cả

chẽ các hóa chất và việc phát thải hóa chất

các khu vực nhằm kịp thời phát hiện rò rỉ. Tiêu

nguy hại; tất cả hóa chất đều được xây dựng

thụ nước, năng lượng và các tài nguyên thiên

và thực hiện theo biện pháp phòng ngừa - ứng

nhiên khác cũng được theo dõi, giám sát và

phó sự cố. Định kỳ thực hiện công tác xác định

đánh giá thường xuyên để kịp thời khắc phục

khía cạnh môi trường và đánh giá tình trạng

sự cố và đưa ra các giải pháp cải tiến. Bên

khẩn cấp nhằm kiểm soát rủi ro và tiến hành

cạnh đó, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên

các hoạt động diễn tập như: diễn tập phòng

như nước, xăng dầu đều được định mức

cháy chữa cháy, diễn tập về sơ cấp cứu, diễn

nghiêm ngặt và đã góp phần nâng cao ý thức

tập về tai nạn do sử dụng điện, diễn tập các sự

tiết kiệm trong CB-CNLĐ.

cố do hóa chất.

an toàn cho người lao động. Một trong những
hoạt động luôn được Lãnh đạo và BCH công
đoàn cơ sở quan tâm là phong trào “xanh –
sạch – đẹp – đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động”. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi
tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường,
phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động,
Hội thi Duyên dáng DOMESCO

tổ chức “Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi” nhằm
giúp CB-CNLĐ không ngừng nâng cao ý thức
và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao
động, bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu các rủi ro
về tai nạn lao động. Điều kiện làm việc không
ngừng được cải thiện, sức khỏe người lao
động được chăm sóc tốt. Người lao động được

Trong suốt quá trình hoạt động, các hệ thống xử lý chất thải của Công ty đều được giám sát

đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh đầy đủ và

chặt chẽ. Các chỉ tiêu khí thải, nước thải được quan trắc định kỳ và luôn đạt quy định. Công

chấp hành đúng các qui định nên trong năm

ty hợp đồng với các đơn vị chức năng bảo đảm xử lý 100% chất thải rắn và chất thải nguy
hại phát sinh, không để tồn đọng. Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng

Hội thao DOMESCO lần V

qua không xảy ra trường hợp tai nạn lao động
nặng nào.

chống cháy nổ, trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, lập phương án phòng
cháy chữa cháy, thiết lập hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực trong văn phòng và nhà
máy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty định kỳ kết hợp với lực lượng chữa
cháy chuyên nghiệp tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy cho CB-CNLĐ.
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty duy trì hoạt động nhà ăn phục vụ

BCH công đoàn phối hợp ban điều hành

nghỉ ngơi, ăn uống giữa ca cho công nhân,

tổ chức hội nghị đối thoại giữa người lao

duy tu sửa chữa nhà tập thể cho CB-CNLĐ

động và người sử dụng lao động xây

ở xa có chỗ lưu trú. Công ty triển khai phong

dựng bổ sung thỏa ước lao động tập thể.

trào nuôi heo đất và sử dụng nguồn quỹ này

Các vấn đề về quyền lợi của người lao

hỗ trợ cho các công đoàn viên có hoàn cảnh

động được thảo luận trên tinh thần dân

khó khăn được vui xuân đón Tết cũng như

chủ và được giải quyết thấu đáo, từ đó

gặp khó khăn do bệnh tật, biến cố; hỗ trợ

phát huy quyền của người lao động

xây dựng 05 căn nhà Mái ấm DOMESCO và

trong Công ty. Điều này giúp người lao

sửa chữa 01 căn nhà cho người lao động có

động an tâm công tác, mong muốn gắn

hoàn cảnh khó khăn.

kết lâu dài với Công ty.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Đối với dân cư xung quanh Công ty
Ÿ

Định kỳ hàng năm Công ty tiến hành thu thập ý kiến của dân cư xung quanh về các
ảnh hưởng môi trường, đa số đều tán thành mối quan hệ dân cư – Công ty thân thiện
và tốt đẹp;

Ÿ

Duy trì chia sẻ các kiến thức về môi trường – phòng chống cháy nổ cho dân cư xung
quanh, vận động người dân thực hiện đúng phân loại rác thải nguy hại, cùng chung
tay bảo vệ môi trường.

