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 Báo cáo thường niên 2013 

 

Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 
Thưa Quý Cổ đông! 

 

Năm 2013 đã trôi qua trong nhiều khó khăn và 

thách thức của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới và xung đột vũ trang xẩy ra ở một số điểm 

nóng của thế giới. Trong nước, với những cố 

gắng của chính phủ nhằm tái cơ cấu nền kinh 

tế vốn nhiều bất cập, cho dù lãi suất đã hạ, 

nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận, hàng 

ngàn doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc phá 

sản, dẫn đến thất nghiệp tăng; tiền đồng Việt 

nam khó giữ giá khi tỷ lệ lạm phát qua mặt tỷ 

lệ tăng trưởng…Nhìn chung, năm 2014, những 

biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vẫn khó đi vào 

thực tiễn. 

 

Với Ladophar, áp lực cũa những khó khăn của 

năm 2012 dồn về 2013 nhiều hơn. Nguyên liệu 

cho sản phẩm chính tăng cao, đẩy giá thành 

tăng , nhưng giá bán không thể tăng cùng nhịp 

độ, hệ lụy là lãi gộp thấp đi. Một số số đăng ký 

sản phẩm hết thời hạn sản xuất nhưng không 

được gia hạn do chưa có xưởng viên dược liệu; 

nhà phân phối giảm đặt hàng do khó khăn của 

“đầu ra”, thiết bị sản xuất về chậm…. 

 

Những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh 

của năm 2013 là tiếp tục trúng thầu ở khối điều 

trị trong tỉnh; sản xuất được đẩy mạnh trong 

thế thiếu nguyên liệu dự trữ, sản phẩm được 

tiêu thụ hết, thậm chí không đủ đáp ứng nhu 

cầu của thị trường; mạng lưới phân phối của 

Ladophar trong và ngoài tỉnh được củng cố và 

duy trì. Tổng doanh thu đạt 462 tỷ đồng, Giá trị 

tổng sản lượng sản xuất công nghiệp đạt 105 

tỷ đồng, 05 sản phẩm mới được nghiên cứu sản 

xuất và đi vào thị trường … là những minh 

chứng cụ thể cho những cố gắng không mệt 

mỏi của người lao động trong công ty năm 

2013. 

 

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ladophar 

vẫn quyết định đầu tư Xưởng trà thảo dược, 

với tổng diện tích gần 5000m2, xưởng chiết 

xuất cao dược liệu hiện đại, đạt tiêu chuẩn 

GMP…, có thể nói đó là những quyết sách mạnh 

dạn của Ladophar, phù hợp với chiến lược 

phát triển của doanh nghiệp. 

 

Năm 2014, với qui định đấu thầu mới của Bộ, 

giá trị trúng thầu chỉ còn khoảng 80%, tỷ lệ 

chiết khấu giảm so với năm trước; khi các dự 

án đi vào hoạt động, chi phí vốn và chi phí khấu 

hao tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên lợi 

nhuận, Ladophar cần nỗ lực rất nhiều mới có 

thể duy trì được tỷ lệ tăng trưởng. Hội đồng 

quản trị rất mong được các nhà đầu tư cùng 

chia sẻ. 

 

Trân trọng!



SỨ MỆNH 

Sản xuất và phân phối các loại Dược phẩm, thực phẩm chức 

năng, vật tư y tế, các loại sinh phẩm… đảm bảo chất lượng, 

có giá cả hợp lý, góp phần tăng nguồn cung thuốc chữa bệnh, 

giảm tỷ lệ nhập khẩu, cân bằng cung cầu. Đồng hành cùng 

ngành Y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

 

 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành nhà sản xuất, cung ứng chuyên nghiệp các sản 

phẩm từ dược liệu đặc sản Artisô, nhà phân phối dược phẩm 

chuyên nghiệp, uy tín, chiếm thị phần ưu thế tại Tỉnh Lâm 

Đồng. 
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1999 - 2007 

Công Ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng cổ phần hoá, trở thành Công ty Cổ phần Dược & 

Vật Tư Y Tế Lâm Đồng. Đây là Công ty Dược địa phương cổ phần hóa đầu tiên trong cả 

nước.  

Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar, đồng thời Đưa vào 

họat động nhà máy Dược phẩm Non Beta Lactam đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, phòng 

Kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP, Kho đạt tiêu chuẩn GSP 

 

Trong năm 2008, hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, nhà 

thuốc GPP của Công ty chính thức đi vào hoạt động. 

 

Ngày 29/06/2010, công ty chính thức niêm yết 

1.700.000 CP trên Sở GDCK Hà Nội với mã chứng khoán 

– LDP. 

 

LDP hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 17 tỷ 

đồng lên 33,99 tỷ đồng. 

2008 

2010 

2011 

LDP đạt giải bạc chất lượng quốc gia năm 

2012 theo QĐ 262/TTg ngày 30/01/2013 

của Thủ tướng chính phủ 
2012 

Ladophar được Sở Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội vinh danh là một trong 10 doanh 

nghiệp minh bạch nhất trên sàn giao dịch Hà 

Nội giai đoạn 2012 – 2013. 

2013 
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 

 

 

 Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2004, 2006. 

 Giải thưởng Bestfood 2004. 

 Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2004, 2005, 2008 do Bộ Khoa học và công 

nghệ trao tặng. 

 Cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín – chất lượng năm 2007. 

 Đạt cúp vàng, sản phẩm dịch vụ sản xuất năm 2008. 

 Bằng khen đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Thủ tướng chính phủ (trao tặng cho Tổng Giám 

Đốc) 

 Bo ̣  Lao đo ̣ ng thương binh và xã ho ̣ i ta ̣ ng cờ thi đua co ng tác An toàn ve ̣  sinh Lao 

đo ̣ ng 2008. 

 Giấy chứng nhận ISO 9001, do Bureau Veritas cấp. 

 Giấy chứng nhận: LADOPHAR đạt yêu cầu “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo 

khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới, “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” 

và “Thực hành tốt bảo quản thuốc” do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp. 

 Giấy chứng nhận LADOPHAR đạt yêu cầu “Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với 

kho bảo quản thuốc thành phẩm” do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp. 

 Huân chương Lao Động hạng Ba năm 2009. (Nhà nước Việt Nam trao tặng Công ty 

và Tổng Giám Đốc. 

 Đạt giải bạc chất lượng quốc gia năm 2012 theo QĐ 262/TTg ngày 

30/01/2013 của thủ tướng chính phủ 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

Các sản phẩm dịch vụ chính của công ty 

Sản Phẩm: Trà Atisô F 
Thành Phần:  

 Artiso: 1,2g 
 Cao đặc Artiso: 0,04g 
 Thảo quyết minh: 0,2g 
 Long nhãn: 0,2g 
 Cỏ ngọt: 0,4g 

Công Dụng: 

 Giúp mát gan, thông mật, lợi tiểu. 
 Giúp hạ cholesterol trong máu, giúp tạo giấc ngủ 

sâu. 
 

Sản Phẩm: EROSD FOR MEN 
Thành Phần:  

 Cao Bạch tật lê: 250mg 
 Cao Nhân sâm: 50mg 
 Cao Ngũ vị tử: 250mg 

Công dụng: 

 Bổ thận 
 Tráng Dương 

 

Sản Phẩm: Ichogan 
Thành Phần:  

 Cao đặc Artiso: 120mg 
 Cao Diệp Hạ Châu Đắng: 70mg 
 Cao Nhân Trần: 70mg 

Công dụng:  
 Giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, 

phục hồi tế bào gan. 
 Hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng gan 
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Doanh thu 
bán hàng

79%

Doanh thu 
sản phẩm do 
Công ty sản 

xuất
21%

Doanh thu cung 
cấp dịch vụ 0.11%

CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2013

 

Doanh thu công ty được đóng góp từ các hoạt động như: thương mại dược phẩm, các sản phẩm công ty sản 

xuất, doanh thu khác bao gồm: dịch vụ cho thuê nhà và mặt bằng, đầu tư bất động sản. Trong đó, doanh thu đến 

từ thương mại dược phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu công ty, lần lượt là 78% và 79% trong 

năm 2012 và 2013. Đứng thứ 2 về đóng góp vào doanh thu công ty là doanh thu sản phẩm do công ty sản xuất, 

chiếm 22% và 21% năm 2012 và 2013. 

Sản phẩm chủ lực của Công ty là các mặt hàng trà artiso chiếm trên 50% doanh thu hàng sản xuất, các mặt hàng 

viên chiếm tỷ trọng 27%, còn lại là các mặt hàng khác…  

 

 

Địa bàn kinh doanh chính của công ty 
Các sản phẩm của công ty được phân phối rộng khắp trong khu vực miền Nam, tuy nhiên khu vực đóng góp tỷ 

trọng doanh thu lớn nhất cho công ty là tại tỉnh Lâm Đồng. Công ty đặt mục tiêu chiếm thị phần chi phối tại tỉnh 

Lâm Đồng trong thời gian tới. 
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Đại Hội Cổ Đông 

Hội Đồng Quản Trị 

Ban Giám Đóc 

Phòng HCNS 

Khói chát lượng Khói sản xuát 

Bo ̣  pha ̣ n ĐBCL 

Bo ̣  pha ̣ n KTCL 

Bo ̣  pha ̣ n NCPT 

Da y chuyèn vie n 

Da y chuyèn nước 

Da y chuyèn trà 

Bo ̣  pha ̣ n kỹ thua ̣ t 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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Khói kinh doanh 

Phòng QL-KD Bo ̣  pha ̣ n kho CN Tp HCM CN Hà No ̣ i CN Cát Tiên 

Ban Kiểm soát 

Phòng TC - KT 

CN Bảo Lộc CN Đức 

Trọng 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty 
 Giá trị tổng sản lượng: tăng bình quân 12%/năm; 

 Phân phối: kênh Nhà thuốc, Đại lý tăng 10%/ năm; Kênh ngoài tỉnh tăng 30%/năm.   

 Chỉ tiêu kinh tế- Kỹ thuật 

 

Chỉ tiêu 
Tổng doanh 

thu 
GTTSL Lợi nhuận 

Thu nhập 

BQ 

2014 465.000 100.000 18.500 8.500 

2015 500.000 120.000 20.000 9.000 

2016 530.000 140.000 23.000 9.500 

2017 560.000 170.000 27.000 10.000 

   

 Mục tiêu chất lượng: 

 Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, GPx 

 Củng cố và phát triển mạng lưới phân phối 

 Tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất và phân phối 

 Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo để thu hút khách hàng, mở rộng thị trường, cũng 

cố và phát triển mạng lưới phân phối. 

 Đầu tư các thiết bị và công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng 

sản phẩm. 

 Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo có thu 

nhập ổn định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, giữ vững và phát 

triển hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích 4 nhà và góp phần tăng tốc độ 

phát triển kinh tế trên địa bàn. 

 Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu khách hàng. Phấn đấu từ nay đến năm 2017 tỷ trọng sản 

phẩm trên tổng doanh thu 35 - 40%. 

 Đào tạo nhân lực quản lý, điều hành, bán hàng đáp ứng yêu cầu phát triển của Cty trước 

mắt và lâu dài. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
Định hướng phát triển của công ty trong tương lai là tập trung nghiên cứu và triển khai sản xuất nhóm 

sản phẩm cốt lõi mà công ty có thế mạnh. Đồng thời đặt mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất nhằm hạ 

giá thành đảm bảo lợi nhuận. Ladophar đang tiếp tục đầu tư cho marketing nhằm nâng cao uy tín 

thương hiệu Ladophar trong thời gian tới, chọn lọc các hình thức quảng bá sản phẩm hiệu quả, các 

hoạt động xúc tiến thương mại…nhằm hỗ trợ bán hàng, song song đó công ty tiến hành khảo sát, 

nghiên cứu phân khúc thị trường chính, đầu tư mở rộng các thị trường trọng điểm và thị hiếu của 

người tiêu dùng nhằm thay đổi mẫu mã, bao bì một các phù hợp.  

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Nguồn nhân lực cũng là một trong số các mục tiêu chính công ty sẽ đầu tư phát triển nhằm nâng 

cao tính chuyên nghiệp, trong đó trọng tâm sẽ là nhân lực tại các bộ phận, bán hàng, tiếp thị, nghiên 

cứu phát triển nhằm tạo động lực và tiền đề phát triển cho công ty. 

 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

 

 

Mục tiêu của công ty Ladophar đối với 

1/ Môi trường : Hiệu quả kinh tế song hành cùng bảo vệ môi trường 
2/ Xã hội : Góp sức cùng chính quyền xóa đói, giảm nghèo, hổ trợ các hoàn cảnh khó  khăn do di 
chứng chiến tranh 

3/ Cộng đồng : Hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp với quyền lợi của cộng đồng 
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CÁC RỦI RO 

 

Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Xét về tổng thể của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay suy giảm của ngành dược phụ thuộc vào sự phát 

triển chung của nền kinh tế quốc dân. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tác động tích cực đến đời sống 

kinh tế xã hội của người dân, đời sống được nâng cao thì nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao. Điều 

này làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, đời sống và thu nhập 

của dân cư giảm thì nhu cầu về dược phẩm cũng sẽ giảm, kéo theo sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận của 

ngành dược nói chung và Công ty Dược Lâm Đồng - Ladophar nói riêng. Tuy nhiên, do dược phẩm thuộc 

nhóm sản phẩm thiết yếu của người dân nên mức giảm của ngành sẽ thấp hơn mức giảm của nền kinh tế. 

Lạm phát 

Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua các chi phí nguyên 

vật liệu đầu vào. Nếu tốc độ lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, sẽ khiến chi phí sản xuất kinh 

doanh của Công ty tăng cao do tăng giá nguyên vật liệu, giá nhân công... để đối phó với vấn đề này, Công ty 

luôn tăng cường hoạt động kiểm soát, quản lý biến động giá cả nguyên vật liệu để kịp thời đưa ra các biện 

pháp xử lý linh hoạt nhằm tối thiểu hóa chi phí 

Rủi ro Luật pháp  

Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm đồng - 

Ladophar chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán.  

Mặt khác, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong ngành dược nên hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty đang được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Dược cũng như những tác động ảnh hưởng từ các chính 

sách định hướng và chiến lược phát triển ngành của Nhà nước v.v..   

Luật Dược đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/10/2005. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất 

điều chỉnh toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực dược để ngành Dược Việt Nam được hoạt động trong một môi 

trường pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ. Ngoài ra, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ… 
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cũng đã được Quốc hội thông qua, được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư - kinh doanh - cạnh tranh thông 

thoáng, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp.   

Hiện nay, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh  vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về 

mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh 

của doanh nghiệp. Tất cả những xu hướng, chính sách này đều ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty. 

Rủi ro đặc thù 

Đấu thầu thuốc theo Qui định mới là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp dược phẩm như Ladophar. 

Công tác cấp số đăng ký mới, cấp lại số đăng ký cho sản phẩm sản xuất trong nước của Cục Dược Bộ y tế 

hiện nay còn mất nhiều thời gian, nhanh nhất phải là 01 năm, làm cho chi phí cơ hội của doanh nghiệp tăng 

lên, công nhân không đủ việc làm, từ đó làm cho các chi phí cố định tăng lên. 

Rủi ro đầu vào 

Giá các yếu tố đầu vào của sản xuất, phân phối luôn theo chiều hướng tăng theo thời gian, nhưng do sức 

mua yếu, nhà nước quản lý chặt giá đầu ra, vì vậy giá bán không tăng kịp để bù đắp sự tăng giá của các yếu 

tố đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu ổn định của qui trình sản xuất, thường xuyên xảy ra khi thay đổi nhà cung 

ứng nguyên, phụ liệu và một phần do thay đổi lô sản xuất. Mo ̣ t só quy trình sản xuát thiếu ỏn điṇh ga y lãng 

phí thời gian, nguyên, phụ liệu, bao bì, nhân công dẫn đến giá thành cao và mất cơ hội ra hàng trên thị 

trường.  

