
BÁO CÁO 
THƢỜNG NIÊN 

NĂM 2020 
MÃ CHỨNG KHOÁN: SRA 

Số: 09/2021/BC-TN 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021 



I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin khái quát 

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh 

3. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và quản 

lý bộ máy 

4. Định hướng phát triển 

5. Các rủi ro 
1 
 



1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch: 
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM 

Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch số: 0101476769 

Vốn điều lệ (tại ngày 23/02/2021): 
431.999.740.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 431.999.740.000 đồng 
  

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1-9A Khu đô thị Vĩnh 
Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 

Điện thoại: 
024 66863602 
 
Website: 
http://sara.com.vn  
 
Mã chứng khoán: 
SRA 

Sàn niêm yết: 
HNX  
 

2019 
Hoàn thành Phát hành cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên 
180.000.000.000 VND 

2016 
Phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 
20.000.000.000 đồng 

2008 
Ngày 18/01/2008, Công ty chính thức niêm 
yết HNX với mã chứng khoán SRA 

2004 
Ngày 12/04/2004, Công ty CP Sara Việt 
Nam chính thức được thành lập 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Ngày giao dịch đầu tiên: 
18/01/2008  

2020 
- Hoàn thành trả cổ tức bằng cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ 
lên 251.999.740.000 đồng 

- Quý I/2021 Phát hành riêng lẻ, tăng 
vốn điều lệ lên 431.999.740.000 đồng 
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- Ngành nghề kinh doanh chính: 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 

 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 

người điều khiển; 

 Tư vấn về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học . 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. 

- Địa bàn hoạt động chính: SRA hoạt động trên địa bàn toàn quốc. 

Hiện tại Công ty đang tập trung tại một số tỉnh, thành lớn như Hà 

Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vũng Tàu, Lạng Sơn, Hậu 

Giang,… 

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

SRA hiện là đại lý phân phối chính thức của các sản phẩm 

thiết bị y tế của các hãng, tập đoàn lớn trên thế giới nhƣ: 

Toshiba, Tosoh, Conanics, Fukuda Denshi,…  

Công ty triển khai các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cung 

cấp trang thiết bị y tế trọn gói cho bệnh viện; các dự án cho 

thuê, đầu tư máy móc thiết bị theo mô hình xã hội hóa y tế với 

các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, 

Mỹ, EU,… như máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt; máy chụp 

cộng hưởng từ siêu dẫn, máy rửa dây nội soi bằng nước ozone, 

máy xét nghiệm miễn dịch tự động.  
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Mô hình quản trị 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, 

bao gồm các Cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thực 

hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ 

Công ty như phê duyệt báo cáo quyết toán, quyết định chào bán cổ 

phần, cổ tức được trả; quyết định giải pháp đầu tư, phát triển thị 

trường, tiếp thị, công nghệ, quyết định các khoản đầu tư có trị giá lớn 

hơn 35% giá trị tài sản của Công ty, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát,...  

 

3. THÔNG TIN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN 
LÝ BỘ MÁY 
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Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục 

đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 

Đại hội đồng cổ đông.  

 Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;  

 Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các 

mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;  

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban 

Giám đốc;  

 Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh 

hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân 

phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển 

sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;  

 và các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Ban kiểm soát 

 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra; 

 Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản 

trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc Công ty.  

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Pháp 

luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như: 

 Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty; 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tài chính Công ty; 

 Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công 

ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết 

quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, 

hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc; 

 Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Tổng Giám đốc 

 Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát 

của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các 

quyền và nhiệm vụ được giao.  

 Tổng Giám đốc được giao quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; 
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 Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài 

hạn của Công ty;  

 Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật;  

 Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh 

doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về 

những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;  

 Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ 

thông qua; 

 Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

Phòng Hành chính - Tổng hợp 

 Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, điều hành, quản 

lý công tác hành chính, quản trị, pháp chế, văn thư lưu trữ;  

 Xây dựng chiến lược, kiểm soát các hoạt động đảm bảo cơ sở vật 

chất, môi trường làm việc của Công ty;  

 Lập kế hoạch và quản lý hoạt động nhân sự trong Công ty. 

Phòng kinh doanh 

 Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; 

lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; 

 Phối hợp các Phòng, Ban trực thuộc Công ty nghiên cứu thị 

trường, khai thác và tìm kiếm khách hàng; 

 Theo dõi, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

 Tổng hợp, phân tích các hoạt động kinh doanh toàn Công ty;  

 Lập báo cáo và các văn bản khác liên quan công tác sản xuất 

kinh doanh cho các kỳ họp giao ban, họp HĐQT, Đại hội cổ đông 

thường niên, bất thường hoặc theo yêu cầu của các cơ quan 

chức năng; 

 Soạn thảo hợp đồng liên quan đến các hoạt động kinh doanh của 

công ty; 

 Quản lý, thống kê theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các hợp 

đồng kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; 

 Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Công ty; 

 Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty. 

 

6 
 



Phòng công nghệ - kỹ thuật 

 Tiếp nhận thông tin về các dự án, tiến hành chủ trì, phối hợp với các 

phòng chức năng lập các thiết kế - dự toán hoặc xem xét và kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) các thiết kế kỹ thuật do đơn vị khác 

lập; 

 Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng khác trong việc lập 

phương án thi công; 

 Kiểm soát thiết kế, tài liệu đầu vào, máy, thiết bị, quy trình, công 

nghệ trong quá trình sản xuất; kịp thời điều chỉnh, xử lý cho phù 

hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sản xuất; 

 Thống kê, phân tích, đánh giá các thay đổi của thiết kế kỹ thuật dự 

toán trong quá trình thi công; 

 Tiếp nhận các sự vụ liên quan đến kỹ thuật từ phía khách hàng, đối 

tác, cấp trên và các phòng ban khác; 

 Trao đổi làm việc với các hãng cung cấp thiết bị, dịch vụ để đảm bảo 

công việc thuận lợi và thông suốt; 

 Đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ 

thuật; quá trình mua sắm, đổi mới các trang thiết bị kỹ thuật;  

 Giám sát việc cung cấp thông tin về kỹ thuật và công nghệ ra bên 

ngoài Công ty; 

Phòng tài chính - kế toán 

 Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược, lập 

kế hoạch tài chính, chỉ đạo, quản lý công tác tài chính và hạch 

toán kế toán nhằm bảo toàn và phát triển tốt nhất nguồn lực của 

toàn Công ty;  

 Quản lý việc nhập, xuất, tồn hàng hóa; 

 Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; 

 Lập báo cáo tài chính theo quy định; 

 Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định; 

 Thực hiện chức năng quản lý tài chính khác theo quy định của 

công ty và của pháp luật;  

7 
 



CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT 
(Tại ngày 31/12/2020) 

Công ty Cổ phần Sản xuất 

kinh doanh thiết bị y tê môi 

trƣờng Phú Thọ 

Số ĐKKD: 2600985779 do Sở 

kế hoạch & đầu tư tỉnh Phú 

Thọ cấp lần đầu ngày 

21/08/2017. 