Đối với cộng đồng địa phương
Ÿ

Hướng đến sự phát triển bền vững vì vậy trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
DOMESCO luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, xem sự thỏa mãn của
khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất phải thực hiện. Nhằm cung cấp ra thị thường
những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, Công ty tập trung vào các hoạt động đảm
bảo lợi ích của người tiêu dùng như thông tin kịp thời và đầy đủ về sản phẩm, hướng

Đời sống vật chất – tinh thần của CB-CNLĐ trong Công ty không ngừng được nâng cao. Các chính

dẫn chăm sóc sức khỏe hợp lý, nhận biết sản phẩm tránh trường hợp hàng giả mạo

sách an sinh phúc lợi cho người lao động đặc biệt là lao động nữ được duy trì như mua bảo hiểm

kém chất lượng. DOMESCO không ngừng nâng cấp tiêu chuẩn và công nghệ nhằm

chăm sóc đặc biệt cho cán bộ quản lý, bảo hiểm nhân thọ cho các cán bộ quản lý và CB-CNLĐ có

đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập. Công ty ứng dụng các

thâm niên trong công tác; tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,

thiết bị tiên tiến, hiện đại để có thể sản xuất ra các sản phẩm thay thế hàng ngoại nhập

hỗ trợ chi phí bồi dưỡng sau sinh cho nữ CB-CNLĐ. Thưởng cho CB-CNLĐ nhân ngày thành lập

nhưng tác dụng tương đương đáp ứng yêu cầu sử dụng thuốc của người tiêu dùng,

công ty 19/05, hỗ trợ chi phí du lịch hàng năm cho CB-CNLĐ có thành tích từ lao động tiên tiến trở

giúp tiết kiệm ngân sách (Công ty có nhiều sản phẩm thuốc được công bố tương

lên. Ngoài ra, Công ty còn có chính sách chăm lo cho con em CB-CNLĐ như tặng quà nhân ngày

đương sinh học).

Quốc tế thiếu nhi 01/6, tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi và phát thưởng cho 1.181
lượt em có thành tích học tập giỏi.

Ÿ

Bên cạnh đó, Công ty cũng rất chú trọng thực hiện tốt việc kết nối thông tin với khách
hàng. Đội ngũ nhân viên của Công ty luôn luôn lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến
đóng góp từ khách hàng bằng nhiều hình thức, thông qua các phương tiện, các kênh
thông tin khác nhau để tìm hiểu, nắm bắt sự mong đợi của khách hàng về chất lượng
sản phẩm - giá cả - dịch vụ, v.v… Trên cơ sở đó triển khai đến các bộ phận liên quan
để cải tiến và ngày càng hoàn thiện dịch vụ cũng như chất lượng sản phẩm, nhờ đó
sản phẩm của DOMESCO đã tạo được niềm tin đối với khách hàng từ đội ngũ bác sĩ
hệ điều trị đến người sử dụng trực tiếp. Nhằm đáp ứng xu hướng sử dụng các sản
phẩm dinh dưỡng phục vụ cải thiện tình trạng sức khỏe đang trở nên phổ biến, Công
ty đã nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm chức năng có chất lượng tốt từ thảo dược
thiên nhiên như viên ngậm thảo dược Calytos, được khách hàng các khu vực đón
nhận và đánh giá cao
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Kinh tế Việt Nam có một năm khởi sắc với tốc độ tăng trưởng cao và kinh tế vĩ mô ổn định.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch 6,7% và cao nhất trong 6 năm trở
lại đây. Quy mô nền kinh tế đạt 5 triệu tỷ đồng, GDP đầu người đạt 53,5 triệu đồng, tỷ lệ lạm
phát năm 2017 nằm ở mức dưới 5%.
Sản xuất dược phẩm trong nước phụ thuộc 90% vào nguyên liệu dược nhập khẩu, trong đó
56% từ Trung Quốc chủ yếu là nhóm các nguyên liệu dược thông thường. Tác động của việc
kiểm soát môi trường chặt chẽ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung
cấp nguyên liệu và chất trung gian để sản xuất nguyên liệu cho các nước khác trên thế giới
và tạo áp lực tăng giá nguyên liệu từ hầu hết tất cả các nước từ quý 3 năm 2017 và dự báo sẽ

BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018. Do đó, ngành dược phẩm Việt Nam được xem là ngành
tiềm ẩn nhiều thách thức.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với Ban Giám đốc Công ty điều hành
sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện đơn vị, thị trường, thị phần nhằm bảo đảm hoàn
thành kế hoạch đã đề ra đầu năm.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của
Công ty
Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng
giám đốc và các cán bộ quản lý khác
Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nội địa: đưa ra thị trường các sản phầm

Ÿ

Duy trì công tác đào tạo nâng cao chất

điều hành Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các

tiềm năng đã có số đăng ký. Cùng với đó,

quy chế nội bộ, thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội

triển khai các chương trình và chính sách

đồng quản trị. Kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về việc phát triển thị phần và

bán hàng cho các sản phẩm mới. Ngoài ra,

động sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài

mở rộng hệ thống phân phối, hợp tác đầu tư, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự.

đẩy mạnh kênh bán hàng ngoài bệnh viện

chính.

để giảm thiểu rủi ro do mất thầu.
Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt và hiệu quả:
Ÿ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Giải pháp ứng phó giá trúng thầu tại các Bệnh viện liên tục giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu
vào liên tục tăng.

Ÿ

Tái cơ cấu danh mục s ản phẩm, tập trung vào các nhóm hàng chủ lực mà công ty đang có lợi thế.

Ÿ

Tối ưu hóa năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm

lượng nguồn nhân lực.
Ÿ

Ÿ

Quản trị rủi ro toàn diện trong mọi hoạt

Cải thiện hoạt động chuỗi cung ứng.

Quốc tế: Phát triển thị trường mới và xây
dựng kế hoạch phát triển thị trường mới
sản phẩm nhượng quyền có BE.

mới.
Ÿ

Thúc đẩy nâng cao hiệu suất lao động.

Ÿ

Triển khai phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và bán hàng.

Ÿ

Quản lý hiệu quả hoạt động tài chính, vòng quay hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
Nâng cao hệ thống sản xuất và chất lượng để phù hợp
với chiến lược phát triển của Công ty. Cùng với đó,
năng cao tay nghề nhân viên để đảm bảo chất lượng và
Kết luận: Mặc dù môi trường kinh doanh năm 2017 không thuận lợi nhưng doanh thu tăng trưởng

giảm chi phí. Từ đó, cung ứng kịp thời nhu cầu hàng

4,04%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23,27% là sự nổ lực to lớn và đáng biểu dương của tập thể

hóa cho kinh doanh.

Ban điều hành Công ty DOMESCO. Kết quả năm 2017 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin của Hội
đồng quản trị, cổ đông, cán bộ, công nhân viên DOMESCO, đối tác, khách hàng đối với sự quản lý
của Ban điều hành Công ty.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiêm

Ngày miễn
nhiệm

12/1/2018

1

Ông Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch

26/3/2011

2

Ông Lê Đình Bửu Trí

Chủ tịch

12/1/2018

3

Bà Lương Thị Hương Giang

Phó chủ tịch
HĐQT

12/1/2018

4

Ông Huỳnh Trung Chánh

Thành viên

5

Ông Nguyễn Văn Hóa

Thành viên

6

Ông Sean Philip Shrimpton

Thành viên

7/4/2016

12/1/2018

7

Ông Aamer Mahmud Malik

Thành viên

7/4/2016

12/1/2018

8

Ông Peter Huang

Thành viên

12/1/2018

9

Bà Lee Yoon Kiem

Thành viên

12/1/2018

10

Ông Douglas Kuo

Thành viên

Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban
Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày

Nội dung

09/NQ-HĐQT

28/3/2017

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017

01/NQ-HĐQT

06/2/2017

Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tiệp giữ chức vụ Quyền Giám đốc chi
nhánh Hải Dương trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y
tế DOMESCO.