Rủi ro cạnh tranh 

Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong nghành Dược. Lĩnh vực sản xuất có 178 doanh nghiệp sản xuất 

(100 doanh nghiệp sản xuất tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược, ngoài ra có trên 300 cơ 

sở sản xuất thuốc đông dược). Các Công ty nước ngoài nắm giữ mãng phân phối thuốc chuyên khoa, đặc trị 

là chủ yếu. Một số công ty trong nước có tiềm lực tài chính mạnh, nguồn nhân lực mạnh, công tác nghiên 

cứu triển khai phát triển, mạng lưới phân phối rộng, thương hiện mạnh…chi phối thị phần lớn như Hậu 

giang, Domesco, Pymepharco, Bidiphar, Traphaco doanh thu hàng năm từ 1.000 đến 2.000 tỷ VND. Các 

CTTNHH với bộ máy điều hành gọn nhẹ, đội ngũ bán hàng tinh nhuệ, linh hoạt trong chi tiêu tài chính…gặt 

hái nhiều thành công nhất là mảng TPCN và sản phẩm Đông Dược. Trên kênh bán lẻ, Nhà thuốc mở ngày 

càng nhiều, đại lý quầy thuốc được cho phép mở ra với mật độ dày đặc… linh hoạt về đầu vào (hàng cận, 
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kém chất lượng, không cần HĐGTGT…), được hưởng thuế khoán ưu đãi đang chiếm khoảng 50% thị phần 

bán lẻ.  

Hiện nay, theo IMS, công ty chuyên thống kê và theo dõi các thông tin chiến lược cho ngành dược, 3 công ty 

phân phối sỉ nước ngoài tại Việt Nam là Zuellig Pharma, Mega Products, Diethelm Vietnam đã chiếm đến 

hơn 50% thị trường và phần còn lại được chia cho khoảng 1.200 công ty phân phối nước ngoài và trong 

nước khác.  

Theo cam kết của WTO, các công ty dược phẩm nước ngoài có quyền mở chi nhánh tại Việt Nam và được 

tham gia nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, mặc dù chưa được quyền phân phối. Thêm vào đó, Việt Nam sẽ 

phải giảm thuế cho sản phẩm y tế là 5% và 2,5% cho thuốc nhập khẩu trong vòng 5 năm sau khi gia nhập 

WTO. Kết quả sẽ có thêm nhiều công ty dược nước ngoài phát triển tại Việt Nam làm cho mức độ cạnh tranh 

trong ngành dược ngày càng cao hơn. 

Mô hình chuỗi nhà thuốc Việt Nam thiên về bán thuốc tại quầy, có dược sĩ cắt thuốc mà chưa thực sự kết 

hợp dược phẩm và mỹ phẩm theo lối mua hàng tự chọn (hệ thống Medicare đã triển khai mô hình này 

nhưng hiệu quả đến đâu thì chưa được kiểm chứng). Bên cạnh đó, còn có 2 khó khăn khác là giá mặt bằng 

quá cao và đội ngũ dược sĩ còn mỏng và yếu về chuyên môn (nhất là dược sĩ mới ra trường). 

iển 



 

  

 

 

 

 Tình hình sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu 

 

 

 

 

 

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

Kết thúc năm 2013, công ty đạt doanh thu thuần là 463 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2012. Lợi 

nhuận gộp năm 2013 đạt 62,1 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2012. Biên lợi nhuận gộp đạt 

13,4%, tăng nhẹ so với mức 13,2% của năm 2012. 

Xét riêng từng nhóm ngành, hoạt động phân phối hàng hóa có sự gia tăng ấn tượng gần 12% so với cùng 

kỳ năm 2012, trong khi doanh thu từ nhóm sản phẩm do công ty sản xuất chỉ tăng nhẹ 1,6%. 

Tuy lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ tăng nhẹ (+1% so cùng kỳ năm 2012), nhưng do Công ty không 

còn được miễn giảm 30% thuế TNDN theo Nghị Quyết 29/2012/NQ-QH như năm 2012 (gần 1,8 tỷ đồng) 

nên chi phí thuế TNDN trong kỳ tăng mạnh 44% lên mức 6,4 tỷ so với mức 4,4 tỷ năm 2012. Do đó, lợi 

nhuận sau thuế của Công ty năm 2013 chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 8,5% so với mức 19,7 tỷ đồng năm 2012. 

 

 

 

Chỉ tiêu 2013 2012 % 2013/ 2012 

Doanh thu thuần 462.895 422.850 +9,5% 

 Hàng phân phối 367.205 328.785 +11,7% 

 Hàng tự sản xuất 95.158 93.626 +1,6% 

Giá vốn hàng bán 400.791 367.068 +9,2% 

Lợi nhuận gộp 62.103 55.782 +11,3% 

Chi phí bán hàng 24.779 21.123 +17,3% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.533 12.052 +20,6% 

Thu nhập khác 1.317 1.081 +21,9% 

Chi phí khác 304 27 +1.026% 

Lợi nhuận khác 1.013 1.054 -3,9% 

Lợi nhuận trước thuế 24.414 24.125 +1,2% 

Thuế TNDN  6.407 4.442 +44,2% 

Lợi nhuận sau thuế 18.007 19.683 -8,5% 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới và kinh tế nước ta bị ảnh hưởng, năm 2013 được Ban Điều 

hành công ty nhìn nhận là một năm khó khăn, do đó kế hoạch công ty được đề ra một cách thận trọng 

nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông của công ty. Dù không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra do tính cạnh 

tranh của môi trường kinh doanh ngày càng gay gắt, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng tối đa của Ban 

Lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã giúp cho công ty đạt được kết quả lợi nhuận 

trước thuế tăng nhẹ so với năm 2012. Cụ thể, doanh thu công ty đạt 463 tỷ đồng, tăng 9,5% so với 

cùng kỳ năm 2012 và đạt 99,3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 24,4 tỷ đồng, tăng 1,2% so với 

cùng kỳ năm 2012 nhưng chỉ đạt 92,1% kế hoạch do không còn được ưu đãi thuế TNDN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu  2012 KH 2013 TH 2013 % KH 2013 
% so với 

2012 

Doanh thu thuần 422.850 466.000 462.895 99,3% +9,5% 

Lợi nhuận từ HĐKD 23.071  23.401  +1,4% 

Lợi nhuận khác 1.054  1.013  -3,9% 

Lợi nhuận trước thuế 24.125 26.500 24.414 92,1% +1,2% 

Lợi nhuận sau thuế 19.683  18.007  -8,5% 

Tỉ lệ cổ tức 29%  25%   Đơn vị tính: triệu đồng 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Giới thiệu Ban Giám Đốc 

Ông: NGUYỄN MINH THẮNG 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 16/10/1950 

CMND: 250002675 

Quá trình công tác: 

1974 – 1975:  Ban dân Y Lâm Đồng 

1975 – 1976:  Phòng Y tế Di Linh 

1977 – 1981:  Phòng nghiệp vụ Sở Y Tế 

1982 – 1990:  Khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa – Lâm Đồng 

1991 – nay:  Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng - Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ:  11.033 CP  

Tỷ lệ:   0,32 % 

Người liên quan:   Nguyễn Thị Bê (Vợ : 7.785 CP - Tỷ lệ: 0,23%) 

 

 

 

Bà: PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG 

Chức vụ:  Phó tổng giám đốc 

Năm sinh: 10/12/1965 

CMND: 024179039 

Quá trình công tác: 

1991 – 1995:  Phòng KD - Công ty Dược Vật Tư Y Tế Lâm Đồng 

1995 – 1999:  Phòng KD- Công ty Dược Vật Tư Y Tế Lâm Đồng 

1999 – 2004:  Phòng KD-Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar 

2004 – nay:  P.TGĐ KD  Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ: 2.392 CP 

Tỷ lệ:   0,07% 

Người có liên quan: Phạm Xuân Hùng (Em trai: 49.073 CP – Tỷ lệ: 1,4%) 

                     

 

Bà LÊ THỊ HỒNG PHƯỚC 

Chức vụ: Giám đốc Tài chính 

Năm sinh: 05/01/1957 

CMND: 250002681 

Quá trình công tác: 

1974- 1975:  Công tác tại bệnh xá Dân Y Khu 6 

1976- 1981:  Công tác tại xí nghiệp dược phẩm Lâm Đồng 

1981-1986:  Học đại Học Tài chính kế toán TP Hồ Chí Minh 

1987-1999:  Công ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng 

2000- đến nay:  Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ: 5.220 CP 

Tỷ lệ:   0,15% 

Người liên quan: Huỳnh Tấn Hùng (Chồng – 23.476 CP – Tỷ lệ: 0,69%) 

   Huỳnh Lê Minh (Con trai- 3.649 Cp – Tỷ lệ: 0,10%) 
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Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN 

Chức vụ: Kế toán trưởng 

Năm sinh: 08/04/1978 

CMND: 250427905 

Quá trình công tác: 

2001 – 6/2013:  Phòng KT - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar 

Từ 7/2013 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – 

Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ: 3.840 CP 

Tỷ lệ:   0,11% 

Người liên quan: Không 

 

 

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2013: Bổ nhiệm 01 Giám đốc Tài chính, 

01 Kế toán trưởng 

 

Thống kê lao động (tính tới thời điểm 31/12/2013) 

Chỉ tiêu 
SL 

(người) 

Theo tính chất hợp đồng lao động  

Hợp đồng có xác định thời hạn 102 

Hợp đồng không xác định thời hạn 166 

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 38 

TỔNG CỘNG 306 

Theo trình độ lao động  

Trên đại học 1 

Đại học 64 

Cao đẳng 5 

Khác 236 

Tổng cộng 306 

 
Chính sách với người lao động 

Đối với Công ty, người lao động là tài nguyên, là yếu tố dẫn đến thành công trong hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Vì vậy, nhân tố con người được Công ty quan tâm hàng đầu. Bên cạnh chế độ đãi ngộ với 

mức lương cạnh tranh, Công ty luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, thi đua và cùng nhau phát triển 
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Báo cáo thường niên 2013 

để người lao động có thể phát huy hết khả năng sáng tạo, tính năng động và nỗ lực hết mình đóng góp 

vào sự phát triển ngày một vững mạnh của Công ty.  

Ladophar luôn thực hiện đúng nội quy lao động đã được ký duyệt, tạo điều kiện tốt cho Tổ chức Công 

đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Công ty Tổ chức hội nghị người lao 

động hằng năm, thông qua thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người 

lao động và doanh nghiệp; luôn cố gắng tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Giải quyết các 

chế độ, lương thưởng cho người lao động kịp thời, đầy đủ theo quy định của Công ty và pháp luật, chăm 

lo đến đời sống tinh thần của người lao động. 

 

Chính sách đào tạo 

Công tác đào tạo về quản lý, chuyên môn và nghiệp vụ luôn được Công ty quan tâm. Tùy theo chức 

năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng bộ phận, từng cá nhân, Công ty thường xuyên phối hợp với các 

tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp cả trong và ngoài nước để nâng cao trình độ 

chuyên môn, trình độ tay nghề cho người lao động trong Công ty. Cụ thể: 

 Đối với cán bộ lãnh đạo, Công ty kết hợp với các trung tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn 

về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, nhân sự, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực 

quản lý của các cán bộ chủ chốt trong Công ty. 

 Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia 

học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi 

dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước.  

 Đối với lao động trực tiếp, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình 

độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo 

và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động 

cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ 

về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. 

 

Chính sách lương, thưởng 

Chính sách lương: Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất 

trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền 

lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất 

kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp 

lý giữa các chức danh trong Công ty.  

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu 

quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách thưởng 

hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân 

hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức 

kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 

đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí. 
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Báo cáo thường niên 2013 

 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XƯỞNG PHÚ HỘI (cập nhật đến ngày 12/03/2014) 

Xưởng trà thuốc - kho:  

Phần xây dựng: 

Ngày bắt đầu khởi công xây dựng: 19/03/2013. 

Tiến độ thi công: Phần thô cơ bản đã hoàn thành và đang tiến hành khâu hoàn thiện, cụ thể như sau: 

 Công tác xây gạch tường, dựng cột bê tông, bê tông dầm , bê tông nền, tô mặt ngoài đã tiến 

hành được 100%. 

 Công tác trát tường và cột  bên trong  nhà xưởng hoàn thành được 95%.  

 Công tác máng xối, diềm, canopy hoàn thành 100%. 

 Lắp đặt ô gạch bông kính hoàn thành được 100%. 

 Hệ thống thoát nước âm nền hoàn thành 100%. 

 Các công tác bả matit mặt ngoài hoàn thành 100%, mặt trong hoàn thành 95%. 

 Trần thạch cao tiến hành được 30%. 

 Các công việc tại phòng vệ sinh đã hoàn thành xong 100% bao gồm hầm tự hoại, xây, trát 

tường, lát gạch men nền, ốp gạch thành nhà vệ sinh. 

Sơ bộ đánh giá khối lượng nhà thầu xây dựng hoàn thành tới thời điểm 12/03/2014 là 90% và dự 

kiến bàn giao công trình tại ngày 30/4/2014. 

Phần panel và điện động lực, chiếu sáng nhà xưởng 

Ngày bắt đầu khởi công xây dựng: 02/11/2013. 

Tiến độ thi công: 

 Điện động lực: Đang tiến hành tập kết tiếp vật tư (tủ điện, dây, ống…) 

 Thi công trunking  60%, giá đỡ hoàn thành 100%. 

 Tủ điện âm tường đạt 100%. 

 Chiếu sáng nhà xưởng  
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 Thi công hạng mục ống, hộp âm tường ổ cắm, chiếu sáng ngoài, đèn Exit hoàn thành 

97%. 

Đánh giá sơ bộ khối lượng nhà thầu hoàn thành tính đến thời điểm 12/03/2014 là 60% và dự kiến 

sẽ được bàn giao trong tháng 5/2014. 

Phần hệ thống xử lý không khí: 

Ngày bắt đầu khởi công xây dựng: 08/12/ 2013. 

Tiến độ thi công: 

 Gia công lắp đặt ti treo và giá đỡ hệ thống ống gió hoàn thành 100%. 

 Thi công đường ống nước ngưng máy lạnh  hoàn thành 60%  vật tư đã tập kết đủ 100%. 

 Đã tập kết ống gió : 100%, đang tiến hành gia công lắp đặt. 

 Gia công lắp đặt 90% ống gió hồi, ống gió cấp. 

 Các AHU đã được lắp đặt vào vị trí. 

 Đã làm nhà xưởng tạm, tập kết máy móc, thiết bị để thi công tại công trình. 

 Phần vật tư chưa tập kết tại công trình gồm: ống gar, miệng gió, ống mềm, tủ, dây điện chưa 

được tập kết tại công trình. 

 Các thiết vị liên qua do Công Ty Nguyễn Kim cung cấp ngày 15/02/2014 được tập kết tại công 

trình. 

Đánh giá sơ bộ khối lượng nhà thầu hoàn thành tính đến thời điểm 12/03/2014 là 60% và dự kiến 

sẽ bàn giao công trình vào tháng 4/2014. 

Phần các công việc khác: 

 Hệ thống phòng cháy , chữa cháy, chống sét: đã ký hợp đồng vật tư tạp kết tại công trình và 

đang tiến hành thi công. 

 Hệ thống cấp nước đã có hai giếng khoan, hồ chứa nước  đã ký hợp đồng  và tiến hành đào 

đất, gia công sắt đổ beton đáy bể. 

 Hệ thống xử lý nước thải đã ký hợp đông thi công. 

 Cấp nước công nghệ sẽ chọn đơn vị thi công và thi công trong tháng 04/2014. 

 Các hệ thống phụ trợ khác chưa tiến hành (văn phòng, điện bảo vệ, nhà bảo vệ, cổng, đường, 

khí nén… ) sẽ tiến hành thi công tiếp theo với các hạng mục khác để phù hợp với tiến độ khi 

đưa nhà máy vào hoạt động. 
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Xưởng chiết xuất cao dược liệu: 

Thời gian khởi công: 01/03/2014. 

Phần việc đã làm: 

 Đổ bê tông xong phần móng, cổ trụ 

 Tiến hành san lấp, gia công sắt, copha giằng kiềng. 