Địa chỉ: Số 30, phố Ba Mỏ, thị 

trấn Thanh Sơn, huyện Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ 

Ngành nghề kinh doanh: Bán 

buôn máy móc, thiết bị y tế 

Tỷ lệ vốn góp thực tế: 98% 

Công ty cổ phần đầu tƣ kỹ 

thuật cao Cần Thơ 

Số ĐKKD: 6300290910 do Sở 

kế hoạch & đầu tư tỉnh Hậu 

Giang cấp lần đầu ngày 

07/08/2017. 

Địa chỉ: 1/57, đường 30/4, 

KV2, phường Lái Hiếu, thị xã 

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang  

Ngành nghề kinh doanh: Bán 

buôn máy móc, thiết bị y tế 

Tỷ lệ vốn góp thực tế: 98% 
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Mục tiêu của Công ty  

Năm 2020 kết thúc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó 

khăn. Lĩnh vực kinh doanh của SRA nói riêng và cả nền kinh tế nói chung 

có sự thay đổi lớn về những mối quan tâm, trình tự ưu tiên và phương 

thức bố trí nguồn nhân lực. Trong khi Nhà nước ưu tiên đối phó với dịch 

bệnh ; Doanh nghiệp lại trăn trở về phương hướng kinh doanh, tổ chức 

chỗi cung ứng và bộ máy hoạt động. SRA là doanh nghiệp buôn bán /cho 

thuê máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế nên 

đối diện đồng thời với khó khăn và cơ hội: khó khăn để vừa vận hành vừa 

đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên do đặc thù phải tiếp xúc với 

nhiều cơ sở y tế trên địa bàn các tỉnh khác, khó khăn phải duy trì tốc độ 

cung ứng khi thương mại nước ngoài gặp nhiều gián đoạn, khó khăn khi 

khách hàng hủy hợp đồng và đối mặt với khó khăn tài chính… đi cùng cơ 

hội tham gia một số ngành hàng mới. 

Năm 2021 sẽ làm một năm nhiều thử thách khi dịch bệnh Covid-19 vẫn 

đang gây ra nhiều thiệt hại cho ngân sách nhà nước, cho năng lực tài 

chính của đối tác và bản thân Công ty. Trong khó khăn Chúng tôi thấy sức 

ép và cơ hội thay đổi. Công ty đang thực hiện rà soát, điều chỉnh mô hình 

kinh doanh, cơ cấu các khoản đầu tư, nâng cao chất lượng nhân sự cũng 

như hiệu quả công việc. HĐQT cùng Ban lãnh đạo Công ty tận dụng cơ 

hội, vượt qua khó khăn với các mục tiêu sau: 

- Ngoài các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh như: buôn bán/cho 

thuê máy móc, thiết bị, vật tư tiêu hao y tế; triển khai hệ thống lưu trữ 

và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại các bệnh viện; đầu tư, xây dựng 

các trung tâm xử lý rác thải nguy hại, rác thải y tế, … Công ty đang nỗ 

lực đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư, xây dựng thêm nhà máy sản xuất 

tại các khu công nghiệp ở Phú Thọ, Quảng Ninh, Hậu Giang, … 

 

4. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 
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CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TRUNG DÀI HẠN 

Phát triển theo chiều sâu 

Công ty tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng trang thiết bị 

hiện đại, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng hệ thống công 

nghệ thông tin hiện đại trong quản lý. Hướng tới 

mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp 

đi đầu về công nghệ trong ngành. 

 

Phát triển theo chiều rộng 

Để tận dụng tối đa nguồn nhân lực và các lợi thế 

nhằm gia tăng lợi nhuận, Công ty mở rộng phạm 

vi kinh doanh, phát triển các ngành nghề liên 

quan đến hoạt động tư vấn chuyển giao công 

nghệ cao y tế…  

Hợp tác với các đối tác chiến lược tiến hành 

nghiên cứu tính khả thi của các dự án về y tế và 

môi trường. 
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Các mục tiêu phát triển bền vững   

- Cam kết xây dựng và duy trì hệ thống quản lý sử 

dụng máy móc thân thiện với môi trường.Tuân thủ các 

quy định bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật. 

- Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên (điện, nước, 

nguyên nhiên vật liệu….)  

- Công ty cam kết tích cực tham gia các hoạt động vì 

cộng đồng, ủng hộ các hoạt động từ thiện, chia sẻ giúp 

đỡ những khó khăn với cộng đồng (trẻ em chất độc 

màu da cam, người già không nơi nương tựa….) 
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Trong năm 2021, kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn phải đối mặt với rủi ro, 

thách thức từ cả bên ngoài và từ nội tại nền kinh tế, trong đó đặc biệt là 

diễn biến dịch bệnh còn phức tạp. Đại dịch Covid-19 vẫn là rủi ro lớn nhất 

đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng 

trong năm 2021. 

Các loại rủi ro: 

- Rủi ro kinh tế: 

i) Dịch covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, vẫn chưa được kiểm soát 

tại nhiều nước, nhiều khu vực, từ đó ảnh hưởng tới khả năng phục hồi 

của nền kinh tế thế giới, thương mại và đầu tư toàn cầu.  

ii) Cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại và công nghệ giữa các 

nước lớn còn diễn ra căng thẳng và khó dự đoán.  

iii) Thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. 