10/NQ-HĐQT

28/3/2017

Bổ nhiệm nhân sự bổ sung các tiểu ban trực thuộc HĐQT

02/NQ-HĐQT

06/3/2017

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017

11/NQ-HĐQT

21/4/2017

Tái bổ nhiệm Ban điều hành và kế toán trưởng Công ty

Số Nghị quyết

HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

03/NQ-HĐQT

28/3/2017

Hạn mức tín dụng 2017

là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2017
12/NQ-HĐQT

10/5/2017

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:
- Doanh thu thuần
04/NQ-HĐQT

28/3/2017

ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã

: 1.415 tỷ đồng

được lựa chọn.

: 20% vốn điều lệ hiện hành
13

28/3/2017

quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công

- Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng
- Cổ tức

05/NQ-HĐQT

của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Ủy

Không có

Xử lý đối với nợ đã trích lập dự phòng 100%
Phân phối 1,5 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông thưởng cho Hội
14/NQ-HĐQT

06/NQ-HĐQT

28/3/2017

10/5/2017

đồng quản trị - Ban kiểm soát – Ban điều hành vượt kế hoạch
lợi nhuận năm 2016

Thông qua các báo cáo hoạt động 2016, kế hoạch kinh doanh
2017. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/12/2016

HĐQT nhất trí thông qua tất cả các thỏa thuận, hợp đồng giao
dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế

07/NQ-HĐQT

28/3/2017

Thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên
ngày 21/4/2017

DOMESCO với Tập đoàn Abbott và các công ty trực thuộc Tập
15/NQ-HĐQT

09/6/2017

đoàn Abbott kể từ ngày 09/6/2017 đến khi có Nghị quyết mới
thay thế. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết, thực
hiện các giao dịch này với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có

08/NQ-HĐQT

55

28/3/2017

Thông qua chủ trương thành lập thêm chi nhánh để mở rộng hệ
thống phân phối
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lợi, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Số Nghị quyết

Ngày

Số Nghị quyết

Ngày

25/NQ-HĐQT

21/11/2017

Nội dung

HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2016: chốt danh sách ngày
16/NQ-HĐQT

22/6/2016

Nội dung

Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường từ
23/12/2017 sang 12/01/2018

14/7/2017, thanh toán cổ tức ngày 02/8/2017, tỷ lệ chi trả là 20%
bằng tiền mặt (tương đương 2.000đ/cổ phiếu)

- Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch
kinh doanh 3 tháng còn lại năm 2017; Báo cáo thực hiện Nghị

17/NQ-HĐQT

31/7/2017

quyết HĐQT đến 30/10/2017

Thành lập Tổ xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm của Công ty
CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

26/NQ-HĐQT

21/11/2017

- Cổ tức năm 2017: tạm ứng đợt 1 năm 2017 là 15% bằng
tiền mặt
- Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đống bất thường phiên họp

18/NQ-HĐQT

31/7/2017

HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) thống nhất phân phối thù lao

ngày 12/01/2018

HĐQT và BKS năm 2017

27/NQ-HĐQT
19/NQ-HĐQT

31/7/2017

30/12/2017

Tổng quỹ lương thực tế 2017

Sơ đồ tổ chức Công ty

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch
20/NQ-HĐQT

31/7/2017

kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017
- Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 30/6/2017
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21/NQ-HĐQT

27/9/2017

Bổ nhiệm GĐ chi nhánh

22/NQ-HĐQT

24/10/2017

Mức lương của Ban điều hành

24/NQ-HĐQT

6/11/2017

Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ngày
23/12/2017
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt

1.

2.

3.

Tiểu Ban

Tiểu ban Chính sách phát triển

Tiểu ban Nhân sự

Tiểu ban Lương thưởng

Hoạt động của tiểu ban năm 2017

Tham mưu cho Hội đồng quản trị về xây dựng kế hoạch
kinh doanh năm 2017, chiến lược phát triển thị trường và
hệ thống bán hàng.

Tham mưu cho Hội đồng quản trị về phát triển nguồn nhân
lực, các chương trình đào tạo năm 2017

Tham mưu Hội đồng quản trị các chính sách về lươngthưởng, chế độ phúc lợi, an sinh cho người lao động.

Giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các
quy định của công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh, tài chính - kế toán, …
4.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

BAN KIỂM SOÁT
Stt

Thành viên BKS

Ngày bắt đầu/không còn
là thành viên BKS

Tỷ lệ

họp BKS

tham

tham dự

dự họp

1.

Ông Nguyễn Phi Thức

18/4/2014

04/04

100%

2.

Ông Phan Thế Thành

18/4/2014

04/04

100%

3.

Bà Servane Marie Amelie Gorgiard

18/4/2014

04/04

100%

4.

Ông Yap Khin Choy

Bổ nhiệm từ 6/12/2016

04/04

100%

5.

Ông Samuel Timothy Nance

Bổ nhiệm từ 6/12/2016

04/04

100%

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN
Phối hợp Phòng pháp chế & kiểm tra nội bộ

Kiểm tra hoạt động đầu tư, mua

kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, tập trung vào các

sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty

nội dung: Công tác lưu trữ hồ sơ hành chính - pháp lý

của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định

của chi nhánh; tính hợp lý, hiệu quả trong công tác

pháp luật và tính hiệu quả, cạnh tranh,

Góp ý soạn thảo nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản
trị nội bộ Công ty phù hợp quy định mới để trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2018.

quản lý nhân sự; Quy trình bán hàng, quy trình thu tiền,

công bằng, minh bạch trong công tác đấu

quy trình quản lý công nợ và đánh giá rủi ro đối với

thầu; giám sát công tác theo dõi tiến độ

từng khoản nợ; Quy trình quản lý tiền mặt tại chi

thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh

nhánh, tiền chuyển về công ty; Quy trình nghiệp vụ –

toán theo đúng quy định hợp đồng đã ký.

kế toán – kho và các nội dung khác có liên quan.

Kiểm tra và rà soát giá cả việc mua sắm

Việc kiểm tra hoạt động các chi nhánh được
thực hiện định kỳ mỗi năm 01 lần tại từng chi nhánh.
Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập báo cáo
kết quả kiểm tra gửi Giám Đốc chi nhánh và Ban Tổng
Giám Đốc về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh. Đối
với các Chi nhánh cần thêm sự hỗ trợ hướng dẫn về
mặt chuyên môn thì Đoàn kiểm tra sẽ tái kiểm tra lần
hai trong năm để hỗ trợ chi nhánh hoạt động có hiệu
quả hơn.
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Số buổi
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các phụ tùng, vật tư, công cụ, dụng cụ,
văn phòng phẩm, ... nhằm đảm bảo đáp
ứng nhu cầu sử dụng với chi phí hợp lý
nhất.
Tham gia kiểm soát các hóa đơn,
chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý
và hợp lệ theo quy định pháp luật, chuẩn
mực kế toán hiện hành và Bộ Quy tắc Sự
tuân thủ và Đạo đức trong kinh doanh.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG LỚN

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Số Nghị

CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BKS
Tên tổ
STT
STT

Họ và tên

Chức vụ

Cộng

chức/cá
nhân

Mối quan
hệ liên
quan với
công ty

Địa chỉ trụ sở
chính/ Địa chỉ
liên hệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

quyết/ Quyết

Số lượng,

định của

tỷ lệ nắm

ĐHĐCĐ/

giữ cổ

HĐQT thông

phiếu sau

qua (nếu có,

khi giao

nêu rõ ngày

dịch

Ghi chú

ban hành)
1

Nguyễn Chí Thành

2

Huỳnh Trung Chánh

Chủ tịch HĐQT

198.000.000

Thành viên HĐQT

390.000.000

Floor 8, No

Hợp tác

295, Pedro de
3

Lương Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT

CFR

325.000.000

1
4

Nguyễn Văn Hóa

Thành viên HĐQT

International
SPA

340.000.000

Cổ đông
lớn

Valdivia street,

23/NQ-HĐQT

Providencia

ngày

District-

24/04/2013

mua – bán
17.949.800

nguyên liệu

(51,69%)