Với tiến độ hiện nay thì khả năng các nhà thầu sẽ bàn giao nhà xưởng đúng thời gian cam kết vào cuối 

tháng 6/2014. 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Chỉ tiêu 2013 2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 186.072 163.262 +14,0% 

Doanh thu thuần 462.895 422.850 +9,5% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 23.401 23.071 +1,4% 

Lợi nhuận khác 1.013 1,054 -3,9% 

Lợi nhuận trước thuế 24.414 24.125 +1,2% 

Lợi nhuận sau thuế 18.007 19.683 -8,5% 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2013 Năm 2012 

1 Khả năng thanh toán    

  Khả năng thanh toán nhanh lần 0,59 0,74 

  Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,39 1,54 

2 Cơ cấu vốn    

  Tổng nợ/Tổng nguồn vốn % 57,7% 55% 

  Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 42,3% 45% 

3 Năng lực hoạt động    
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  Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,35 5,32 

  Vòng quay khoản phải thu Vòng 10,72 11,76 

  Vòng quay khoản phải trả Vòng 5,33 5,60 

4 Khả năng sinh lời    

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 9,7% 12,1% 

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,9% 4,7% 

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu % 22,9% 26,8% 

  Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần % 5,06% 7% 

 

Khả năng thanh toán 

Do đặc điểm cơ cấu tài sản ngắn hạn có hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao nên tác động tới khả năng 

thanh toán nhanh của công ty. Trong năm 2013, khả năng thanh toán nhanh nằm ở mức 0,59 lần. Khả 

năng thanh toán hiện hành của công ty nằm ở mức 1,39 lần.  

Khả năng thanh toán của công ty trong năm 2013 giảm nhẹ so với năm 2012 do lượng hàng tồn kho 

trong năm tăng hơn 17%. Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành của công ty 

trong năm 2013 là 0,59 lần và 1,39 lần, thấp hơn so với mức 0,74 và 1,54 lần trong năm 2012. 

 

Cơ cấu vốn 

Công ty duy trì tỷ trọng nợ ngắn hạn cao để tài trợ cho các hoạt động và nhu cầu vốn. Tỷ lệ tổng nợ 

phải trả so với nguồn vốn chủ sở hữu là 136% tăng đáng kể so với mức 122% của năm 2012. Tỷ lệ nợ 

trên tổng tài sản tăng lên mức 57,7% trong năm 2013 so với mức 55% trong năm 2012.  Trong đó 

chủ yếu đến từ sự gia tăng hơn 20% của khoản phải trả người bán lên mức 85 tỷ đồng trong năm 

2013. 

 

Năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2013 tăng nhẹ lên 5,35 vòng so với mức 5,32 vòng của năm 2012, vòng 

quay khoản phải thu cũng giảm từ 11,76 vòng năm 2012 xuống 10,72 vòng trong năm 2013. Kết quả 

này cho thấy mức tiêu thụ hàng hóa và khả năng thu hồi nợ của công ty đang có những sự chuyển 

biến tích cực và cải thiện tốt hơn trong năm 2013. Vòng quay khoản phải trả giảm nhẹ từ 5,6 vòng 

năm trước xuống 5,33 vòng trong năm 2013 phù hợp với sự gia tăng của khoản phải trả người bán 

trong kỳ. 

 

Khả năng sinh lời 

Các chỉ tiêu sinh lời của Công ty đều có sự suy giảm so với năm 2012, phù hợp với tình hình cạnh 

tranh ngày càng gay gắt trên địa bàn Tỉnh nói riêng và thị trường nội địa nói chung. Đồng thời, tác 
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động từ việc không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu là 

suy giảm hiệu quả sinh lời trong năm của Công ty. 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỐI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2014 

 

Cổ đông Số lượng cổ đông 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ/Vốn cổ 

phần 

Nhà nước – SCIC    

Tổng công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn Nhà Nước 

1 1.083.749 31,88% 

Cổ đông trong nước  (trừ SCIC) 159 1.971.577 57,99% 

 Tổ chức 8 1.292.513 38,02% 

 Cá nhân 151 679.064 19,97% 

Cổ đông nước ngoài 17 344,633 10,14% 

 Tổ chức 4  152,033  4,47% 

 Cá nhân 13  192,600  5,66% 

Tổng cộng 177  3.399.959  100% 

 

Danh sách cổ đông sáng lập chốt ngày 25/03/2014 

 

Tên cổ đông Địa chỉ CMND 
Số cổ 

phần 
Tỷ lệ % 

Nguyễn Minh Thắng 
27A, Ánh Sáng P.1, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 
250002675 11.033 0,32% 

Phạm Thị Xuân Hương 
629/23A đường CMT8, 

TP.Hồ Chí Minh 
024179839 2.392 0,07% 
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Lê Thị Hồng Phước 
3/2A đường Ngô Quyền P6, 

Đà Lạt, Lâm Đồng 
250002641 5.220 0,15% 

Tổng cộng 18.645 0,54% 

 

 

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ chốt ngày 25/03/2014 

 

Tên cổ đông Địa chỉ Giấy CNĐKKD Số cổ phần Tỷ lệ % 

Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà Nước 

6 Phan Huy Chú, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0106000737 1.083.749 31,88% 

Công ty CP Thương mại 

Nguyễn Kim 

63 - 65 - 67 Trần 

Hưng Đạo, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh 

4103004917 1.239.066 36,44% 

Tổng cộng 2.322.815 68,32% 

 

 

Giao dịch cổ phiếu những người có liên quan trong năm 2013: Không có. 

 

 

Quan hệ cổ đông 

 
CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar thực hie ̣n co ng bố thông tin đúng hạn, đầy đủ theo ye u cầu của Sở 

Giao Dic̣h Chứng Khoán Hà Nội đòng thời đăng tải báo cáo tài chính và các thông tin quan trọng khác 

trên website của co ng ty, góp phần xây dựng hình ảnh cổ phiếu LDP là một cổ phiếu uy tín. Mọi thông 

tin về Quan hệ Nhà đầu tư, được đăng tải đầy đủ tại mục quan hệ cổ đông: 

http://www.ladopharcorp.com/co-dong.html do CTCP Chứng khoán FPTS cung cấp dịch vụ. 

 

Nhờ đó, vào ngày 16/08/2013, CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar đã đượ cSở Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội (HNX) tổ chức vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp minh bạch nhất trong chương trình 

đánh giá quản trị công ty 2012-2013. 

 

Năm 2014, CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar sẽ chú trọng phát triển công tác quan hệ nhà đầu tư nhằm 

nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng các kênh thông tin; đảm bảo tính kịp thời, chính xác và đầy 

đủ trong công tác công bố thông tin đến cổ đông, khách hàng và các nhà đầu tư. 

http://www.ladopharcorp.com/co-dong.html


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

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

 Kế hoạch phát triển tương lai 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 

NĂM 2013 

 
Yếu tố Môi trường bên ngoài: 

 Suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. 

 Một số chính sách mới ban hành chưa thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

 Thông tư 01 của liên bộ Y tế - Tài chính, quy định về sử dụng thuốc trong các cơ sở điều trị... 

, điều này ảnh hưởng cả đến lợi nhuận rất nhiều nếu cố gắng trúng thầu để giữ thị trường. 

 Môi trường sản xuất kinh doanh tuy có được cải thiện tuy nhiên vẫn chưa thực sự bình đẳng 

(chưa thực sự cạnh tranh lành mạnh). 

 Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng quá cao trong khi đầu ra không thể điều chỉnh tương ứng. 

 

Yếu tố nội tại của doanh nghiệp: 

 Trình độ nhân lực,vật lực,quản trị doanh nghiệp… đã được nâng lên rất nhiều tuy nhiên chưa 

theo kịp để đáp ứng yêu cầu về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Thị trường chủ lực của doanh nghiệp (về hàng sản xuất) chưa được quan tâm đầu tư đúng 

mức (thị trường phía Bắc). 

 Chưa chủ động được vùng nguyên liệu cho sản xuất cả về số lượng và chất lượng. 

 Nhiều số đăng ký của các mặt hàng chủ lực của Cty hết số đăng ký,chưa đăng ký lại được do 

chưa có nhà máy GMP. 

 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 

 

 

  

Chỉ tiêu Thực hiện 2013 %TH /KH 2013 

Sản xuất 101,5 129 

Doanh thu thuần 462 99,33 

Sản phẩm tự sản xuất 95,158  

Sản phẩm thương mại 367,205  

Lợi nhuận gộp 62,1  

Lợi nhuận trước thuế 24.4  

Lợi nhuận sau thuế 18,007 91,5 

Cổ tức (%) 25  

Nộp ngân sách 17,5 138,8 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 
Về sản xuất 

 

 Giá trị tổng sản lượng tăng 29% so cùng kỳ, dù 

thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu Trà Artiso các 

loại. 

 Số lượng sản phẩm đang sản xuất: 72 loại. 

 Đầu tư trang bị thêm các máy móc thiết bị: máy 

sấy vi sóng, lò cấp nhiệt hệ thống sấy. 

 Thực hiện kế hoạch đào tạo lại nhân viên hàng 

năm, nâng được mức độ thành thạo của công 

nhân, các thiết bị được quản lý và sử dụng 

chuyên nghiệp hơn, ít có sự cố lớn xảy ra. 

 Nhà máy được vận hành theo đúng nguyên tắc 

tiêu chuẩn GMP. Các sản phẩm sản xuất ra đạt 

chất lượng như đăng ký. 

 Sản xuất gia công đạt 11,7 tỷ đồng. 

 

 
Công tác phân phối:  

 

 Tổng doanh thu đạt 462 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó tiêu thụ hàng  thành phẩm 

tự sản xuất tăng 2% so cùng kỳ do thiếu hàng (trà), hàng thương mại tăng 12%. 

 Thị trường tiêu thụ nội địa chiếm 88%, tăng 2% so cùng kỳ. Trong đó kênh điều trị chiếm 

53% (tăng 4% so cùng kỳ), nhà thuốc đạt 11% (bằng cùng kỳ), đại lý chiếm 17%, còn 13% 

tiêu thụ tại các kênh khác.  

 Thị trường Hà Nội chiếm 3%, tương đương cùng kỳ dù thiếu hụt sản phẩm Trà Artiso; thị 

trường Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 3,8%, tăng 0,5% so cùng kỳ. Các thị trường khác chiếm 

hơn 93% còn lại. 

 Kết quả doanh số trên có sự đóng góp khá lớn từ việc duy trì được kết quả đấu thầu trong 

Tỉnh đến hết tháng 11/2013, mặc dù kết quả thầu mới chỉ đạt hơn 85% tổng trị giá các gói 

thầu tham dự.  

 

Tỷ trọng doanh số của kênh đấu thầu chiếm tỷ trọng cao khá cao (bình quân hơn 50% tổng doanh 

thu). Do đó, với mục tiêu giảm dần tỷ lệ này để tăng doanh thu ở các kênh phân phối khác, ban lãnh 

đạo công ty đã xác định phương hướng sắp tới của công ty như sau: 

 Mở rộng thêm các kênh phối khác: Tuy nhiên việc mở rộng thêm kênh phân phối trên cơ 

sở hàng hóa của các nhà sản xuất,phân phối khác ngoài địa bàn Tỉnh nhà là không khả thi (trừ 

khi tìm được nguồn hàng nhập khẩu chuyên biệt), địa bàn trong Tỉnh cũng không có cơ hội 

tăng trưởng nhiều vì đã gần bão hòa (nhiều chi nhánh các Công ty đã phải ngừng duy trì như 

Hậu Giang, hợp tác với Ladophar như Phú Yên, các Công ty khác không mở chi nhánh).  
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 Tăng doanh thu bán hàng tự sản xuất: Tuy nhiên sẽ gặp phải những khó khăn về số đăng 

ký, vùng nguyên liệu, năng lực nghiên cứu... như đã trình bày ở trên. 

 

Mở rộng thị trường và mạng lưới: 

 

 Trong năm qua, ngoài thị trường trong Tỉnh là chủ lực tiếp tục được giữ vững (cả kênh bán lẻ 

và phân phối sỉ) Công ty tiếp tục mở rộng ra thị trường ngoài Tỉnh và ngoài nước. 

 Tiếp tục củng cố kênh phân phối vào các cơ sở điều trị thông qua đấu thầu tại các Tp.HCM, các 

Tỉnh miền đông, Tây nam bộ. Chỉ tiêu doanh số đặt ra ở tất cả các kênh đều đạt và vượt kế 

hoạch (trừ kênh gia công do Công ty chủ động tiết giảm). Hàng hóa Công ty vẫn tiếp tục có 

mặt ở các kênh phân phối hiện đại như hệ thống COOPmart, BigC trên toàn quốc… 

 Trong năm qua công tác quảng cáo tiếp thị của Công ty tiếp tục được đầu tư và có hiệu quả. 

Thương hiệu, uy tín của Công ty ngày càng phát triển, mặt hàng Trà Artiso của Công ty tiếp 

tục được bình chọn là Hàng Việt nam chất lượng cao 2014. Mặt hàng mới của Cty vẫn được 

người tiêu dùng đón nhận như Trà tươi Artiso, Phúc bồn tử… 

 Chuỗi cung ứng của Công ty (trong đó có chuỗi bán lẻ GPP hiện nay là 1 trong không nhiều 

chuỗi trên cả nước được Bộ y tế cấp giấy chứng nhận) tiếp tục phát huy tác dụng góp phần 

tạo nên thương hiệu cho Công ty trong lĩnh vực phân phối trên địa bàn Tỉnh. Trong năm qua 

mặc dù chính sách mới thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất, phân phối trong việc tham gia thầu 

trong các cơ sở điều trị nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tín nhiệm hợp tác với Ladophar trong 

việc đấu thầu và phân phối. 

 

Đánh giá công tác quản lý chất lượng – nghiên cứu phát triển 

 

 

 

 
 Triển khai sản xuất 10 sản phẩm mới.  
 Công tác hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị đo 

kiểm theo đúng kế hoạch và qui định.  

 Công tác bảo trì thiết bị sản xuất kịp thời, tạo 

thuận lợi cho việc đảm bảo tiến độ sản xuất. 
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Đánh giá công tác nhân sự – đầu tư 

 
 Tổng số lao động tính đến hết tháng 31/12/2013 là 306 người giảm 04 người so với cùng kỳ 

(trong đó tuyển dụng mới 08 người và thôi việc 12 người). Trình độ trên đại học: 01 nhân sự, 

đại học: 64 nhân sự, cao đẳng và trung cấp: 184 nhân sự. 

 Đã đầu tư, trang bị thêm các thiết bị sản xuất Trà tươi Artiso, thiết bị chiết xuất kín cao dược 

liệu, máy chuẩn độ điện thế… nhằm chủ động sản xuất sản phẩm mới, hạ giá thành sản phẩm. 

 Công ty luôn hướng tới việc hài hòa lợi ích giữa công ty và cán bộ công nhân viên. Đối với 

người lao động, công ty thực hiện các chính sách phúc lợi nhằm đảm bảo sức khỏe và điều 

kiện làm việc tốt nhất.  Cụ thể, về công tác an toàn vệ sinh lao động: Công ty tổ chức đo môi 

trường tại những vị trí qui định, kết quả các chỉ số  đều ở dưới mức cho phép; tự kiểm định 

và thuê kiểm định định kỳ các phương tiện đo, đếm, thiết bị chịu áp lực đầy đủ, đúng hạn kỳ. 

Gần 95% người lao động được  khám sức khỏe định kỳ và được huấn luyện các biện pháp đảm 

bảo ATVSLĐ-PCCN. 

 Tổ chức cho NLĐ nghỉ dưỡng. Giải quyết chế độ thai sản cho 11 lao động, số tiền 187 triệu 

đồng; chế độ ốm đau cho 108 lượt người, số tiền: 36 triệu đồng, ngày công ốm:  372 công 

(tương đương số công của hơn 14 người); chi ăn giữa ca: 1,9 tỷ đồng. Chi bồi dưỡng độc hại 

204 triệu đồng. Nộp 2,67 tỷ đồng BHXH-BHYT. Mua bảo hiểm nhân mạng cho 249 lao động. 

 Đóng góp cho các quỹ từ thiện xã hội: 443 triệu đồng. 

 

Kết quả sức khoẻ người lao động năm 2013  

TT Nội dung công việc 
Năm 

2012 

Năm 

2013 
Xếp loại Ghi chú 

    I II III IV  

1 Số người được Khám sức khoẻ  240 306 164 140 2 0  

2 Đo môi trường / mẫu 06  Đạt tiêu chuẩn  

3 Kiểm định thiết bị 23  Đạt tiêu chuẩn  

4 Huấn luyện ATVSLĐ 300  Đạt yêu cầu  

 

Một số tồn tại trong hoạt động kinh doanh 

 
 Mạng lưới trong tỉnh khá dày đặc, tuy nhiên Công ty đang bị các doanh nghiệp khác khai thác 

một phần doanh thu. 