- Rủi ro luật pháp: Công ty cổ phần SARA Việt Nam hoạt động theo mô 

hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, 

Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các nghị định, thông tư 

hướng dẫn liên quan. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty 

chịu ảnh hưởng bới các chính sách, quy định về môi trường, y tế, … 

 

5. RỦI RO 

- Rủi ro tỷ giá ngoại tệ: SRA hoạt động trong lĩnh vực thương mại, mua 

bán máy móc, thiết bị y tế được nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ,… do đó 

sự thay đổi của tỷ giá ngoại tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoat động 

kinh doanh của Công ty. 

- Rủi ro lãi suất: Để phục vụ kinh doanh, đầu tư hầu hết doanh nghiệp 

đều có sử dụng vốn vay. Những tác động về Lãi suất tiền vay – chi phí 

sử dụng vốn sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và đầu tư 

của công ty. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

2. Tổ chức và nhân Sự 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

4. Tình hình tài chính 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội  
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Kết quả kinh doanh Công ty mẹ 

ST

T 

Chỉ tiêu Năm 2019 

(đồng) 

Năm 2020 

(đồng) 

1 Doanh thu thuần 28.563.121.983 95.855.328.547 

2 Lợi nhuận trước thuế 71.908.427.606 53.591.682.212 

3 Lợi nhuận sau thuế 71.908.427.606 53.591.682.212 

ST

T 

Chỉ tiêu Năm 2019 

(đồng) 

Năm 2020 

(đồng) 

1 Doanh thu thuần 292.431.682.085 194.667.962.920 

2 Lợi nhuận trước thuế 72.965.086.068 26.332.097.667 

3 Lợi nhuận sau thuế 73.019.056.036 26.332.097.667 

Kết quả kinh doanh hợp nhất 

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 95,8 tỷ đồng, tương đương 334% so 

với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế đạt 53.5 tỷ đồng, tương đương 

74,5% so với năm 2019. 

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 đạt 194,6 tỷ đồng, tương đương 

67% so với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tương 

đương 36% so với năm 2019. 

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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S
T
T 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
(Triệu đồng) 

Thực hiện  
(Triệu đồng) 

Tỷ trọng  
(Thực 

hiện/Kế 
hoạch) 

1 Tổng doanh thu 375.000 194.668 52% 

2 Giá vốn hàng bán 243.750 150.344 62% 

3 Chi phí bán hàng 500 654 
131% 

4 Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

 
5.000 

 
3.625 73% 

5 Chi phí tài chính 9.600 15.765 164% 

6 Lợi nhuận trước thuế 115.950 26.332 
23% 

7 Lợi nhuận sau thuế 115.000 26.332 23% 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 
2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua) 

Kết quả kinh doanh năm 2020 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu 

đạt 52%; Lợi nhuận sau thuế đạt 23%. Nguyên nhân là trong năm 2020 

tình hình dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp nói chung; mặt khác với đặc thù hoạt động 

trong lĩnh vực y tế nên năm 2020 Công ty cũng gặp phải một số khó khăn 

đặc thù của ngành.  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Tổng doanh thu Lợi nhuận trước 

thuế 

Lợi nhuận sau 

thuế 

Thực hiện so với kế hoạch 

Kế hoạch Thực hiện 

15 
 



(Danh sách Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Tại ngày 31/12/2020) 

-Chức vụ: Trưởng BKS

-Năm sinh: 1983

-Trình độ chuyên môn: cử nhân 

kế toán

-Số lượng CP sở hữu: 0

-Tỷ lệ sở hữu: 0

-Chức vụ: Thành viên BKS

-Năm sinh: 1979

-Trình độ chuyên môn: cử nhân 

kế toán

-Số lượng CP sở hữu: 0

-Tỷ lệ sở hữu: 0

-Chức vụ: Thành viên BKS

-Năm sinh:1988

-Trình độ chuyên môn: cử nhân 

kế toán

-Số lượng CP sở hữu: 0

-Tỷ lệ sở hữu: 0

BAN KIỂM SOÁT

ĐỖ THỊ THU 

HƢƠNG

TRỊNH THỊ 

DUYÊN

NGUYỄN THỊ 

ÁNH TUYẾT

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

HOÀNG VĂN 

BA

-Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

-Năm sinh: 1976 

-Trình độ chuyên môn:Cử nhân

- Số lượng CP sở hữu: 6.319.213 -

Tỷ lệ sở hữu: 14,62%

- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT 

ngày 07/04/2020

ĐẶNG QUANG 

NAM

-Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT 

ngày 07/04/2020;

Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ngày 

29/06/2020

-Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 

ngày 21/08/2020

NGUYỄN VŨ 

TRỌNG MINH - Miễn nhiệm ngày 29/06/2020

NGUYỄN THỊ 

THU THÙY

-Chức vụ: Thành viên HĐQT 

-Năm sinh: 1984 

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh 

tế 

-Số lượng CP sở hữu: 3.000.000 

-Tỷ lệ sở hữu: 6,9%

KAZUYA 

KIRINO

-Chức vụ: Thành viên HĐQT 

-Năm sinh: 1973

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

-Số lượng CP sở hữu: 0

-Tỷ lệ sở hữu: 0

-Bổ nhiệm ngày 29/06/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Chức vụ: Tổng giám đốc

-Năm sinh: 1982

-Trình độ chuyên môn: cử nhân 

kinh tế

-Số lượng CP sở hữu: 0

-Tỷ lệ sở hữu: 0

-Bổ nhiệm ngày 21/08/2020

-Chức vụ: Kế toán trưởng

-Năm sinh: 1977

-Trình độ chuyên môn: cử nhân 

kinh tế

-Số lượng CP sở hữu: 0

-Tỷ lệ sở hữu: 0

BAN LÃNH ĐẠO

CAO MINH 

THẮNG

PHẠM THỊ 

MINH THƢ
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SỐ LƢỢNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN  

ST
T 

Tiêu chí phân loại Số lƣợng Tỷ lệ  

1 Trình độ lao động 29 100% 

Đại học, trên đại học 28 97% 

Cao đẳng 1 3% 

Trung cấp 0 0 

Phổ thông 0 0 

2 Giới tính 29 100% 

Nam 15 52% 

Nữ 14 48% 

Chính sách nhân sự 

 Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của 

Công ty, do đó, Công ty đã và đang có nhiều chính sách hợp lý để người lao 

động gắn bó làm việc lâu dài với trách nhiệm và hiệu quả cao nhất. 