– thành
phẩm xuất

Santiago City,
5

Sean Philip Shrimpton

Thành viên HĐQT

180.000.000

6

Aamer Mamud Malik

Thành viên HĐQT

180.000.000

7

Douglas Kuo

Thành viên HĐQT

180.000.000

khẩu

Chile

35 Đại Lộ Tự
Công ty
BAN KIỂM SOÁT

2

1

Nguyễn Phi Thức

Trưởng ban

250.000.000

2

Phan Thế Thành

Kiểm soát viên

90.000.000

3

Servane Gorgiard

Kiểm soát viên

105.000.000

TNHH Dược
phẩm
Glomed

Do, KCN Việt
Công ty

Nam -

29 /NQ-HĐQT

Hợp tác

có liên

Singapore, P.

ngày

quan

An Phú, Thuận

20/12/2016

nguyên liệu

Khu phố 5,

08 /NQ-HĐQT

Hợp tác

ngày

0

mua – bán

An, Bình
Dương

99A, tổ 3A,
4
5

Yap Khin Choy

Kiểm soát viên

Samuel Timothy Nance

Kiểm soát viên

90.000.000

6

Trần Thái Thanh

Kiểm soát viên

15.000.000

7

Huỳnh Thị Tố Quyên

Kiểm soát viên

15.000.000

Tổng cộng
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90.000.000
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3

Công ty CP

Công ty

Phường Mỹ

Bao bì công

có liên

Phước, Thị

nghệ APT

quan

xã Bến Cát,
tỉnh Bình

05/04/2016

0

mua – bán
bao bì dược
phẩm

Dương

2.448.000.000
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Số Nghị

Tên tổ
STT

chức/cá
nhân

Mối quan
hệ liên
quan với
công ty

Địa chỉ trụ sở
chính/ Địa chỉ
liên hệ

quyết/ Quyết

Số lượng,

định của

tỷ lệ nắm

ĐHĐCĐ/

giữ cổ

HĐQT thông

phiếu sau

qua (nếu có,

khi giao

nêu rõ ngày

dịch

Ghi chú

ban hành)
Hợp tác
Abbott
4

Laboratories

Cổ đông

(Chille)

lớn

15 /NQ-HĐQT

nhượng

ngày 9/6/2017

quyền sản
xuất,

Holdco SPA

mua– bán
nguyên liệu

BÁO CÁO

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN TỚI TV. HĐQT
Số Nghị
quyết/
Quyết định
Tên tổ
STT

chức/cá
nhân

Mối quan
hệ liên
quan với
công ty

Địa chỉ trụ sở
chính/ Địa chỉ
liên hệ

của
ĐHĐCĐ/
HĐQT...
thông qua
(nếu có,
nêu rõ ngày

TÀI CHÍNH

Số
lượng, tỷ
lệ nắm
giữ cổ

Ghi chú

phiếu
sau khi
giao dịch

ban hành)
Công ty có

1

liên quan

192 Nguyễn

CTCP Dược

với Ông

Hội, P. Phú

25 /NQ-

& VTYT Bình

Huỳnh

Trinh, TP

HĐQT ngày

Thuận

Trung

Phan Thiết,

6/11/2015

Chánh –

Bình Thuận

Hợp tác mua –
0

bán nguyên
liệu – thành
phẩm

TV.HĐQT
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BÁO CÁO

TÀI CHÍNH
Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán
doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan và được đính kèm trong phụ lục
của Báo cáo thường niên 2017.

Đơn vị kiểm toán độc lập
§

Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

§

Địa chỉ : Tầng 28, Toà nhà Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh.

§

Điện thoại : (+84-28) 83824 5252 – Fax : (+84-28) 83824 5250

§

Website: www.ey.com

Ý kiến kiểm toán độc lập
Theo báo cáo kiểm toán số 61197154/19356458 ngày 28/03/2018 của Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam: “ ..... Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên
các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Báo cáo tài chính
Thông tin đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư có thể
vào đường link các trang web sau:
Tiếng việt: http://www.domesco.com/pdf/dmcbao-cao-tai-chinh-ktgiai-trinh-kqhdkd2017_vi_1522425983.pdf
Tiếng Anh: http://www.domesco.com/pdf/dmcaudited-ﬁnancial-statement-2017pat-explaination2017_en_1522426102.pdf
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