 Chưa có Nhà máy sản xuất thuốc từ được liệu. 

 Chiết khấu thương mại ngày càng giảm. 

 Giá nguyên liệu chủ yếu cho sản phẩm trà cao và không ổn định. 

 Mo ̣ t só quy trình  sản xuát thiếu ỏn điṇh ga y lãng phí thời gian, nguyên, phụ liệu, bao bì, nhân 

công… làm tăng giá thành và mất cơ hội ra hàng trên thị trường.  

 Trình đo ̣  và kỹ năng thành thạo người lao động thông qua tiếp cận trực tiếp với hệ máy móc, 

thiết bị, công nghệ mới đã được nâng cao thêm nhưng vãn còn nhièu hạn ché đẻ giải quyét sự 

có, đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa công tác đào tạo và đào tạo lại cho người lao động. 
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 Công tác kiểm tra còn yếu. 

 Thi công Xưởng Trà chậm nhiều so với tiến độ. 

 

Đánh giá hoạt động tài chính 

 
Doanh thu thuần đạt 463 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 9,2% so với cùng 

kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt  24,4 triệu đồng , tăng 1,2% so với cùng kỳ.  

 

Nguồn vốn được sử dụng một cách hiệu quả trong năm 2013. Vòng quay các khoản phải thu đạt 9,43 

(giảm 2,34 lần so cùng kỳ). Vòng quay vốn kinh doanh đạt 2,65 (xấp xỉ năm 2012). Vòng quay vốn lưu 

động đạt 3,25 (giảm không đáng kể so cùng kỳ). 

 
 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu   

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2012 Tăng/giảm 

1 

Cơ cấu tài sản. 

 TSDH/TTS 

 TSNH/TTS 

 

% 

% 

 

24,10 

75,90 

 

19,10 

80,90 

 

+5,00 

-5,00 

2 

Cơ cấu nguồn vốn 

 Nợ phải trả/Nguồn vốn 

 VCSH/Nguồn vốn 

 

% 

% 

 

57,70 

42,30 

 

55,01 

44,99 

 

+2,69 

-2,69 

3 

Khả năng thanh toán 

 Khả năng TT nhanh 

 Khả năng TT hiện hành 

 

% 

% 

 

0,59 

1,39 

 

0,74 

1,55 

 

-0,15 

-0,16 

4 

Tỷ suất lợi nhuận 

 Tỷ suất LNST/TTS 

 Tỷ suất LNST/DTT 

 Tỷ suất LNST/VCSH 

 

% 

% 

% 

 

9,68 

3,89 

22,88 

 

12,06 

4,65 

26,80 

 

-2,38 

-0,76 

-3,92 

5 Vòng quay tài sản Lần 2,49 2,59 -0,10 

 Số ngày bình quân Ngày 147 141 +06 

6 Vòng quay vốn lưu động Lần 3,27 3,20 +0,20 

 Số ngày bình quân Ngày 111 114 -03 

7 Vòng quay hàng tồn kho Lần 4,95 5,31 -0,36 

 Số ngày bình quân Ngày 74 69 +05 

8 Vòng quay khoản phải thu Lần 10,72 11,01 -1,04 

 Số ngày bình quân Ngày 38 33 05 

 

 

Tình hình tài sản 

Cơ cấu tài sản của Công ty trong năm 2013 có sự suy giảm nhẹ của tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong 

tổng tài sản. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trong kỳ vào dự án nhà 
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máy tại Phú Hội. Tuy nhiên, tương quan tỷ trọng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn vẫn không 

có sự thay đổi đáng kể nào khi tài sản ngắn hạn vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong cơ cấu tài sản (gần 

76% tổng tài sản, giảm 5% so với mức 81% của năm 2012). Tỷ trọng tài sản dài hạn trong năm 2013 

chiếm 24,1% tổng tài sản, tăng 5% so với mức 19,1% trong năm 2012. 

 

Trong khoản mục tài sản ngắn hạn năm 2013, hàng tồn kho đạt 81 tỷ đồng (+17% so cùng kỳ 2012, 

chiếm tỷ trọng hơn 58% tài sản ngắn hạn), tiền và tương đương tiền đạt 11,8 tỷ đồng (-51% so cùng 

kỳ 2012, chiếm 8% tài sản ngắn hạn) và các khoản phải thu chiếm 47,9 tỷ đồng (+24,7% so cùng kỳ 

2012, chiếm 34% còn lại trong cơ cấu tài sản ngắn hạn).  
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 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

 

Tổng quan môi trường kinh doanh 2013 – 2014 
 

Tình hình kinh tế 

 

 Tình hình kinh tế thế giới 

 

Trong năm tới, sự gia tăng dần dần nhu cầu đối với hầu hết các hàng hóa sẽ bị khỏa lấp bởi sản lượng 

tăng hoặc tồn kho lớn. Điều đó có nghĩa là giá hàng hóa trong năm tới hầu như không đổi so với 2013. 

Đồng USD sẽ lên giá so với hầu hết các ngoại tệ khác do tăng trưởng của Mỹ dần tăng tốc. Đồng nhân 

dân tệ của Trung Quốc có lẽ là đồng tiền chính duy nhất tăng giá so với USD trong năm tới. 

 

 Tình hình kinh tế trong nước 

 

Ở thời điểm kết thúc năm 2013, nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và giải pháp tháo 

gỡ những khó khăn thách thức của một thời kỳ đình đốn kéo dài Tăng trưởng GDP năm 2013 của Việt 

Nam chỉ đạt 5,3%, lạm phát năm 2013 tăng 6,6%, thấp hơn so với mức dự báo 8% cho thấy tình trạng 

đình trệ vẫn chưa được giải tỏa, số lượng lao động thất nghiệp đang gia tăng cùng với hàng chục ngàn 

doanh nghiệp tư nhân phá sản. Tuy nhiên, trong khi thị trường nội địa trầm lắng do khối cầu trong 

nước suy giảm, ngành ngoại thương vẫn có những tăng trưởng nhất định. 

 

Mặt khác tuy lãi suất cho vay giảm, khối lượng tín dụng ngân hàng đã không tăng trưởng như mong 

muốn, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng cao và nhiều doanh nghiệp không muốn hoặc không thể tiếp cận được 

nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng. 

 

Những nới lỏng trong chính sách tài khóa và tiền tệ với mục tiêu kích thích tăng trưởng có thể khiến 

cho lạm phát năm 2014 vượt con số 8%, tuy rằng giá vàng giảm mạnh và tỷ giá đồng bạc Việt Nam 

được dự đoán sẽ khá ổn định, chỉ tăng khoảng 1,1% trong năm 2014.  

 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 ước đạt 788,5 nghìn tỉ đồng, chỉ bằng 96,6% dự toán kế 

hoạch. Do đó, để duy trì mức khiếm hụt ngân sách bằng 4,8% GDP như nghị quyết của Quốc hội, Chính 

phủ đã tạm dừng các gói kích thích kinh tế và giảm đầu tư công để kìm giữ tổng chi ngân sách nhà 

nước năm 2013 ở mức 950,5 nghìn tỉ đồng. 

 

Việc Chính phủ xin Quốc hội chuẩn y mức khiếm hụt ngân sách năm 2014 bằng 5,3% GDP và một mức 

trần nợ công lên đến 65% GDP cho thấy một sự chuẩn bị nới lỏng chính sách tài khóa để xử lý các 

khoản nợ tồn đọng của các doanh nghiệp nhà nước đồng thời đẩy mạnh đầu tư công. 
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Báo cáo thường niên 2013 

 
Dự báo tình hình kinh tế năm 2014 

 
Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản 

đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Theo đó, tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững 

nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ 

tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong 

hệ thống luật pháp, chính sách… Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ 

của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013. 

 

Trên cơ sở những mục tiêu tổng quát của nền kinh tế, Chính phủ đã đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh 

tế cơ bản trong năm 2014 bao gồm: GDP tăng khoảng 5,8 – 6% so với năm 2013, tổng kim ngạch xuất 

khẩu tăng khoảng 10% so với ước thực hiện năm 2013, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất 

khẩu khoảng 6%, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP là 4,8%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn 

xã hội chiếm khoảng 30% GDP, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%. Bên cạnh đó, một số cân 

đối lớn của nền kinh tế năm 2014 cần được đảm bảo: cân đối lao động và việc làm; cân đối thu, chi 

ngân sách nhà nước; cân đối vốn đầu tư phát triển; cân đối xuất nhập khẩu; cán cân thanh toán quốc 

tế; cân đối về điện và lương thực. 

 

Nhằm đạt được những mục tiêu kể trên, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành tiếp tục kiên định 

những nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành và lĩnh vực, trong đó đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ 

cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, 

trong doanh nghiệp, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh 

tế. Chú trọng đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đổi mới hệ thống ngân hàng trên cơ 

sở cơ cấu, tổ chức lại, phát triển đồng bộ và lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, giảm dần tỷ lệ nợ xấu 

thông qua việc tái cơ cấu tổ chức tín dụng. Phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài 

khóa, vừa đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định 

kinh tế vĩ mô. Thúc đẩy thương mại và đầu tư, đặc biệt chú trọng thu hút nhiều nguồn vốn ODA, FDI, 

đồng thời sử dụng có hiệu quả trong đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí. Thúc đẩy sản xuất các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Tăng cường hỗ trợ 

doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng hơn cho khu vực tư nhân, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.  

 

Tình hình thị trường dược phẩm 

 

Sự cạnh tranh gay gắt trong ngành dược với số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều trong đó doanh 

nghiệp trong nước, sản xuất thuốc phổ thông nhiều trong khi phân khúc thuốc đặc trị phụ thuộc vào 

các công ty nước ngoài với tiềm lực kinh tế mạnh.  
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Ngành dược trong nước chỉ đáp ứng được gần 50% doanh thu, còn lại chủ yếu phụ thuộc vào nhập 

khẩu. Vào năm 2013, kim ngạch nhập khẩu thuốc sẽ vượt 1,37 tỷ USD so với con số 923 triệu USD 

trong năm 2008. Trong khi đó, xuất khẩu dược phẩm chỉ đạt 216 triệu USD. 

 

Theo cam kết của WTO, các công ty dược phẩm nước ngoài có quyền mở chi nhánh tại Việt Nam và 

được tham gia nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, mặc dù chưa được quyền phân phối. Thêm vào đó, 

Việt Nam sẽ phải giảm thuế cho sản phẩm y tế là 5% và 2,5% cho thuốc nhập khẩu trong vòng 5 năm 

sau khi gia nhập WTO. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Vỵ,  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công 

thương), đơn vị chấp bút “Dự thảo Thông tư Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa 

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài (FDI)”, mặt hàng dược phẩm sẽ nằm trong Danh mục hàng hóa được thực hiện quyền phân 

phối, thay vì thuộc Danh mục Hàng hóa không được quyền phân phối như đã được quy định tại Quyết 

định 10/2007/QĐ-BTM. Theo kế hoạch, Thông tư mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2014 và sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp chuyên về phân phối dược phẩm trong nước do mức độ cạnh 

tranh được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt hơn. 

 

Theo IMS, công ty chuyên thống kê ngành dược, 3 công ty phân phối sỉ nước ngoài tại Việt Nam là 

Zuellig Pharma, Mega Products, Diethelm Vietnam chiếm hơn 50% thị trường và phần còn lại chia 

cho khoảng 1.200 công ty phân phối nước ngoài và trong nước. Lý do của sự chênh lệch này là Zuellig 

Pharma, Mega Products và Diethelm Vietnam có hệ thống quản lý quốc tế và tạo được mạng lưới 

khổng lồ với các nhà sản xuất thuốc. Với khoảng 1.200 công ty phân phối sỉ, những chợ sỉ khổng lồ ở 

2 miền và hơn 4.000 nhà thuốc bán lẻ, trong khi các chuỗi nhà thuốc Việt Nam chưa vượt nổi con số 

20-30 cửa hiệu thì Philippines đã có một chuỗi bán lẻ thuốc tư nhân mang tên Mercury chiếm gần 

60% thị trường, sở hữu hơn 500 cửa hiệu ở cả 2 hình thức là sở hữu và nhượng quyền. Điều đáng lưu 

ý là sư khác biệt văn hóa tiêu dùng, người tiêu dùng ở các nước này đến tiệm thuốc để mua một hộp 

thuốc, nghĩa là không mua lẻ từng viên thuốc (với những loại thuốc cơ bản được phép lưu hành) và 

dĩ nhiên không được phép mua các loại thuốc đặc trị nếu không có sự chỉ định của bác sĩ. Và trên mỗi 

hộp thuốc đều có mã số để quản lý (như siêu thị), cho nên tình trạng thất thoát thuốc hiếm khi xảy ra. 

 

Những điều này dường như không dễ dàng đối với các nhà đầu tư bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Mô 

hình chuỗi nhà thuốc Việt Nam thiên về bán thuốc tại quầy, có dược sĩ cắt thuốc mà chưa thực sự kết 

hợp dược phẩm và mỹ phẩm theo lối mua hàng tự chọn (hệ thống Medicare đã triển khai mô hình 

này nhưng hiệu quả đến đâu thì chưa được kiểm chứng). Bên cạnh đó, còn có 2 khó khăn khác là giá 

mặt bằng quá cao và đội ngũ dược sĩ còn mỏng và yếu về chuyên môn (nhất là dược sĩ mới ra trường). 

 

Đó là lý do việc quản lý thuốc đối với các chủ hiệu thuốc dạng chuỗi là khá khó khăn. Quản lý hộp 

thuốc có mã số thì đơn giản, nhưng các viên thuốc (không có mã số) khi bị xé lẻ dễ bị thất thoát (do 

con người gây ra), mà thuốc đặc trị lại có giá rất đắt, nếu thất thoát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh 

thu của nhà thuốc. “Đây là vấn đề đau đầu nhất đối với các nhà kinh doanh bán lẻ” 
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Định hướng hoạt động năm 2014 

 

Tổng quát 

Tối ưu hóa chi phí sản xuất, đồng thời tập trung nghiên cứu và triển khai nhóm sản phẩm cốt lõi.  

Đa dạng mẫu mã phù hợp thị hiếu. Củng cố, nâng cao thương hiệu Ladophar, tăng cường quảng bá, 

tiếp thị sản phẩm.  

Tiếp tục củng cố kênh phân phối trong tỉnh; mở rộng thị trường ngoài tỉnh. Nâng cao tính chuyên 

nghiệp của đội ngũ bán hàng, tiếp thị. 

 
Mục tiêu 

 Tổng doanh thu tăng từ 7-10% 

 Giá trị tổng sản lượng tính theo giá bán buôn công nghiệp: 125 tỷ đồng. 

 

Mục tiêu ưu tiên: 

 Đạt chỉ tiêu tổng doanh thu đề ra, tăng doanh thu hàng Công ty sản xuất 10% so với cùng kỳ, nhất 

là ở nhóm Trà để phát huy công suất nhà máy Trà Phú Hội, các mặt hàng thành phẩm đông dược 

chủ lực của Công ty. 

 Giữ vững được thị trường hiện có, nhất là khối điều trị trong và ngoài Tỉnh, tiếp đến là khối các 

siêu thị tạp hóa, kênh phân phối truyền thống là các công ty dược, nhà thuốc. 

 Phấn đấu mở thêm thị trường nước ngoài (Nga,Thái Lan) để làm tiền đề cho những năm tới khi 

nhà máy đi vào hoạt động. 

 Vận hành tốt chuỗi nhà thuốc trước mắt tạo thương hiệu cho Công ty trong lĩnh vực phân phối 

tiến đến việc nhập khẩu trực tiếp một số hàng hóa phân phối trong hệ thống để tạo lợi thế cạnh 

tranh. 

 Mở rộng thị trường phân phối mặt hàng mới Trà tươi Artiso, tăng doanh thu mặt hàng này lên 

30% so cùng kỳ. 

 Nắm bắt các cơ hội từ những chính sách hỗ trợ của nhà nước như chính sách ưu tiên phát triển 

dược liệu trong nước, hỗ trợ các sản phẩm đổi mới sáng tạo... 