 Công ty hết sức chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân 

lực, có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên học 

hỏi trao đổi kiến thức kỹ năng trong công việc. Bên cạnh đó, cán bộ nhân 

viên trong Công ty cũng có quyền được đề xuất với Công ty việc đăng ký 

tham gia các loại hình đào tạo từ ngắn hạn đến dài hạn, trong nước hoặc 

nước ngoài,… phục vụ cho mục đích nâng cao trình độ kiến thức và tay nghề 

làm việc cũng như mục tiêu thăng tiến trong Công ty 

 Bên cạnh các chính sách trên, Công ty cũng có nhiều chính sách quan tâm, 

chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhằm động viên, khuyến khích người lao động 

như: 

 Chế độ thưởng theo hiệu quả kinh doanh. 

 Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo tiêu chuẩn hàng năm 

 Các chế độ khác quy định về quyền lợi của người lao động như: quyền tham 

gia các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các câu lạc bộ chuyên môn. 
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Ngày 06/03/2019, Công ty CP Sara Việt Nam đã hoàn thành đợt chào 

bán 16.000.000 cổ phần để đầu tư dự án của SRA theo Giấy chứng 

nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK ngày 

26/12/2018. Số tiền 160 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 

ra công chúng sẽ được Công ty hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm 

sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (kể từ ngày 01/09/2020 

chuyển thành Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ) theo Hợp đồng số 

01/2019/HĐ/BVĐKPT-SRA, số tiền góp vốn là 200.000.000.000 đồng, 

thời hạn góp vốn là 36 năm. 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ hoạt động theo mô hình Bệnh viện – 

Khách sạn, bao gồm 20 chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực Sản Phụ 

khoa và Nhi khoa, 6 phòng chức năng hỗ trợ với mục tiêu hướng tới 

là một cơ sở y tế toàn diện của sự kết hợp hài hòa 3 trong 1 các yếu 

tố: Con người – Công nghệ – Dịch vụ để Tiếp cận nhanh chóng – 

Chẩn đoán chính xác – Điều trị kịp thời. 

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN 

Bệnh viện được đầu tư các trang thiết bị đồng bộ và hiện đại 

như: Hệ thống các máy móc chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT 

scanner, siêu âm màu 4D), hệ thống siêu lọc máu, hệ thống máy 

thở, hệ thống Mornitor đa chức năng, 8 phòng mổ tiêu chuẩn 

quốc tế, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn được thiết kế một 

chiều… Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khám, chữa 

bệnh đảm bảo thông tin về người bệnh chính xác, thống nhất, 

bảo mật. 

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Sản 

phụ khoa, Nhi khoa, Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để 

ngày càng khẳng định được vị thế là địa chỉ uy tín trong chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng 

cũng như các tỉnh thành lân cận nói chung.  
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Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất 

âm - không khói tại khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Sara Việt Nam hợp tác với 

Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu. Dự án có tổng diện tích 01ha, vốn 

đầu tư 123 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Dự án 

hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. 

Dự án "Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt 

áp suất âm không khói tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ": Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ký hợp đồng hợp 

tác kinh doanh số 1808/2016/HĐHTKD-SRAPT ngày 15/11/2016 với 

Công ty Cổ phần Sara Phú Thọ thực hiện dự án " Khu xử lý tập 

trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói" tại 

Phú Thọ. Dự án đã chính thức khai trương vào ngày 21/03/2020. 

Tình hình đầu tƣ các dự án 
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CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT 
(Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty 

liên kết tại ngày 31/12/2020) 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty CP SXKD Thiết bị y tế và môi 
trường Phú Thọ) 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty Cổ phần Kỹ Thuật cao Cần Thơ) 

2019 2020 Tỷ trọng

Tổng tài sản 13.109.549.487 38.179.009.270 291%

Tổng nguồn vốn 13.109.549.487 38.179.009.270 291%

Doanh thu thuần 53.967.491.362 92.339.961.263 171%

Lợi nhuận trước thuế 15.729.022.283 27.525.389.733 175%

Lợi nhuận sau thuế 15.729.022.283 27.696.268.701 176%

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ 

MÔI TRƢỜNG PHÚ THỌ

2019 2020 Tỷ trọng

Tổng tài sản 39.158.418.237 74.252.487.956 190%

Tổng nguồn vốn 39.158.418.237 74.252.487.956 190%

Doanh thu thuần 44.845.143.011 143.225.479.371 319%

Lợi nhuận trước thuế 15.217.888.705 40.202.933.079 264%

Lợi nhuận sau thuế 15.217.888.705 40.086.024.079 263%

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ KỸ THUẬT CAO CẦN THƠ

Đơn vi tính: đồng Đơn vi tính: đồng 
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 

Các chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
8,18 1,37

+ Hệ số thanh toán nhanh:

TS ngắn hạn - Hàng tồn kho

            Nợ ngắn hạn

7,00 1,36

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,04 0,21

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,04 0,26

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho                                                                                                                                                                                                                                                             

Giá Vốn hàng bán/hàng tồn kho bình 

quân

18,02 17,51

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,77 0,44

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

thuần
0,25 0,14

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu
0,20 0,07

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,19 0,06

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh/Doanh thu thuần
0,25 0,14

Chỉ tiêu 
Năm 2019 

(triệu đồng) 
Năm 2020 

(triệu đồng) 
% 

Tổng giá trị tài sản 377.459 443.502 117% 

Doanh thu thuần 292.431 193.721 66% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt  
động kinh doanh  

72.990 26.356 361% 

Lợi nhuận khác -25 -24 - 

Lợi nhuận trước thuế 72.965 26.332 36% 

Lợi nhuận sau thuế 73.019 26.332 36% 
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Các chỉ số về khả năng thanh toán cho thấy khả năng thanh khoản 

của doanh nghiệp, là chỉ tiêu để Công ty có thể theo dõi tình trạng tài 

chính trong ngắn hạn, đảm bảo không rơi vào tình trạng tài chính 

kiệt quệ. Năm 2019, Công ty chủ yếu hoạt động dựa trên nguồn vốn 

chủ và gần như là không có vay nợ, nên các hệ số thanh toán của 

Công ty duy trì ở mức khá cao. Năm 2019, hệ số thanh toán ngắn 

hạn và nhanh hợp nhất lần lượt là 8,18 và 7,00. Bước sang năm 

2020, Công ty đã bắt đầu sử dụng đòn bảy tài chính, huy động 

nguồn vốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh, nên các hệ số 

thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh của Công ty giảm mạnh 

so với năm 2019. Tuy nhiên, có thể thấy, tất cả các hệ số về khả 

năng thanh toán của công ty đều trên 1, cho thấy công ty có thể 

hoàn thành các nghĩa vụ nợ. Mỗi 1 đồng nợ, Công ty có đến ít nhất 

1,37 đồng tài sản để chi trả các khoản vay ngắn hạn. 