 

Giải pháp thực hiện 

 

Sản xuất: 

 Triệt để thực hành tiết kiệm: nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, điện, nước, sức lao động, chi phí 

bảo trì, sửa chữa… phấn đấu tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu dưới định mức cho phép và  tỷ lệ 

sản phẩm hỏng thấp hơn 2%. 

 Thực hie ̣n tót kế hoach huán luye ̣n và đào tạo, ta ng cường tính chuye n nghiệp, độ thành thạo 

trong thao tác, vận hành, bảo quản thiết bị.   

 Cháp hành nghie m túc, đày đủ các quy điṇh vè an toàn lao đo ̣ ng phòng chóng cháy nỏ trong 

quá trình sản xuất. 

 Bảo đảm việc bảo trì thiết bị đạt 100% theo kế hoạch, đúng khối lượng công việc đề ra, đảm 

bảo thiết bị sau bảo trì luôn vận hành tốt, giảm thiểu hư hỏng đột xuất trong quá trình vận 

hành. Đảm bảo các thiết bị và hệ thống thiết bị kỹ thuật luôn sẵn sàng, hạn chế sự cố xảy ra. 
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Phát hiện và sửa chữa kịp các hư hỏng, sự cố thiết bị, hạn chế thấp nhất thời gian ngừng sản 

xuất. 

 

Phân phối 

 Củng cố, duy trì, phát triển mạng lưới phân phối. Coi trọng mạng lưới trong tỉnh. 

 Giữ vững chất lượng các dịch vụ cung ứng, quản lý và chăm sóc khách hàng… 

 Tổ chức các công tác, các chương trình khuyến mại hỗ trợ bán hàng hiệu quả. 

 Vận hành tốt GDP, GPP và chuỗi nhà thuốc doanh nghiệp. 

 

Nghiên cứu – phát triển 

 Nghiên cứu ổn định các qui trình hiện có; 

 Nghiên cứu 05 sản phảm  và đưa vào sản xuát và đưa ra thi ̣trường 

 

Nhân sự – Đào tạo 

 Tuyển dụng mới 5 đến 10 nhân sự cho công tác kinh doanh, gồm 01 dược sĩ đại học, 5 dược 

sĩ trung học, còn lại là cao đẳng và các đại học chuyên ngành kinh tế khác. 

 Tuyển dụng khoảng 25 nhân sự cho Xưởng trà thảo dược. 

 Tổ chức đào tạo lớp kỹ năng bán hàng cho các trình dược và mậu dịch viên bán lẻ. (dự kiến 

khoảng giữa quý I/2014). 

 

Đảm bảo chất lượng toàn diện 

 Đảm bảo chát lượng: Na ng cao co ng tác chát lượng co ng vie ̣ c tho ng qua vie ̣ c hướng dãn co ng 

vie ̣ c cụ thẻ cho từng kha u, các biẻu mãu, SOP.  

 Duy trì hệ thống chất lượng đã có: ISO, GPx. 

 Duy trì giáy chứng nha ̣ n nhà máy sản xuất đạt tie u chuản GMP-GLP-GSP. 

 Triẻn khai áp dụng 5S hỗ trợ na ng cao na ng suát chát lượng các quá trình, sản phảm tại Co ng 

ty. 

 

Đầu tư hạ tầng – Máy móc thiết bị 

 Tập trung xây dựng xong Xưởng trà Thảo dược Phú hội Đức Trọng: 24,4 tỷ đồng 

  Xưởng Chiết xuất cao dược liệu:     17,0 tỷ đồng 

 Đầu tư cải tạo xưởng viên Hoàn thành xưởng Viên dược liệu:  10,0 tỷ đồng 

 Đầu tư thiết bị sấy phun mới:      1,6 tỷ đồng  

 Đầu tư xe con phục vụ công tác:     1,5 tỷ đồng   

 Đầu tư  văn phòng chi nhánh Hồ Chí  Minh:    7,0 tỷ đồng 

 Tổng mức dự kiến:       61,5 tỷ đồng 

Nguồn vốn:  

 Quỹ phát triển sản xuất, quỹ KHCN 2012 có kết dư cuối năm 2013: 26,50 tỷ đồng 

 Còn phải vay NHTM trong 2014 để đầu tư:    35,00 tỷ đồng 

(chưa trích quĩ PTSX từ lợi nhuận năm 2013) 

 Nếu toàn bộ lợi nhuận ròng năm 2013 để lại không trích quĩ và chia cổ tức bằng cổ phiếu thì 

chỉ vay NHTM khoảng 18 tỷ đồng. 
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Phân tích SWOT 

 
Điểm mạnh của Ladophar là có nguồn dược liệu địa phương dồi dào (ATS), có mạng lưới phân phối 

trong tỉnh khá mạnh và ổn định.  

 

Điểm yếu: Cơ sở chế biến dược liệu bố trí phân tán và chưa đồng bộ, thiết bị máy móc, chế biến chưa 

đầy đủ. Chủng loại sản phẩm chưa thật phong phú, đăc biệt chưa có Xưởng GMP Đông dược trước 

thách thức của lộ trình của Bộ y tế (31/12/2013). Một điểm yếu khác có ảnh hưởng quyết định là chất 

lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực R&D, nhân lực Marketing, nhân lực quản lý cấp cao thiếu hụt 

nghiêm trọng. Một thách thức nữa là hiệu quả hoạt động của công ty hiện phụ thuộc lớn vào kết quả 

cung ứng cho kênh điều trị trong tỉnh (hiện chiếm 39-42% Tổng doanh thu). 

 

Cơ hội: Xu hướng tiêu dùng những sản phẩm từ thiên nhiên, thân thiện với sức khỏe của người tiêu 

dùng ngày càng gia tăng. Chính sách ưu tiên phát triển dược liệu trong nước cũng ngày càng được 

chú trọng. 

 

Thách thức:  

 Sự chủ động về vùng nguyên liệu của doanh nghiệp trong thời gian tới đang đứng trước sự 

cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp lớn trong ngành đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực 

dược liệu như Traphaco, Nam Dược, Dược Hậu Giang…  

 Để phát triển bền vững doanh nghiệp phải đầu tư sâu và có quy mô tương đối lớn.  

 Khả năng gián đoạn trong cung cấp hàng hóa trên thị trường (suy giảm trong khối điều trị và 

sự cạnh tranh của các công ty dược khác trong thu mua nguyên liệu sản xuất Thuốc) vì chưa 

kịp có số đăng ký khi chưa có nhà máy GMP. 

 Khả năng trúng thầu vào các cơ sở điều trị trong năm tới là vô cùng khó khăn vì Thông tư 01 

của liên Bộ YT-TC đã được sửa đổi với các tiêu chí để có giá thấp nhất, do vậy sự cạnh tranh 

càng gay gắt hơn, và lợi nhuận (nếu trúng thầu) là rất thấp,thậm chí hòa vốn để giữ thị trường. 

Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 11/11/2013 (sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 hướng 

dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế) và Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 

11/11/2013 của Bộ Y tế (hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thay 

thế cho Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012) vẫn chưa giải quyết được tình trạng 

cạnh tranh về giá thuốc. 

 Do Công ty mới và sẽ tiếp tục đầu tư nên sẽ ảnh hưởng đến giá bán ra và lợi nhuận sẽ thấp. 

Mặt khác 1 số hàng hết số đăng ký chuyển qua thực phẩm chức năng (vừa bị thu hẹp kênh 

phân phối (không được tham gia thầu) vừa giảm lợi nhuận  vì khó tăng giá bán ra trong khi 

thuế suất tăng từ 5% lên 10%.  
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Kế hoạch Marketing 

 

 
 

Chất lượng 

sản phẩm

•Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ khách hàng cũ, lôi kéo thêm khách hàng 
mới.Tăng cường truyền thông để quảng bá sản phẩm của Cty
•Khách hàng hiện tại cũng như tương lai của Cty bao gồm: các đơn vị điều trị; các Cty trong 
và ngoài HH, Các cty ngoài nghành, Các nhà phân phối trung gian khác (Nhà thuốc, Đại lý, 
tạp hóa, siêu thị…), khách hàng là người tiêu dùng.

Khách hàng 
thuộc khối 

điều trị

•Mối quan tâm lớn nhất là hiệu quả điều trị và giá cả
•Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ (kịp thời, đầy đủ, đúng chủng loại, hàm lượng, 
qui cách đóng gói, xuất xứ hàng hóa…) và giá cả cạnh tranh, nên cần phải giảm thiểu chi 
phí tối đa và có một thặng số phù hợp.

Cty trong Hiệp 
Hội Dược

•Cần mở rộng và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phân phối. Phải coi trọng lợi ích hai bên. Chế
độ thanh toán linh hoạt. Tăng cường nhân lực, tài lực hỗ trợ tiếp thị sản phẩm tại thị
trường mực tiêu.

Trung gian 
phân phối

•Yếu tố quan tâm hàng đầu là chiết khấu cao và  hàng hóa đã lưu thông trên thị trường 
nhiều năm liền
•Đối với sản phẩm mới, để có chiết khâu cao, đôi khi phải nhường hết lợi nhuận lúc ban 
đầu, bên cạnh đó thực hiện các chương trình KM hấp dẫn, quảng cáo hỗ trợ, thăm hỏi 
thường xuyên…

Người tiêu 
dùng

•Điều quan tâm đầu tiên là sự thuận tiện
•Để giữ và lôi kéo khách hàng này là thái độ ứng xử của MDV, tính sẵn sàng cũng rất quan 
trọng. Bằng thái độ ứng xử không khéo, tế nhị của người bán, người mua sẽ trở thành 
khách hàng thân thiết, trung thành

Thị trường 
mục tiêu

•Trong và ngoài tỉnh. 
•Trong tỉnh chiếm 93% tổng doanh thu. Riêng sản phẩm tự sản xuất, thị trường trong tỉnh 
chỉ chiếm 55% doanh thu tiêu thụ. Thị phần của công ty chiếm khoảng 50% trong tỉnh. 
Nếu so ngoài tỉnh chỉ chiếm khoảng 1%



Trang 43 

 

 

43 

 

 

 

Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

Kế hoạch hành động 

 
Khâu sản xuất  

 Đảm bảo sản xuát đạt tie u chua n chát lượng, đúng tién đo ̣ , đáp ứng nhu càu thi ̣trường.  

 Triệt để thực hành tiết kiệm: nguyên, phụ liệu, bao bì, điện, nước, sức lao động… phấn đấu tỷ 

lệ hao hụt nguyên vật liệu dưới định mức cho phép và tỷ lệ sản phẩm hỏng<2%.  

 Thực hie ̣n tót kế hoach huán luye ̣n và đào tạo, ta ng cường tính chuye n nghiệp, độ thành thạo 

trong thao tác, vận hành, bảo quản thiết bị.  

 Cháp hành nghie m túc, đày đủ các quy điṇh vè an toàn lao đo ̣ ng phòng chóng cháy nỏ trong 

quá trình sản xuất.  

 Bảo đảm việc bảo trì thiết bị đạt 100% theo kế hoạch, đúng khối lượng công việc đề ra, đảm 

bảo thiết bị sau bảo trì luôn vận hành tốt, giảm thiểu hư hỏng đột xuất trong quá trình vận 

hành. Đảm bảo các thiết bị và hệ thống thiết bị kỹ thuật luôn sẵn sàng, hạn chế sự cố xẩy ra. 

Phát hiện và sửa chữa kịp các hư hỏng, sự cố thiết bị, hạn chế thấp nhất thời gian ngừng sản 

xuất.  

 Tiết giảm chi phí tới mức thấp nhất cho công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tạo thiết bị. 

 

Khâu phân phối 

 Thắt chặt mối quan hệ truyền thống với các nhà cung ứng. Tiến hành đánh giá nhà cung ứng 

để lựa chọn được nhà cung ứng tốt.  

 Củng cố và phát triển mạng lưới bán hàng. Triển khai hiệu quả chuỗi Nhà thuốc doanh nghiệp.  

 Tăng cường hơn nữa công tác truyền thông.Củng cố và phát triển mạng lưới bán hàng. 

 

Nguồn nhân lực 

 Đảm bảo đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng cho xưởng sản xuất và các phòng 

ban theo Phương án nhân sự 2014.  

 Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư 01/2011 liên Bộ Lao động-Y tế về ATVSLĐ- PCCN: 

Khám sức khoẻ định kỳ, mua sắm trang thiết bị BHLĐ, hàng độc hại cho NLĐ, đo môi trường, 

kiểm định thiết bị định kỳ theo yêu cầu của kỹ thuật.  

 Nhân viên Công ty có chuyên môn nghành Dược (sơ cấp đến đại học). Đại học khác (QTKD, 

Ktoán, Điện Cơ, hóa sinh… Bao gồm nhiều cấp độ, nguồn đào tạo khác nhau: trong tỉnh, ngoài 

tỉnh, trường TW, địa phương, dài hạn, chuyên tu, tại chức. Mỗi người có một vai trò vị trí khác 

nhau, nhận thức hoạt động Cty ở mỗi góc độ khác nhau, vì vậy cần: Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực: đào tạo lại, tuyển dụng mới, phổ biến cập nhật kiến thức chuyên môn,…., văn bản 

pháp luật.  

 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bản mô tả công việc, các qui trình thao tác chuẩn đã 

có; xây dựng mới các SOP…  

 Định kỳ đánh giá hiệu quả của Phòng, Ban, cán bộ quản lý và nhân viên.  

 Tiếp tục thực hiện chương trình văn hóa doanh nghiệp vào từng hành động cụ thể trong công 

việc.  

 Thực hiện tuyển chọn, đào tạo nhân sự kế thừa đảm bảo Ladophar hoạt động ổn định lâu dài.  

 Tổng số nhân sự cần tăng thêm trong năm là 14 người 
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 Đảm bảo chất lượng toàn diện 

 Duy trì hệ thống chất lượng đã có: ISO, GPx.  

 Đảm bảo chát lượng : Na ng cao co ng tác chát lượng co ng vie ̣ c tho ng qua vie ̣ c hướng dãn co ng 

vie ̣ c cụ thẻ cho từng kha u, các biẻu mãu, SOP.  

 Đợt tái xét ISO (vào tháng 04/2014).  

 Duy trì giáy chứng nha ̣ n nhà máy SX đạt tie u chuản GMP-GLP-GSP trong đợt tái xét làn 3 vào 

tháng 02/2013.  

 Được cáp giáy chứng nha ̣ n đạt các nguye n tác tie u chuản GDP tại HT Di linh và na ng cấp thành 

Chi nhánh.  

 Triẻn khai áp dụng 5S hỗ trợ na ng cao na ng suát chát lượng các quá trình, sản phảm tại Cty.  

 Được cáp giáy chứng nha ̣ n vườn dược lie ̣u Artiso đạt các nguye n tác, tie u chuản GACP  

 

Nghiên cứu-Phát triển 

 Thêm 05 sản phảm ta n dược và 05 sản phảm đo ng dược được đưa vào sản xuát và đưa ra thị 

trường  

 

Đầu tư hạ tầng-MMTB 

 

 Tập trung xây dựng xong Xưởng trà Thảo dược Phú hội Đức Trọng.  

 Đầu tư Xương chiết xuất Cao dược liệu đạt chuẩn GMP. Trang bị thêm thiết bị chiết xuất ATS 

theo qui trình kín.  

 Đầu tư trang bị xe ôtô đưa đón công nhân và xe con phục vụ công tác. Duy tu bảo trì các xe 

vận tải đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục.  

 Đầu tư xây dựng Kho và văn phòng CN Hồ Chí  Minh. 

 



 

  

 

 Đánh giá về hoạt động 

 Đánh giá về hoạt động quản trị 

 Kế hoạch định hướng 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty từ 2009 đến 2013 

 

Trong năm 2013, kinh tế thế giới ghi nhận sự hồi phục rất khả quan, các vấn đề về khủng quan kinh tế đã 

dần được cải thiện theo hướng tính cực. Tuy nhiên, các bất ổn về chính trị lại nổi lên như là vấn đề tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của kinh tế thế giới trong năm 2014. 

 

Tình hình kinh tế trong nước: Tăng trưởng GDP năm 2013 ở mức thấp trong 3 năm gần nhất trong giai 

đoạn 2011 – 2013. Tăng trưởng này dựa trên nền tảng khá yếu : Doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động 

tăng 12% so với năm 2012, thu ngân sách giảm. Ngoài ra nợ xấu ngân hàng và tồn kho bất động sản quá 

cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế. Năm 2013 tiếp tục chứng kiến tình trạng nợ 

xấu tăng lên, mức tăng dư nợ thấp hơn mức tăng huy động; hàng loạt doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc 

phá sản, tỷ lệ thất nghiệp cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, kể cả những nhu cầu thiết yếu như thuốc 

chữa bệnh… Giá các yếu tố đầu vào sản xuất công nghiệp tăng cao, giá vốn hàng bán tăng, trong khi giá 

bán bị hạn chế đã ảnh hưởng đến giá trị tổng sản lượng, lợi nhuận… Tình hình cạnh tranh trong và ngoài 

ngành ngày càng khốc liệt, đấu thầu cung ứng thuốc vào hệ thống điều trị ngày càng khó khăn, nguy cơ 

mất thị trường, giảm doanh thu….tiềm ẩn thường xuyên. 

     

Là doanh nghiệp sản xuất, phân phối dược phẩm hoạt động lâu năm, nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng 

của những tác động tiêu cực nêu trên. Tuy nhiên, để hạn chế khó khăn, Ladophar đã khai thác lợi thế 

nguồn dược liệu đặc sản địa phương, ổn định và giữ vững mạng lưới phân phối…. công ty đã đạt được 

những thành quả đáng khích lệ. 

 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng tài sản 84 121 147 163 186 

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 37 51 67 73 79 

Tổng doanh thu (tỷ đồng) 217 279 353 423 463 

Biên lợi nhuận gộp (%) 15.4% 17.1% 15.8% 13.2% 13.4% 

ROA (%) 19.3% 17.7% 16.8% 12.7% 10.3% 

ROE (%) 48.0% 41.0% 38.1% 28.1% 23.7% 

ROS (%) 7.9% 7.3% 7.1% 5.1% 4.1% 

Khả năng sinh lời của TSNH 26% 20% 19% 15% 13% 

Khả năng sinh lời của TSDH 62% 65% 77% 65% 43% 

EPS (đồng/cp) 8,810 10,628 10,329 5,789 5,296 
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Vòng quay VCSH 7,0 6,3 6,0 6,0 6,1 

Vòng quay Tài sản ngắn hạn 4,2 3,7 3,4 3,4 3,4 

Vòng quay Tài sản cố định 8,8 10,7 12,4 14,2 12,8 

Số ngày thu tiền bình quân 20,1 28,4 32,2 31,0 34,0 

Số ngày thanh toán tiền bình quân 48,1 57,3 60,2 63,7 70,3 

Số ngày lưu kho bình quân 67,0 72,5 75,7 68,6 68,3 

Khả năng thanh toán hiện hành 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 

Khả năng thanh toán nhanh 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Hiệu suất sử dụng CF KD (lần) 10,9 19,0 19,5 17,4 34,3 

Hiệu suất đầu tư (lần) 4,603 41,6 75,1 102,3 26,5 

Nghĩa vụ ngân sách NN (tỷ đồng) 2,8 8,4 7,8 12,6 17,5 

Thực hiện BHXH (Tỷ đồng) 1,12 1,66 2,44 2,63 2,67 

Trách nhiệm xã hội 153 450 581 462 443 

Tổng số lao động: 

-Đại học: 

-DSĐH: 

-Cao đẳng &TH: 

301 

36 

17 

131 

311 

47 

19 

147 

326 

56 

26 

162 

310 

58 

29 

190 

306 

64 

31 

184 
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So sánh 1 số chỉ tiêu 5 năm                                                                                                      

 

Tiêu chí 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng Doanh thu  217.495   279.038   353.017   422.850   462.895  

Lợi nhuận gộp  33.471   47.639   55.721   55.782   62.103  

Lợi nhuận thuần  17.343   23.659   26.194   23.072   23.402  

Tổng lợi nhuận trước thuế  18.203   24.220   27.225   24.125   24.415  

Lợi nhuận ròng  14.977   18.066   22.395   19.683   18.007  

Lợi nhuận gộp biên  15,4% 17,1% 15,8% 13,2% 13,4% 

Lợi nhuận ròng  6,9% 6,5% 6,3% 4,7% 3,9% 

  đvt: triệu đồng 

Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự đoàn kết của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và cán bộ nhân 

viên, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát triển của Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của đông 

đảo cổ đông, của các tổ chức đầu tư vào công ty và đặc biệt là của khách hàng thuộc mọi thành phần 

kinh tế, mọi tầng lớp dân cư. 
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Kết quả họat động 2009 -2013
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 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

Kết quả giám sát TGĐ điều hành 

Đã thường xuyên giám sát Tổng Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty trong việc 

thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, của HĐQT về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, các Hợp đồng thương mại, Hợp đồng xây 

dựng…, trong điều hành sản xuất kinh doanh thường nhật. Xem xét kịp thời các đề nghị của Tổng 

Giám Đốc điều hành trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cơ cấu tổ chức, số lượng lao động, mức lương, 

trợ cấp…trong việc dự toán hàng năm và dài hạn… 

 

Kết quả giám sát các cán bộ quản lý khác 

Thường xuyên giám sát cán bộ quản lý khác của Công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm 

của mình về thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch do Ban điều 

hành giao, việc đôn đốc thực hiện nội qui, qui chế công ty, thực hiện các Hợp đồng cung ứng thuốc, 

nguyên liệu sản xuất và các vật tư khác đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, trong bảo quản hàng hóa, 

sử dụng tiền vốn hiệu quả, chống thất thoát, ghi nhận và phản ánh kịp thời những vướng mắc cần 

tháo gỡ về sản xuất, về thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, về trật tự trong sản 

xuất, đảm bảo ATVSLĐ và PCCN 

 

 

 KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

 

 

Trong giai đoạn 2014 – 2017 Hội đồng Quản trị công ty đề ra các mục tiêu chiến lược sau 

  

 Giá trị tổng sản lượng tăng bình quân 19%/năm; 

 Phân phối: kênh Nhà thuốc, Đại lý tăng 10%/ năm; Kênh ngoài tỉnh tăng 30%/năm.   

 Chỉ tiêu kinh tế - Kỹ thuật 

 Các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2014 - 2017 

 Tổng doanh thu công ty tăng 20%  

 Giá trị sản lượng hàng sản xuất tăng 19%/năm 

 Lợi nhuận sau thuế tăng 14% 

 



Trang 50 

 

 

50 

 

 

 

Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

 
 

Mục tiêu chất lượng 

 

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, GPx và củng cố và phát triển mạng lưới phân 

phối. Tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất và phân phối. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng 

cáo để thu hút khách hàng, mở rộng thị trường, cũng cố và phát triển mạng lưới phân phối. Nghiên 

cứu thị trường, tìm hiểu khách hàng. Phấn đấu từ nay đến năm 2015 tỷ trọng sản phẩm trên tổng 

doanh thu 35 - 40%. 

Đầu tư các thiết bị và công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo có thu nhập ổn 

định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, giữ vững và phát triển hoạt động kinh 

doanh của công ty, đảm bảo lợi ích nước nhà và góp phần tăng tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn. 

Đào tạo nhân lực quản lý, điều hành, bán hàng … đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trước mắt 

và lâu dài. 

                      

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược trên Hội đồng quản trị công ty đã đề ra các nhiệm vụ và giải 

pháp như sau 
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Về thương hiệu 

Tiếp tục mở rộng hệ thống nhận diện qua Logo, màu sắc bảng hiệu. Xây dựng mẫu bao bì về mẫu các 

ký tự, các dấu hiệu đặc trưng thống nhất. 

 

Thị trường mục tiêu 

Với quan điểm phát triển tại những thị trường có thể tạo được lợi thế để thu lợi nhuận cho cổ đông. 

Thị trường nội tỉnh và trong nước vẫn là ưu tiên. Trong năm năm tới, thị trường nội tỉnh vẫn là địa 

bàn chiến lược của Ladophar. Nắm bắt kịp thời các cơ hội mở rộng thị trường bên ngoài. 

 

Khách hàng mục tiêu 

Thực hành tốt Nhà thuốc (GPP) cho phép Công ty trở thành Nhà bán lẻ uy tín. Duy trì Thực hành GDP 

để nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng là hệ thống điều trị, các nhà bán sỉ, các Công ty 

bạn. 

Ladophar vừa có sản xuất, vừa có phân phối; vì vậy cần thiết phải duy trì bán hàng theo các kênh trực 

tiếp không có trung gian, hàng sản xuất và hàng TM bán thẳng cho người tiêu dùng. Có hai cách bán 

hàng trực tiếp: bán tại cửa hàng trực thuộc công ty và bán theo đặt hàng; Kênh 1 cấp chỉ có một trung 

gian bán hàng, là Đại lý, QK, NT, Tạp hóa (người bán lẻ). Kênh 2 cấp có 2 trung gian marketing đó các 

là Công ty bạn. Kênh 3 cấp có 3 trung gian phân phối. Thí dụ: Công ty đầu tư phát triển kinh tế Hà nội. 

Thực hiện chiến lược đẩy và kéo bao gồm cả chiết khấu cho người bán và khuyến mãi đến người mua. 

Phát huy lợi thế tập quyền của Công ty, tổ chức bán lẻ theo hệ thống chuỗi, có kiến trúc với phong 

cách đồng nhất để làm nổi bật mỗi cửa hàng đơn vị và giúp khách hàng dễ nhận ra hơn. 

Kênh phân phối trọng điểm. Đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng, trà thảo dược (không đăng 

ký thuốc) tập trung vào siêu thị, tạp hóa….. 

Xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá định kỳ các kênh phân phối về tính kinh tế, tính dễ kiểm soát… 

Nhà thuốc đạt chuẩn GPP hiện mới có 04, phấn đấu mỗi năm thêm 02 Nhà thuốc đạt GPP. Sử dụng 

hiệu quả phần mềm quản lý khách hàng. 

 

Về sản phẩm 

Nâng cao trách nhiệm cung cấp các ý tưởng sản phẩm và phản hồi ý kiến khách hàng về sản phẩm cho 

Công ty của những người bán hàng. Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm mang tính đột phá thông 

qua hình thức Nhượng quyền, mua bằng sáng chế, chuyển giao công nghệ triển khai sản xuất. 

Hợp tác, liên kết triển khai vùng nguyên liệu Artiso theo tiêu chuẩn GACP.  

Mở rộng dòng sản phẩm hiện có theo chiều ngang và chiều dọc. Đẩy mạnh sản xuất thuốc có nguồn 

gốc từ dược liệu. Đầu tư thiết bị chiết xuất cao thực vật, khai thác hiệu quả thiết bị phun sương hiện 

có. Đầu tư thiết bị, máy móc cho nghiên cứu sản xuất thử. Xây dựng đồng bộ xưởng sản xuất Trà thảo 

dược: đất đai, nhà xưởng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm…. 

 

Nhân sự 

Theo qui định của Bộ y tế, đến hết năm 2013, tất cả các quầy thuốc hoạt động tại địa bàn Thành phố, 

Thị xã phải đạt chuẩn GPP. Mỗi Nhà thuốc phải có 01 dược sĩ đại học phụ trách chuyên môn. Hầu hết 

các nhà thuốc của Ladophar bước sang năm 2014 đều đạt chuẩn GPP.  
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Nguồn nhân lực đảm bảo sản xuất bao gồm từ khâu Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Nhân lực đảm 

bảo duy trì hoạt động sản xuất, nhân lực Kiểm tra chất lượng, Kho nguyên liệu, thành phẩm, cung 

ứng… 

Khâu Bán hàng: bao gồm các khâu dịch vụ bán hàng: lập hóa đơn xuất nhập, đặt hàng, bảo quản, bán 

lẻ, chăm sóc khách hàng… hiện có: 113 người. 

Cộng tác viên: tuyển dụng đội ngũ công tác viên có đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao. Phấn 

đấu đến 2015 mỗi tỉnh có ít nhất 01 cộng tác viên. 

Chính sách đối với người lao động: thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách về BHXH, BHYT, 

HĐLĐ…đối với NLĐ. 

Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý nguồn nhân lực. 

 

Tài chính 

Đảm bảo vốn hoạt động bao gồm vốn lưu động, vốn xây dựng cơ bản, vốn đầu tư máy móc thiết bị. Để 

đảm bảo đủ vốn lưu động tiếp tục quản lý tốt tồn kho, quản lý tốt công nợ nhằm đảm bảo vòng quay 

đạt 5-6 vòng/ năm. Vốn XDCB và mua sắm trang bị bằng phát hành thêm cổ phiếu và trích từ 30-45% 

quĩ phát triển từ lợi nhuận sau thuế. 

Quản lý chặt chẽ chi phí bằng việc chấp hành nghiêm túc luật kế toán, xây dựng các qui chế kiểm soát 

phù hợp  

 

Một số Dự án dự định triển khai 

 

Đầu tư hạ tầng – Máy móc thiết bị 

 Tập trung xây dựng xong Xưởng trà Thảo dược Phú hội Đức Trọng: 24,4 tỷ đồng 

  Xưởng Chiết xuất cao dược liệu:     17,0 tỷ đồng 

 Đầu tư cải tạo xưởng viên Hoàn thành xưởng Viên dược liệu:  10,0 tỷ đồng 

 Đầu tư thiết bị sấy phun mới:      1,6 tỷ đồng  

 Đầu tư xe con phục vụ công tác:     1,5 tỷ đồng   

 Đầu tư  văn phòng chi nhánh Hồ Chí  Minh:    7,0 tỷ đồng 

 Tổng mức dự kiến:       61,5 tỷ đồng 

Nguồn vốn:  

 Quỹ phát triển sản xuất, quỹ KHCN 2012 có kết dư cuối năm 2013: 26,50 tỷ đồng 

 Còn phải vay NHTM trong 2014 để đầu tư:    35,00 tỷ đồng 

(chưa trích quĩ PTSX từ lợi nhuận năm 2013) 

 Nếu toàn bộ lợi nhuận ròng năm 2013 để lại không trích quĩ và chia cổ tức bằng cổ phiếu thì 

chỉ vay NHTM khoảng 18 tỷ đồng. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 

ích của HĐQT, Ban giám đốc và BKS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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 KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

 
Ông: NGUYỄN MINH THẮNG 

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Năm sinh: 16/10/1950 
CMND: 250002675 
Quá trình công tác: 

1974 – 1975:  Ban dân Y Lâm Đồng 

1975 – 1976:  Phòng Y tế Di Linh 

1977 – 1981:  Phòng nghiệp vụ Sở Y Tế 

1982 – 1990:   Khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa – Lâm Đồng 

1991 – nay:  Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng - Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ: 11.033 CP  
Tỷ lệ:    0,32 % 
Người liên quan:    
Nguyễn Thị Bê: Vợ – 7.785 CP - Tỷ lệ: 0,23% 

 
Bà: PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG 

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT 
Năm sinh: 10/12/1965 
CMND: 024179039 
Quá trình công tác: 

1991 – 1995:  Phòng KD - Công ty Dược Vật Tư Y Tế Lâm Đồng 

1995 – 1999:  Phòng KD- Công ty Dược Vật Tư Y Tế Lâm Đồng 

1999 – 2004:  Phòng KD-Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar 

2004 – nay:  P.TGĐ KD  Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar 
Cổ phiếu nắm giữ: 2.392 CP 
Tỷ lệ:   0,07% 
Người có liên quan:  
Phạm Xuân Hùng: Em trai – 49.073 CP – Tỷ lệ: 1,4% 

                     

 

Ông PHẠM VĂN KHOA 

 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 
Năm sinh: 1975 
CMND: 201301640 
Quá trình công tác: 

1998 - 2008:  Công tác tại Trường Cao đẳng Lương thực –Thực phẩm 

2009 - 2010:  Công tác tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức 

Từ 2011 đến nay: Công tác tại SCIC 

Cổ phiếu nắm giữ: 0 CP 
Cổ phần đại diện: 1.083.749 cp 
Tỷ lệ:   31,87% 
Người liên quan: Không có 
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Bà: VŨ THU MƯỜI 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 17/11/1971 

 

Quá trình công tác: 

2000 – 2004: Kế toán trưởng Công ty CPTM Nguyễn Kim 

 2004 – 2010: Giám Đốc Tài chính – Kế toán Công ty CPTM Nguyễn Kim 
2011 – đến nay:  PGĐ Cấp Cao chuyên trách Tài chính – Kế toán Công ty CP Thương 
Mại Nguyễn Kim 

Cổ phiếu nắm giữ:  
Đại diện sở hữu: 739.066  CP  
Cá nhân sở hữu: không 
Tỷ lệ: 21.74 % 
Người liên quan:  Không 

 

 

Ông: ĐOÀN MINH THƯ  

 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 26/06/1961 

 

Quá trình công tác: 

2000 – 2003: Phó Giám đốc CT Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (INVESCO) 

2003 – 2009: Giám Đốc Ban Quản lý Khu Công nghiệp – Dân cư Đô thị mới Nhị 
Xuân 
2010 – đến nay: Giám đốc Khối Các CT Thành viên – CT CP Thương Mại Nguyễn 
Kim 

Cổ phiếu nắm giữ:  
Đại diện sở hữu: 500.000 CP  
Cá nhân sở hữu: không 
Tỷ lệ: 14.71 % 
Người liên quan:  Không 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch Thành viên điều hành 

2 Phạm Thị Xuân Hương Phó Chủ tịch Thành viên điều hành 

3 Phạm Văn Khoa Thành viên Thành viên không điều hành 

4 Vũ Thu Mười Thành viên Thành viên không điều hành 

5 Đoàn Minh Thư Thành viên Thành viên không điều hành 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

01 Ông Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch HĐQT 02 100%  

02 Bà Phạm Thị Xuân Hương Phó CT HĐQT 02 100%  

03 Ông Phạm Văn Khoa Thành viên 02 100%  

04 Bà Vũ Thu Mười Thành viên 02 100%  

05 Ông Đoàn Minh Thư Thành viên 02 100%  

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc 

 HĐQT đã đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của BGĐ thực hiện các chỉ tiêu về giá 

trị Tổng sản lượng sản xuất Công nghiệp, tổng doanh thu hàng bán ra. 