 

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho của SRA (hợp nhất) giảm từ 18,02 

vòng năm 2019 xuống 17,51 vòng năm 2020 và vẫn duy trì ở mức 

khá cao, điều này cho thấy công tác quản lý hàng tồn kho của Công 

ty đạt hiệu quả cao, giúp tiết kiệm chi phí, giải phóng hàng tồn kho. 

Năm 2020, chỉ số doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân của SRA 

hợp nhất có chiều hướng giảm so với năm 2019. Cụ thể, Doanh thu 

thuần/tổng tài sản hợp nhất năm 2019 là 1,06 lần, năm 2020 là 0,47 

lần. Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân hợp nhất giảm so 

với năm 2019, một phần là do tổng tài sản của SRA trong năm 2020 

tăng; một phần là do doanh thu từ hoạt động bán hàng của các công 

ty con giảm, nên kéo theo doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của Công ty trong năm 2020 bị giảm so với năm 

2019. Tương tự, chỉ số doanh thu thuần/tài sản ngắn hạn bình quân 

của SRA hợp nhất có xu hướng giảm so với năm 2019. 

Khả năng thanh toán 

Cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản hợp nhất đều có xu hướng tăng từ 2019 đến 

2020 do trong năm 2020 Công ty bắt đầu sử dụng đòn bảy tài chính, 

tuy nhiên thì hệ số nợ của Công ty luôn duy trì ở mức khá thấp và 

được duy trì ở ngưỡng khá an toàn. Hệ số nợ/tổng tài sản Hợp nhất 

năm 2019 là 0,04; năm 2020 là 0,21; Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của 

Hợp nhất năm 2019 là 0,04; năm 2020 là 0,26. 

 

Năng lực hoạt động 

Khả năng sinh lời 

Các chỉ số sinh lời của Công ty hợp nhất năm 2020 đều giảm so với 

năm 2019 do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh covid-19 nên doanh 

thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của các Công 

ty con cũng như lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm. 
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 Mã chứng khoán: SRA 

 Sàn niêm yết: HNX 

 Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008 

 Tổng số cổ phần: 43.199.974 cổ phần. 

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 

 Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.199.974 CP 

 Khối lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP 

(Số liệu cơ cấu cổ đông tại ngày  25/03/2021) 

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

• Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 06/11/2020 

• Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/11/2020 

• Mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 

• Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) 

 Thanh toán đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 

đồng) 

 Thời gian thực hiện: Ngày 08/12/2020 

 Thanh toán đợt 2: Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 

đồng) 

 Thời gian thực hiện: Ngày 28/12/2020 

• Địa điểm thực hiện:  

 Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ 

tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm 

thủ tục nhận cổ tức tại SRA và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Báo cáo kết trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2020 

 

STT Tiêu chí Số lượng cổ 

đông (người) Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu 

(% )

I Cổ đông trong nước 2.345 42.798.963 99,114%

1 Cổ đông nhà nước 0 0 0%

2 Cổ đông tổ chức 7 2.328 0,005%

3 Cổ đông cá nhân 2.338 42.815.086 99,109%

II Cổ đông nước ngoài 56 382.560 0,886%

1 Cổ đông tổ chức 6 126.899 0,294%

2 Cổ đông cá nhân 50 255.661 0,592%

III Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng 2.401 43.199.974 100%
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ST
T 

Hình thức  Số lƣợng Giá trị Ghi Chú 

1 Lần đầu  1.000.000 10.000.000.000 Năm 
2008 

2 Phát hành riêng lẻ 1.000.000 10.000.000.000 Năm 
2010 

3 Phát hành cho cổ 
đông hiện hữu 

16.000.000 160.000.000.000 Năm 
2019 

4 Phát hành cổ phiếu 
chi trả cổ tức 

7.119.974 71.199.740.000 Năm 
2020 

5 Phát hành riêng lẻ 18.000.000 180.000.000.000 Tháng 
01/2021 

Tổng cộng 43.199.974 431.999.740.000 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Tháng 11 năm 2020, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 

đồng lên 251.199.740.000 đồng.  

Tháng 1 năm 2021, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ 

đông riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 251.199.740.000 đồng lên 

431.199.740.000 đồng. 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 

 
• Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (Người sở hữu 100 cổ phiếu cũ được 

nhận thêm 40 cổ phiếu mới) 

• Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 

• Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức: Ngày 06/11/2020 

• Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/11/2020 

• Số cổ phiếu đã phân phối: 7.199.974 cổ phiếu 

• Số cổ đông được phân phối: 1.812 cổ đông 

• Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để 

trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. 

Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn 

vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa 

phân phối và để lại năm sau. 

• Ngày đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại 

Trung tâm lưu ký chứng khoán: Ngày 04/12/2020 

• Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 

năm 2019 tại HNX: Ngày 28/12/2020 
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Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông 

chiến lƣợc 

 
• Ngày bắt đầu chào bán: 29/12/2020 

• Ngày hoàn thành đợt chào bán: 25/01/2021 

• Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 18.000.000 CP, chiếm 100% tổng số 

cổ phiếu dự kiến chào bán. 

• Giá bán: 10.000 đồng/CP 

• Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 180.000.000.000 VNĐ 

(Một trăm tám mươi tỷ đồng) 

• Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế 

chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (từ 

ngày 25/01/2021 đến ngày 25/01/2022. 

• Mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu 

được từ đợt phát hành riêng lẻ là 180.000.000.000 đồng, toàn bộ số 

tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các 

mục đích như sau: 

 Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

 Mua lò đốt rác phục vụ cho hoạt động xử lý rác, hoạt động thương 

mại. 

 Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

25 
 



Quản lý nguồn nguyên liệu 

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất va ̀ đóng gói 

các sản phẩm va ̀ dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không 

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản 

xuất sản phẩm va ̀ dịch vụ chính của tổ chức: không  

Tiêu thụ năng lƣợng 

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp va ̀ gián tiếp : không 

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả: không  

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không 

Tiêu thụ nƣớc 

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam là công ty hoạt động chủ yếu trong 

lĩnh vực thương mại, lượng nước sử dụng chỉ phục vụ cho văn phòng. 

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trƣờng vốn xanh theo 

hƣớng dẫn của UBCKNN 

-  Công ty đang có những định hướng và áp dụng để phát triển hoạt 

động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không có 

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và 

các quy định về môi trường: Không có 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa 

phƣơng 

-  Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương luôn được công ty quan 

tâm thực hiện. Công ty tích cực trong việc đóng góp, ủng hộ các quỹ 

tại địa phương. 

6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƢỜNG 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trƣờng 
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Đảm bảo lợi ích ngƣời lao động 

Công ty luôn đảm bảo lợi ích người lao động thông qua chính sách 

lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, tạo điều kiện cho người lao 

động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty, góp phần thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp. 

Chính sách tiền lƣơng 

Công ty đánh giá công việc hàng năm dựa trên mục tiêu công việc, 

kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân và phòng ban để làm 

cơ sở xét thi đua thưởng cuối năm. 

Cơ chế phân phối thu nhập công bằng, hợp lý phù hợp với trình độ 

năng lực từng cá nhân. Hàng năm, người lao động được xem xét và 

đánh giá để điều chỉnh thu nhập. 

Lương bình quân năm 2020: 12.500.000 đồng/người/tháng 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƢỜI LAO ĐỘNG 

Chính sách khen thƣởng 

Để khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc, công ty 

ban hành chính sách khen thưởng trên hiệu quả công việc. 

Chính sách đào tạo 

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được tham gia các 

khóa đào tạo giúp cán bộ nhân viên có những kiến thức, kỹ năng cần 

thiết để hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp tại Công ty. 

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế 

hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng 

được sự phát triển của công ty. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

 Tình hình tài chính 

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

 Kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2021 
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 Trong năm 2020 là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế thế giới nói 

chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Mặc dù chịu tác động nặng 

nề của dịch Covid-19, SRA thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các Nghị 

Quyết của HĐQT cùng với sự phối hợp các phòng ban trong Công ty, 

cùng với sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, bộ máy công ty đã 

thực hiện quyết liệt các giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, tập 

trung điều hành thực hiện các phương án tìm kiếm việc làm kết hợp 

với tăng cường các mặt quản lý, đặc biệt là triển khai kịp thời hàng 

loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí, mở rộng mạng lưới kinh doanh. 

 Nhìn tổng thể kết quả đạt được của Công ty trong năm 2020 vẫn 

giữ ổn định hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động và lĩnh vực kinh 

doanh; ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên. 

   Công tác quản ly ́ tài chính, bảo toàn va ̀ phát triển vốn được thực 

hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nha ̀ nước về quản ly ́ tài 

chính. Quản ly ́ tốt các nguồn thu, chi của công ty va ̀ thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế, ngân sách cho Nha ̀ nước. 

 Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty 

đặc biệt quan tâm va ̀ trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính 

của công ty.  

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

     Kết quả kinh doanh trong năm 2020 tuy chưa đạt được so với kế 

hoạch, tuy nhiên kết quả kinh doanh cũng rất khả quan:  

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ: Doanh đạt 98,5 tỷ đồng, Lợi nhuận 

sau thuế đạt 53.5 tỷ đồng. 

- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Doanh thu đạt 194,6 tỷ đồng, Lợi 

nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng. 

    Kết quả trên cũng đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác 

điều hành của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty. 

    Năm 2020 là một năm tiếp nối trong chặng đường phát triển Công 

ty. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: 

bán hàng thiết bị y tế, liên kết xa ̃ hội hóa y tế, dự án về môi trường 

(xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,..), hợp tác đầu tư 

vào trung tâm sản nhi, … đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, 

mang lại hiệu quả trong kết quả kinh doanh. 

Trong năm 2020, với việc triển khai và hoàn thiện dự án trung tâm xử 

lý rác thải nguy hại tại Phú Thọ, Công ty sẽ tiếp tục triển khai và mở 

rộng mô hình các trung tâm xử lý rác thải nguy hại này tại các tỉnh 

thành trong cả nước. 
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STT Khoản mục 
Số đầu năm 

(triệu đồng) 

Số cuối năm 

(triệu đồng) 
Tỷ lệ 

1 Tài sản ngắn hạn 114.116 124.826 109,4% 

2 Tài sản dài hạn 263.343 318.676 121% 

  Tổng cộng tài sản 377.459 443.502 117% 

Tài sản ngắn hạn trong năm 2020 tăng 9,4% do tăng các khoản 

phải thu ngắn hạn: trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 10 tỷ 

đồng (đầu năm) lên 31,9 tỷ đồng (cuối năm); và phải thu ngắn hạn 

khác là khoản phải thu từ khoản đầu tư thu từ Quỹ Bông Sen (ngày 

29/01/2021 Công ty đã thu hồi xong khoản này). Hàng tồn kho và 

các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong năm giảm mạnh: hàng 

tồn kho giảm từ 16,3 tỷ đồng (đầu năm) xuống còn 790 triệu đồng 

(cuối năm); các khoản đầu tư ngắn hạn (chứng khoán kinh doanh) 

cũng đã được Công ty thoái vốn toàn bộ trong năm. 

Tài sản dài hạn tăng do tăng các khoản phải thu dài hạn khác (là 

các khoản hợp tác kinh doanh các dự án ở Phú Thọ, Vũng Tàu). 