 Quản lý và sử dụng vốn đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, mua sắm, thiết bị, 

dụng cụ, xây dựng cơ bản. 

 Quản lý theo dõi thu hồi công nợ đảm bảo không có nợ xấu phát sinh. 

 Quản lý và đảm bảo vòng quay hàng tồn kko đảm bảo hàng hóa không bị ứ đọng mất phẩm 

chất hay chậm luân chuyển. 

 Công tác tuyển dụng sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm nhân sự đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh 

doanh. Thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực. 

 Quản lý triển khai các hạng mục đầu tư đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, tiết kiệm 

chống lãng phí thất thoát trong xây dựng cơ bản. 

 Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: BHXH, 

BHYT, BHTN, lương, thưởng… 

 Đôn đốc thực hiện dự toán năm 2013, xây dựng định mức lao động, xây dựng đơn giá tiền 

lương năm 2013 

 Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCN, HIV/AIDS tại doanh nghiệp. 

 Trên cơ sở xem xét, đánh giá tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, những 

thuận lợi cũng như những thách thức của từng thời kỳ, HĐQT đã xác định mục tiêu chiến 

lược, quyết định cơ cấu tổ chức phù hợp, kế hoạch phát triển doanh nghiệp cũng như 

ngân sách hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, chỉ đạo triển khai thực 

hiện đem lại hiệu quả thiết thực, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều hoàn thành tốt, doanh 

thu, lợi nhuận của công ty đạt được ở mức cao. 
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 Nhờ nắm vững những yêu cầu tài chính nội tại, nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, đồng 

thời đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, HĐQT đã đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông mức 

cổ tức và phương án phân chia lợi nhuận hàng năm phù hợp, thỏa đáng. 

 Theo đề xuất của Tổng Giám Đốc điều hành về đơn giá tiền lương hàng năm, HĐQT đã 

thận trọng xem xét các kết quả khảo sát của Hội đồng xác định đơn giá tiền lương, trên cơ 

sở đảm bảo bù đắp và tái tạo sức lao động, chỉ số trượt giá, đảm bảo đủ chi phí và tích lũy 

một phần lợi nhuận hợp lý để Doanh nghiệp có điều kiện phát triển ổn định và bền vững, 

HĐQT đã quyết định đơn giá tiền lương cho các sản phẩm và dịch vụ của Công ty kịp thời, 

phù hợp. 

 Chuẩn bị tài liệu và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định của Điều lệ. Đôn 

đốc công bố thông tin đúng và kịp thời theo qui định.  

 Trong việc xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý: HĐQT đã căn cứ vào tiêu chuẩn, 

điều kiện, năng lực, trình độ các vị trí đối chiếu với người được Tổng Giám Đốc điều hành 

đề xuất, có ý kiến khách quan để Tổng Giám Đốc điều hành ra quyết định kịp thời. Hầu 

hết cán bộ của Công ty sau khi được bổ nhiệm đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

 

Tổng kết các cuộc họp trong năm và các quyết định của HĐQT 

 

Tổ chức các cuộc họp thường kỳ đầy đủ, đúng thể thức và số lượng thành viên tham dự khá đầy 

đủ, nhằm kịp thời xem xét những đề xuất của Tổng Giám Đốc điều hành, đánh giá sự phù hợp các 

mục tiêu và giải pháp nhằm có những điều chỉnh cần thiết đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh 

doanh… 

 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 15NQ-HĐQT/LDP  15/01/2013 

1) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trình ĐH cổ đông, 
GTTSL tăng 10%, Tổng doanh thu tăng 10%. 

2) Thống nhất tổng mức đầu tư di chuyển xưởng trà thảo dược 
từ 06A Ngô Quyền Đà Lạt về khu CN Phú Hội- Đức Trọng là 24,4 
tỷ và 5% chi phí QLDA. 

3) HĐQT thống nhất áp dụng hình thức chỉ định thầu các hạng 
mục xưởng trà thảo dược phú hội. 

4) HĐQT thống nhất dự kiến ĐH cổ đông vào tháng 4/2013. 

5) HĐQT thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 
2013-2017 là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người. 

02 Nghị quyết ĐHCĐ 27/04/2013 

1) Phân phối lợi nhuận 2012. 

 Quỹ khen thưởng phúc lợi:       2.952.511.234 đồng 

 Quỹ đầu tư phát triển:                6.871.108.698 đồng 

 Cổ tức:                                             9.859.788.300 đồng 
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2) Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: 

 Ông Nguyễn Minh Thắng – Chủ tịch HĐQT 

 Bà Phạm Thị Xuân Hương – Thành viên 

 Bà Vũ Thu Mười – Thành viên 

 Ông Đoàn Minh Thư – Thành viên 

 Ông Phạm Văn Khoa – Thành viên 

    Bầu Ban kiểm soát: 

 Phạm Thị Hồng Hương – Trưởng ban 

 Bà Lê Thị Song Thu – Thành viên 

 Ông  Nguyễn Thành Thái – Thành viên 

03 170/LDP 18/6/2013 

1) Báo cáo tình hành SXKD 6 tháng đầu năm 

2) Thống nhất kế hoạch tài chính 2013. 

3) Thống nhất tờ trình đơn giá lương năm 2013. 

4) Thống nhất phương án lao động năm 2013. 

5) Thống nhất phương án bố trí các phòng ban và bố trí cán bộ 
quản lý. 

6) Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Hiền làm kế toán trưởng. 

7) Phân công thành viên HĐQT. 

8) Chọn công ty kiểm toán: Cty TNHH Kiểm toán DTL. 

9) Đồng ý thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng thực hiện dự 
án Phú hội – Đức Trọng. 

10) Thống nhất chủ trương chuyển hình thức thuê sang giao 
đất sang hình thức xin giao đất GT Lâm Hà. 

11) Thống nhất mức thù lao HĐQT bà Ban kiểm soát hàng 
tháng bằng năm 2012. 

12) Định hướng đầu tư trong thời gian tới: Hội đồng thống 
nhất chủ trương xây dựng phương án nhà máy chiết xuất dược 
liệu giao ban điều hành trình dự án trong tháng 8/2013. 

13) Thống nhất quy chế quản trị công ty. 

04 
265NQ-

HĐQT/LDP 
26/8/2013 

1) Thống nhất phương án đầu tư Hệ thống xử lý không khí 
xưởng trà thảo dược tại khu CN Phú Hội – Đức Trọng với mức 
giá trần 4,718 tỷ đồng VN( đã bao gồm VAT). 

2) Thống nhất giao nhà cung cấp Nguyễn Kim cung ứng các 
thiết bị, máy móc xử lý không khí của hệ thống xử lý không khí 
xưởng trà thảo dược đã nêu tại khoản (1). 

3) Thống nhất chủ trương liên kết với nhà đầu tư bên ngoài 
đầu tư dây chuyền sản xuất viên nang mền tại KCN Phú hội Đức 
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Trọng. Giao ban điều hành tiến hành các bước tiếp theo trình 
HĐQT phê chuẩn. 

4) Thống nhất thời gian ban điều hành trình dự án Xưởng chiết 
xuất cao dược liệu và Văn phòng, kho CN TPHCM vào tháng 
9/2013. 

05 363NQ-HĐQT  12/10/2013 

1) Thống nhất triển khai đầu tư dự án Xưởng chiết xuất cao 
dược liệu. Trong quý IV/2013 phải giải quyết xong thủ tục xây 
dựng . Quý I/2014 triển khai xây dựng theo đúng các quy định 
của pháp luật hiện hành về đầu tư dự án 

2) Dự án văn phòng TP HCN: Thống nhất chủ trương mua đất 
để xây dựng trụ sở CN. Sẽ tiếp tục tìm kiếm vị trí đất phù hợp 
và quyết định thời điểm mau đất vào quý I/2014. 

3) Phương án liên kết đầu tư dây chuyền sản xuất viên nang 
mền tại địa chỉ:06A Ngô quyền-P6-Đà Lạt với ông Nguyễn Phú 
Cường: HĐQT giao cho Ban điều hành triển khai các bước tiếp 
theo và báo cáo HĐQT xem xét quyết định. 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

HĐQT Công ty có 03 thành viên độc lập là Bà Vũ Thu Mười, Ông Đoàn Minh Thư và Ông Phạm Văn 

Khoa. Trong năm 2013, 03 thành viên này đều tham gia đầy đủ đồng thời đóng góp những ý kiến tích 

cực vào các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT. 

 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 
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 ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

 
Bà PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG 

 

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 01/11/1958 

CMND: 250890847 

 

Quá trình công tác: 
1982 đến 1995:  Công  tác tại Sở tài chính tỉnh Lâm Đồng 
1995 – 1999: Công tác tại Cục quản lý vốn và tài Sản Nhà nước Tỉnh 

Lâm Đồng, chức vụ Trưởng Phòng 
1999 – 9/2008: Công  tác tại Sở tài chính Lâm Đồng, chức vụ Trưởng 

phòng 
10/2008 đến nay: Trưởng phòng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc sở 

Tài chính Lâm Đồng 
 
Cổ phiếu nắm giữ: 4.351 CP 
Tỷ lệ:  0,13%  

 

 

 

Ông: NGUYỄN THÀNH THÁI 

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 06/02/1969 

 

Quá trình công tác: 

2002 – 2008:  Trưởng phòng TC-KT CTCP TM Nguyễn Kim  

2008 – 2010:  Trưởng Ban KS CTCP TM Nguyễn Kim  

2010 – đến nay: Giám đốc Khối KSRR và QM –CTCP TM Nguyễn Kim 

Cổ phiếu nắm giữ: 0 CP 
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Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần CP Dược Lâm Đồng xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban 

trong năm 2013 như sau:   

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 
 Tham gia kiểm soát báo cáo tài chính năm 2012, chuẩn bị các nội dung báo cáo để trình Đại hội 

cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017. 

 Căn cứ kết quả Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017: nhân sự của Ban Kiểm soát gồm 3 thành 

viên, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để bầu Trưởng ban và thành viên. Tuy nhiên đến tháng 

7/2013, một thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và nghĩ việc tại Công ty, vì vậy nhân sự 

của Ban Kiểm soát đến 31/12/2013 chỉ còn 2 thành viên do đó trong công tác hoạt động có nhiều 

hạn chế. 

 Tham gia một số buổi họp của  Hội đồng quản trị nhằm kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị 

Quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Trong phạm vi trách nhiệm và 

quyền hạn, Ban kiểm soát đã tham gia  đóng góp các ý kiến liên quan đến sản xuất kinh doanh, 

thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông. 

 Cử thành viên Ban Kiểm soát giám sát công tác kiểm kê 6 tháng năm 2013 theo quy định:  nhận 

xét công tác kiểm kê được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành: về tiền mặt; hàng 

hóa tồn kho; tài sản thực tế đúng với sổ sách  tại thời điểm kiểm kê. 

 Phồi hợp với phòng kế toán để tra soát các khoản công nợ, công tác quản lý hồ sơ hợp đồng kinh 

tế với các khách hàng…. Qua đó có những đề xuất chấn chỉnh cho phù hợp nhằm hạn chế các rủi 

ro.  

 Trên cơ sở các Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng, năm 2013 và báo cáo kiểm toán do Cty 

TNHH kiểm toán DTL thực hiện: Ban kiểm sóat đã chọn mẫu các tài liệu đối chiếu công nợ, giám 

sát tổ chức thực hiện các kiến nghị trong báo cáo 6 tháng năm 2013; Trong quá trình tham gia 

xem xét có ý kiến, trao đổi bổ sung để hòan chỉnh báo cáo. Nhìn chung Ban Kiểm soát thống nhất 

nhận xét của Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2013 của công ty . 

 Ngoài ra Ban Kiểm soát cũng tham gia Hội nghị Người Lao Động và thỏa ước lao động năm 2013: 

nhận thấy ban Tổng Giám đốc đã trả lời và giải quyết các yêu cầu chính đáng hợp pháp của người 

lao động theo đúng pháp luật . 

 Tổ chức giám sát công tác đầu tư và kiến nghị Ban Tổng Giám đốc, ban quản lý dự án những hạn 

chế trong công tác đầu tư, kiến nghị có biện pháp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đưa 

dự án hoàn thành theo nghị quyết HĐQT. 
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Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban TGĐ 

Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):  

HĐQT đã họp và triển khai tốt công tác Đại Hội cổ đông  nhiệm kỳ  năm 2013-2017. 

Sau ĐH Cổ Đông , HĐQT đã kịp thời thực hiện những nội dung mà ĐH đã thông qua như: 

 Ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông; Phân công các thành viên Hội Đồng Quản trị. 

 Tổ chức chi trả cổ tức năm 2012 đúng quy trình. 

 Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán năm 2013. 

 HĐQT đã tiến hành các phiên họp đầu và đã thông qua các quy chế nhằm nâng cao trách nhiệm 

trong quản lý điều hành như Đơn giá tiền lương năm 2013, quy chế  quản trị. 

 Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết đã đề ra. 

Hội Đồng quản trị thực hiện tổ chức các phiên họp đầy đủ, các thành viên phát huy trách nhiệm thảo 

luận và đưa ra những định hướng kinh doanh, nghị quyết cho công tác đầu tư dự án mở rộng sản xuất 

tại khu Công nghiệp Phú Hội.  

Thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán kịp 

thời, đúng quy định tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư. 

Hoạt động của Ban Điều hành 

Tiếp tục điều hành sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn nhất 

định, một số chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp bị bãi bỏ, công tác đấu thầu thuốc theo TT số 

01/BYT-TC gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt với các Công ty dược ngoài tỉnh, giá một số nguyên 

liệu đầu vào tăng cao trong khi đầu ra chỉ tăng ít….  đã tác động xấu đến kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp.  

 Trong năm 2013, Ban tổng giám đốc đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 Tham gia đáu thàu đưa thuóc vào các Be ̣nh Vie ̣n, Trung ta m Y té tuyén huye ̣n. 

 Tiếp tục thị trường chủ lực trong tỉnh và mở rộng thị trường trong nước, tham khảo thị trường 
nước ngoài . 

 Ổn định và tiếp tục phát triển một số mặt hàng tại kênh phân phối cao cấp như tại các siêu thị 
Coop.mart, Big C. 

 Tiếp tục phát huy tác dụng các chuỗi bán lẽ GPP, mặt hàng trà Artiso tiếp tục đứng vững và 
đạt hàng chấp lượng cao, mặt hàng mới được người tiêu dùng đón nhận: artiso tươi, phúc bồn 
tử. 

 Tiép tục ỏn điṇh giá bán hợp lý đẻ ta ng cường na ng lực cạnh tranh.  
 

Ban Tổng Giám đốc đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự nhằm cũng cố bộ máy quản lý của Cty như : 

bổ nhiệm 01Giám đốc tài chính, Kế toán Trưởng, 01 Phó tổng Giám đốc phụ trách sản xuất (đến tháng 

7/2013 thì xin thôi việc)  
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Đánh giá của Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát nhận thấy doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc chấp hành nghĩa vụ của theo quy định 

của pháp luật. Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn nhiệm vụ với 

tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT bám sát các mục tiêu định hướng của Đại hội cổ đông để có những 

quyết nghị triển khai nhiệm vụ cụ thể. HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời 

linh hoạt nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt nhất. Trong năm không phát sinh 

tranh chấp nào có liên quan đến họat động điều hành sản xuất kinh doanh. Các thành viên Ban Tổng 

Giám đốc đã có sự đoàn kết thống nhất, thực hiện theo nhiệm vụ phân công cụ thể,  tích cực tổ chức 

thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả. 

Tuy nhiên, Ban kiểm soát nhận định trong điều hành sản xuất kinh doanh còn một số hạn chế sau : 

 Việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông  chưa hoàn thành (chậm) như việc thi công dự 
án xây dựng Xưởng trà thảo dược Khu Công nghiệp Phú Hội chậm so với tiến độ, chưa chia cổ 
tức còn lại 4%  (tổng phải chia: 9.859.788.300đ , đã chia: 8.499.580.000đ; còn chưa chia: 
1.360.208.300đ).  

 Ban Giám đốc  đã có nhiều cố gắng, luôn chủ động sáng tạo trong công việc, ổn định sản xuất, 
nhưng một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2013 đã đề ra, 
mặc dầu các chỉ tiêu này có tăng so với cùng kỳ . 

 Một số sản phẩm đã hết số đăng ký, chưa có nhà  máy GMP Đông dược  đáp ứng với tiêu chuẩn 
quy định của các Công ty sản xuất dược phẩm theo quy định.  

 Chưa chủ động được vùng nguyên liệu nhất là nguyên liệu Artiso và một số nguyên liệu thảo 
dược. 

Đánh giá sự phối hợp hoạt động của ban Kiểm soát và Hội Đồng quản trị , Ban Tổng Giám Đốc: 

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện làm việc nhằm hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

 Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, được mời tham 
gia các cuộc họp HĐQT,tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, 
đã đóng góp nhiều ý kiến đối với công tác quản trị, hạch toán tại phòng kế toán…. 

 Ban Kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi các 
vấn đề liên quan đến công ty. 

 Tiếp tục duy trì phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm sóat, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
trong thời gian tới. 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 99,33% so với kế hoạch năm và đạt 109,47% so với cùng 

kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 92,13% kế hoạch và đạt 101,20 % so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 

90,6% so với KH và đạt 91,48% so với cùng kỳ . 

 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật, các 

khoản chi đều có chứng từ đầy đủ, rõ ràng. 
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Các hạng mục đầu tư thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 cũng đã cơ bản thực hiện đầy đủ. 

  

 Thực hiện        

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực hiện 

2013 

Tỷ lệ % so 

với NQ 

Tỷ lệ % 

TH2013/ TH2012 

Doanh thu thuần 422.850 466.000 462.894 99,33 109,47 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 24.125 26.500 24.415 92,13 101,20 

Thu nhập chịu thuế  24.704 26.500 25.343 95,63 102,58 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 19.683 19.875 18.007 90,60 91,48 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 5.789 5.845 5.296 90,60 91,48 

          đvt: triệu đồng 

 

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013  

Thống nhất số liệu báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện, 

số liệu như sau: 

đvt: triệu đồng 

Tài sản Số đầu kỳ Số cuối kỳ 

A) Tài sản ngắn hạn 132.082.445.753 141.226.000.122 

1)  Tiền và các khoản tương đương tiền 24.277.763.041 11.776.701.143 

2)  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 

3)  Các khoản phải thu ngắn hạn 38.417.758.033 47.917.848.528 

4)  Hàng tồn kho 69.119.614.153 80.901.338.021 

5)  Tài sản ngắn hạn khác 267.310.526 630.112.430 

B)  Tài sản dài hạn khác 31.179.858.272 44.846.370.493 

1)  Các khoản phải thu dài hạn  - - 

2)  Tài sản cố định  30.210.324.086 41.941.012.343 

3)  Bất động sản đầu tư 810.363.970 2.057.913.906 

4)  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5.000.000 5.000.000 

5)  Tài sản dài hạn khác 154.170.216 842.444.244 

Tổng cộng tài sản 163.262.304.025 186.072.370.615 

Nguồn vốn Số đầu kỳ Số cuối kỳ 

A) Nợ phải trả 89.810.229.488 107.368.209.048 

1)  Nợ ngắn hạn 85.477.993.214 101.756.370.106 
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2)  Nợ dài hạn 4.332.236.274 5.611.838.942 

B) Nguồn vốn chủ sở hữu 73.452.074.537 78.704.161.567 

1)  Vốn chủ sở hữu 73.452.074.537 78.647.161.567 

2)  Nguồn kinh phí và quỹ khác  57.000.000 

Tổng cộng nguồn vốn 163.262.304.025 186.072.370.615 

 
Tình hình tăng giảm tổng tài sản 

Tại thời điểm cuối năm 2013 tổng tài sản tăng 13,97% so với cùng kỳ năm 2012 nguyên nhân tăng là 

do tăng các khoản phải thu, nợ phải trả và hàng hóa tồn kho tăng hơn năm trước: Trong đó tăng phải 

thu của khách hàng chủ yếu ở bệnh viện tỉnh, huyện, các Trung tâm y tế tuyến huyện, đây là nhóm 

khách hàng truyền thống sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vì vậy theo báo cáo của Công ty thì 

không tiềm ẩn rủi ro; đối với các khoản hàng hóa tồn kho tăng vì Công ty phải dự trữ do chuẩn bị cho 

Tết giáp Ngọ, đến 30/3/2014 thì đã giảm tồn kho; công nợ phải trả tăng do nhập hàng cuối năm chưa 

đến hạn thanh toán. 

Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang tăng do đang đầu tư 2 dự án  Xưởng trà + kho, Xưởng chiết xuất cao 

dược liệu tại Phú Hội, dự kiến đến 30/4/2014 sẽ hoàn thành bàn giao công trình Xưởng trà và tăng 

Tài sản cố định.  

 

Tình hình tăng giảm tài sản cố định 

Tăng tài sản cố định trong kỳ: 4.761.494.688 đồng, trong đó: 

 Máy móc thiết bị:         1.026.541.200 đồng 

 Nhà cửa vật kiến trúc:  787.493.488 đồng     

 Quyền sử dụng đất:  2.691.560.000 đồng 

 Phần mềm vi tính:  255.900.000 đồng 

Giảm tài sản cố định:   349.889.459 đồng 

Nguyên giá tài sản cuối kỳ: 56.441.216.196 đồng, trong đó: 

  TSCĐ hữu hình:  48.859.508.299 đồng 

 TSCĐ vô hình:   4.878.229.720 đồng 

 Bất động sản:  2.703.478.177 đồng        

Giá trị còn lại cuối năm: 28.781.854.275đồng 

 

Tình hình quản lý vốn và tài sản 

Các khoản nợ phải thu, phải trả đã tiến hành xác nhận số dư cuối năm tương đối đầy đủ, không phát 

sinh nợ khó đòi. Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu đạt 98,6% và tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả đạt 

90,32%, các khoản tạm ứng được xác nhận 100%. 
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 Hàng tồn kho đến cuối năm có trị giá 80.901.338.021 đồng trong đó thành phẩm  9.781.637.638  

đồng và hàng hóa 58.146.932.386 đồng . 

 Tài sản cố định được sử dụng và trích khấu hao theo đúng qui định. 

 Việc quản lý và sử dụng vốn hợp lý nên hạn chế phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng, góp phần đạt 

hiệu quả chung cho công ty. 

Công ty trích lập quỹ lương theo văn bản số 133/LDP ngày 26/6/2013 về việc Quyết định giao đơn 

giá tiền lương năm 2013. Năm 2013, Công ty đã thực hiện trích tổng quỹ lương là: 34.888.895.865đ; 

tổng số đã chi: 34.984.901.552đ (trong đó chi quỹ lương còn lại của năm 2012 là  8.800.488.367đ, 

năm 2013 : 26.184.413.185đ); số còn chưa chi là 8.704.482.680đ; thu nhập bình quân 8.500.000 

đ/người/tháng.  

Trích Quỹ phát triển KHCN: 4.500.000.000đ, trong đó:   

 Trích năm 2011: 2.000.000.000đ; trích năm 2012: 1.000.000.000đ, tạm trích năm 2013: 

1.500.000.000đ. 

 Sử  dụng đến 31/12/2013: mua các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá trị : 

1.925.192.600đ. 

 Số dư đến 31/12/2013: 2.574.807.400 đồng (dự kiến trong quý I/2014 mua máy đóng trà 

và hệ thống làm trà artiso tươi :2.500.000.000 đ). 

                                                                                                                                                                 

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 

Chỉ tiêu 
Số còn phải nộp 

đầu năm 

Lũy kế từ đầu năm Số còn phải nộp 

cuối kỳ Số phải nộp Số phải nộp 

I. Thuế 2.361.927.721  15.486.433.908 16.113.247.035 1.735.114.594 

1. Thuế GTGT phải nộp 785.339.243 6.407.987.259 6.866.989.150 326.337.352 

Thuế VAT tại Văn phòng Công ty 460.508.925 3.852.750.393 4.207.281.260 105.978.058 

Thuế VAT tại CN Tp.HCM 159.791.134 1.270.346.486 1.297.126.708 133.010.912 

Thuế VAT tại CN Hà Nội 165.039.184 1.284.890.380 1.362.581.182 87.348.382 

2. Thuế TTĐB phải nộp - - - - 

3. Thuế TNDN 1.576.588.478  8.092.339.003 8.260.150.239 1.408.777.242 

4. Thuế tài nguyên - - - - 

5. Thuế môn bài - 42.000.000 42.000.000 - 

6. Tiền thuê đất - 934.409.101 934.409.101 - 

7. Các loại thuế khác - 9.698.545 9.698.545 - 

II. Các khoản phải nộp khác 378.286.679 1.236.560.328 1.391.626.606 223.220.401 

Thuế TNCN 378.286.679 1.236.560.328 1.391.626.606 223.220.401 

Tổng cộng 2.740.214.400  16.722.994.236 17.504.873.641 1.958.334.995 

 
  

Đơn vị tính: đồng 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát 

Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát được trích đúng theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông 

năm 2013 đã quy định, tổng chi phí là: 327.000.000đồng) 

 

Kết luận - Kiến nghị của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty CP Dược Ladophar lập 

và đã được Công ty TNHH kiểm tóan DTL thực hiện kiểm toán. 

Qua nhận xét đánh giá như đã trình bày trên đây, Ban kiểm soát Công ty có một số kiến nghị như 

sau: 

  Tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy đông dược Phú Hội, xưởng chiết xuất cao artiso 

để thực hiện kế họach di dời nhà máy sản xuất trà để đảm bảo an tòan sản  xuất theo quy định. 

  Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát về kế hoạch phát triển sản 

phẩm mới, tích cực làm việc với Cục quản lý dược để được tái đăng ký các sản phẩm hết hạn 

cấp số đăng ký đồng thời có kế họach tra soát các sản phẩm sắp hết hạn để có lộ trình lập các 

thủ tục gửi Cục quản lý dược xem xét, tránh bị động trong đăng ký cấp số sản phẩm ảnh hưởng 

đến tình hình kinh doanh của công ty.  

 Đàu tư nhà máy, he ̣  thóng chiét xuát cao đạt theo các nguye n tác tie u chuản GMP theo lo ̣  trình 

của Bo ̣  y té và là cơ ho ̣ i đẻ mở ro ̣ ng thi ̣trường của các sản phảm cao dược lie ̣u: cao Artiso, cao 

Die ̣p hạ cha u, cao linh chi..... Vì vậy ban Tổng Giám đốc xem xét xây dựng các phương án đầu 

tư nhà máy GMP  Đông dược để chủ động trong sản xuất, xây dựng lộ trình sản xuất sản phẩm 

chủ lực của công ty. 

 Bộ phân kế tóan nghiên cứu phương pháp theo dõi công nợ theo đối tượng khách hàng để dễ 

kiểm tra, đối chiếu. 

 Đề nghị Ban Tổng Giám đốc có chỉ đạo bộ phân kinh doanh, kế toán nghiên cứu các điều khoản 

hợp đồng  kinh tế đối với các khách hàng là đại lý, cá nhân về phương thức thanh toán, thời 

hạn thanh toán, định mức công nợ… để tránh những rủi ro trong quản lý công nợ. Có hướng 

dẫn thống nhất phương pháp đối chiếu công nợ cho một số siêu thị. 

 Đề nghị Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng kế toán phối hợp phòng kinh doanh định kỳ có 

phân tích tình hình công nợ cho Ban Tổng giám đốc, xây dựng cơ chế  bán hàng, quy chế về kỳ 

công nợ, định mức công nợ cho từng nhóm khách hàng .  

 Có kế họach dự trữ nguyên vật liệu, cung ứng kịp thời, đồng bộ phục vụ công tác sản xuất chế 

biến các sản phẩm chiến lược của Công ty, đồng thời đáp ứng cung cấp nguyên liệu liệu đầu 

vào khi nhà máy trà Phú hội đi vào họat động  

 Thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT về trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công 

ty năm 2013, đề nghị HĐQT báo cáo và trình Đại hội cổ đông thông qua mức trích lập quỹ 

PTKHCN theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 25/6/2012. 

 Đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo công ty xây dựng đào tạo cán bộ quản lý để bổ sung nhân sự, 

nâng cao năng lực sản xuất, quản lý, kinh doanh trong điều kiện các dự án hoàn thành bàn 

giao đi vào họat động. 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

Kế hoạch hoạt động của ban Kiểm soát năm 2014 

Trong năm 2014 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì hàng quý theo 

đúng điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể: 

  Xem xét, thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2013 và các Báo cáo trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

   Xem xét  tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, 6 tháng, năm 

2014: Kiểm tra tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn, quản lý doanh thu, chi phí, công 

tác đầu tư phát triển các dự án Công ty đang triển khai. Kiểm soát chọn lọc một số chi nhánh 

để tăng cường công tác quản lý . 

  Tham gia giám sát công tác kiểm kê định kỳ với Công ty. 

 Tiếp tục thực hiện giám sát công tác đầu tư  năm 2014 . 

 Kiểm tra xem xét các kiến nghị trong thực hiện lưu trữ hợp đồng tại Công ty. 

 Kiến nghị Hội Đồng quản trị trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát. 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN  

LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC, BKS 

 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát 

 

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 327.000.000 đồng 

Trong đó: Thù lao Hội đồng Quản trị:   252.000.000 đồng 

 

Họ tên Chức danh Thù lao 

Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch HĐQT 60,000,000 đồng 

Phạm Thị Xuân Hương Phó chủ tịch HĐQT 48,000,000 đồng 

Lê Thị Hồng Phước Thành viên HĐQT 12,000,000 đồng 

Vũ Thu Mười Thành viên HĐQT 48,000,000 đồng 

Đoàn Minh Thư Thành viên HĐQT 48,000,000 đồng 

Phạm Văn Khoa Thành viên HĐQT 36,000,000 đồng 

 
- Thù lao Ban Kiểm soát: 75.000.000 đồng 

Họ tên Chức danh Thù lao 

Phạm Thị Hồng Hương Trưởng ban Kiểm Soát 48,000,000 đồng 

Lê Thị Song Thu Thành viên ban Kiềm Soát 9,000,000 đồng 

Nguyễn Thành Thái Thành viên ban Kiềm Soát 18,000,000 đồng 

 
 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty. 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 



Trang 91 

 

 

91 

 

 

 

Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo đánh giá Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

Báo cáo thường niên 2013 
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