Tình hình tài sản 

STT Khoản mục 
Số đầu năm 

(triệu đồng) 

Số cuối năm 

(triệu đồng) 
Tỷ lệ 

1 Nợ ngắn hạn 13.955 90.948 652% 

2 Nợ dài hạn 903 625 69% 

  Tổng nợ phải trả 14.858 91.573 616% 

Tình hình nợ phải trả 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Nợ ngắn hạn tăng từ 13,9 tỷ đồng lên 90,9 tỷ đồng do tăng khoản 

vay tài chính (trong năm công ty có khoản vay 80 tỷ đồng từ ngân 

hàng Việt Á, thời hạn vay 12 tháng). 

Nợ dài hạn giảm từ 903 triệu đồng xuống 625 triệu đồng do kết 

chuyển khoản vay từ dài hạn sang ngắn hạn.  

Tổng nợ phải trả trong năm tăng từ 14,8 tỷ đồng lên 91,5 tỷ đồng. 
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Kế hoạch hoạt động năm 2021 

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác 

định kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo tập trung vào các 

mảng: dự án về môi trường; liên kết đầu tư hệ thống lưu trữ và 

truyển hình ảnh y tế tại các bệnh viện (PACS); đầu tư xây dựng các 

nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế;  bán hàng thiết bị y tế, liên 

kết xa ̃ hội hóa y tế,…. 

Nhằm mục tiêu phát triển và ổn định trong trung và dài hạn, kế 

hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo đặt ra trên cơ sở tăng 

trưởng 15%-20% so với kết quả đã đạt được. Một số mục tiêu cụ 

thể như sau:  

 Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh 

của Công ty; 

 Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các 

dự án mới sắp triển khai; 

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán 

bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn 

dài hạn; 

 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; 

 Quản ly ́ tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh; 

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

Cùng với sự thay đổi về ban điều hành, trong năm Công ty cũng đã 

hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty. 

Công tác quản ly ́ được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các 

hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy 

trình, quy chế về quản ly ́ được rà soát, sửa đổi cho phu ̀ hợp với mô 

hình của Công ty ở từng thời điểm. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán 

bộ, nhiên viên trong công ty. 

Ứng dụng công nghệ trong quản ly ́, điều hành va ̀ cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng. 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm 2020, Ban điều hành đã chủ 

động phối hợp, báo cáo HĐQT để 

đảm bảo cho HĐQT luôn nắm bắt 

tình hình hoạt động kinh doanh 

của Công ty từ đó đưa ra các định 

hướng, chiến lược sát với thực tế 

hoạt động. Ngoài ra, sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các khối phòng ban 

trong công ty góp phần tạo sự ổn 

định, tính bền vững trong hoạt 

động của Công ty. 

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 

2020 chưa đạt được kế hoạch đề 

ra, tuy nhiên Ban điều hành đã nỗ 

lực trong công tác điều hành, 

quản lý, đồng thời tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy trình và quy 

định trong hoạt động điều hành 

doanh nghiệp theo Điều lệ, quy 

chế và quy định pháp luật hiện 

hành. 

Định hướng của HĐQT: 

Tiếp tục bám sát và thúc đẩy các 

dự án xây dựng “Khu xử lý tập 

trung rác thải y tế bằng công nghệ 

đốt áp suất âm không khói”. Đồng 

thời trong năm 2021, Hội đồng 

quản trị định hướng mở rộng thêm 

một số ngành nghề kinh doanh 

mới như sản xuất, phân phối điện 

năng lượng mặt trời; xây dựng các 

nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y 

tế,… 
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nhân sự Hội đồng quản trị 

Năm 2020 Hội đồng quản trị có một số thay đổi trong nhân sự cụ thể: 

Ông Đặng Quang Nam xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 07/04/2020 và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Ba chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 

07/04/2020. 

Ngày 29/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT ông Đặng Quang Nam và Ông Nguyễn 

Vũ Trọng Minh theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời thông qua việc bổ nhiệm ông Kazuya Kirino giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập; 

thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên (trong đó có 01 thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập). 

 
S
T
T 

 
Thành viên HĐQT 

 
Chức vụ  

Ngày bắt đầu/không còn là TV 
HĐQT/HĐQT độc lập 

Số buổi 
họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

Ngày bổ nhiệm  Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Hoàng Văn Ba Chủ tịch HĐQT/Thành 
viên HĐQT  

29/06/2019 21 100% 

2 Bà Nguyễn Thị Thu 
Thùy 

Thành viên HĐQT 29/06/2019 21 100% 

3 Ông Kazuya Kirino Thành viên HĐQT độc 
lập 

29/06/2020 12 57,1% Bổ nhiệm mới 
từ 29/06/2020 

4 Ông Đặng Quang 
Nam 

Thành viên HĐQT/ 
Chủ tịch HĐQT 

29/07/2016 29/06/2020 09 42,9% Miễn nhiệm từ 
29/06/2020 

5 Ông Nguyễn Vũ Trọng 
Minh 

Thành viên HĐQT độc 
lập 
 

25/07/2016 29/06/2020 09 42,9% Miễn nhiệm từ 
29/06/2020 
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020 

36 

Stt  Số Nghị quyết/ Quyết định  Ngày Nội dung 

01 15.01/2020/NQHĐQT/SRA 15/01/2020 - Họp thường kỳ Quý I 

02 16.03/2020/NQHĐQT/SRA 16/03/2020 - Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

03 31.03/2020/NQHĐQT/SRA 31/03/2020 - Thông qua thành lập công ty con do SRA góp 100% vốn điều lệ  

04 07.04/2020/NQHĐQT/SRA 07/04/2020 - Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 

05 24.04/2020/NQHĐTQ/SRA 24/04/2020 - Họp thường kỳ Quý II 

06 19/05/2020/NQHĐQT/SRA 19/05/2020 - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

07 17/06/2020/NQHĐQT/SRA 17/06/2020 - Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát 

hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến 06/03/2019 

08 18.06/2020/NQHĐQT/SRA 18/06/2020 - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

09 25/06/2020/NQHĐQT/SRA 25/06/2020 - Thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT  

10 03.07/2020/NQHĐQT/SRA 03/07/2020 - Thoái vốn tại Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang 

11 09.07/2020/NQHĐQT/SRA 09/07/2020 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đưa ra các phương hướng hoạt động và chỉ đạo kịp thời các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty. 
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020 

37 

Stt  Số Nghị quyết/ Quyết định  Ngày Nội dung 

12 04.08/2020/NQHĐQT/SRA 04/08/2020 - Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty  

13 18.08/2020/NQHĐQ/SRA 18/08/2020 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức  2019 và việc triển 

khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ 

đông hiện hữu 

14 21.08/2020/NQHĐQT/SRA 21/08/2020 - Thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật  

15 31.08/2020/NQHĐQT/SRA 31/08/2020 - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác 

liên quan tới đợt phát hành riêng lẻ và đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng 

cho cổ đông hiện hữu theo phương án thực hiện quyền. 

16 22.09/2020/NQHĐQT/SRA 22/09/2020 - Thông qua nguồn chị trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát 

hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng.  

17 21.10/2020/NQHĐQT/SRA 21/10/2020 - Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt 

18 27.10/2020/NQHĐQT/SRA 27/10/2020 - Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác 

19 06.11/2020/NQHĐQT/SRA 06/11/2020 - Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 

20 02.12/2020/NQHĐQT/SRA 02/12/2020 - Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 

21 14.12/2020/NQHĐQT/SRA 14/12/2020 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 
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Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng 

Giám đốc: 

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết 

quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao 

gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng 

các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho 

các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá 

trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo 

cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật 

hiện hành. 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị SRA thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT 

gồm: 

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT 

trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ 

quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền 

thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản 

lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. 

- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, 

mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản 

của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách 

cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty. 
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Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị 

Trong thời gian sắp tới, tiếp tục thực hiện theo định hướng 5 năm 

2017 – 2022 : 

 Theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh 

chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng 

dịch vụ. 

 Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển và mở 

rộng các dự án chiến lược. 

 Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào việc chỉ 

đạo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu 

góp phần tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thành viên. 

 Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc 

tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển. 

 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro kinh 

doanh, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông. 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo 

nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh. 

 Phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại. 

 Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và 

phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn 

phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế. 
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 Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập 

trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT 

đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của 

Công ty. 

 HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu 

quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo. 
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty 

St

t  

Thành viên BKS  Chức vụ  Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

 

Số buổi 

họp 

BKS 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp  

01 Đỗ Thị Hương Thu Trưởng 

BKS 

Bổ nhiệm: 

17/09/2016 

03 100% 

02 Trịnh Thị Duyên TV BKS Bổ nhiệm: 

17/09/2016 

03 100% 

03 Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

TV BKS Bổ nhiệm: 

17/09/2016 

03 100% 

BAN KIỂM SOÁT 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 

Ban kiểm soát đã duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động 

của Công ty. Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nghiêm chỉnh thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi đánh 

giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời tới 

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

 Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 

2019 theo các quy định của pháp luật và của Công ty. 

 Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.  

 Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với HĐQT và 

Ban Tổng giám đốc . 

 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài 

chính 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán. 

 Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá 

tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các 

chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của 

Việt Nam. 

 Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công 

ty theo các quy định của pháp luật 
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Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020 

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 

2020 như: 

 Thực hiện và bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

 Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng 

tiền mặt và bằng cổ phiếu theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua; 

 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện việc tuân thủ theo 

quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều 

hành Công ty; 

 Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thực hiện theo đúng các 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Giám sát tình hình tài chính năm 2020 

BKS thực hiện việc trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, 

kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm 

soát nội bộ.  

Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính. 

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc 

trình bày tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, BKS đánh giá: 

 Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh 

khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đều đạt. 

 Kết quả doanh thu, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công 

ty tuy chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng cũng khá khả quan 

trong tình hình năm 2020 nhiều khó khan, biện động. 

 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình 

hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình 

bày theo các mẫu báo cáo theo quy định, phù hợp với các chuẩn 

mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 

Giám sát tình hình hoạt động năm 2020 

BKS đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và 

đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị 

rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến 

nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa hoặc chia sẻ rủi ro 

phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên 

quan. 

BKS nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình 

quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và 

quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan. 
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Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 

Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ 

quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan 

đến các mặt sản suất, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết 

toán đối với các đối tác. 

 Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông năm 2020. 

 Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm 

soát. 

 Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí 10% 

tại các phòng, ban. 

 Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban 

hành. 

 Xem xét, kiểm tra tính tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với 

công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm. 

 Thường cuyên cập nhập kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản 

trị rủi ro, về thuế, kế toán, tài chính. 

 Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc khi cần thiết 

nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công 
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ST
T 

Tên tổ chức Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy 
ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở 
chính 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty 

Nghị 
quyết/quyết 

định của 
HĐQT thông 

qua 

Ghi chú 

1 Công ty CP Ứng dụng công 
nghệ cao Y tế Nha Trang 

Công ty liên kết 
(Từ ngày 

03/07/2020 
không còn là 
công ty liên 

kết) 

4201856523 Số 39, đường 2/8 thị 
trấn Khánh Vĩnh, 

huyện Khánh Vĩnh, 
tỉnh Khánh Hòa 

Năm 2020 28.12/2018/NQ-
HĐQT/SRA 

HĐ mua bán 
hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ 

2 Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật 
cao Cần Thơ 

Công ty con 6300290910 1/57 đường 30/4, 
KV2, phường Lái 

Hiếu, thị xã Ngã Bảy, 
tỉnh Hậu Giang 

Năm 2020 27.06/2019/NQ-
HĐQT/SRA 

HĐ mua bán 
hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ 

3 Công ty CP Sản xuất Kinh 
doanh Thiết bị Y tế môi 

trường Phú Thọ 

Công ty con 2600985779 Số nhà 30, phố Ba 
Mỏ, thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Thanh 
Sơn, tỉnh Phú Thọ 

Năm 2020 27.06/2019/NQ-
HĐQT/SRA 

HĐ mua bán 
hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ 

Hợp đồng hoặc giao dịch với ngƣời nội bộ:  
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 
- Báo cáo kiểm toán độc lập 
- Bảng cân đối kế toán 
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của SRA đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. 

 Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty tại 

địa chỉ: 

 Báo cáo hợp nhất:  http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-

chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-

nhuan/ 

 Báo cáo riêng: http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-

rieng-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/ 
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http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/
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