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Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2016 

 

Kính thưa quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân 

viên Imexpharm, 

Năm 2016 chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vô cùng sôi động của ngành dược Việt Nam. 

Từ hanh lang pháp lý thay đổi đối với các Thông tư đấu thầu thuốc vào bệnh viện và Luật 

Dược, đến các sự kiện M&A và động thái mở room cho khối ngoại tại các doanh nghiệp 

dược lớn gây chú ý trong ngành. Xu hướng đầu tư Hơn bao giờ hết, ngành dược trong nước 

đang đứng trước những cánh cửa cơ hội vô cùng to lớn. Tuy nhiên, để nắm bắt được chìa 

khóa mở ra được các cánh cửa đó, đòi hỏi các doanh nghiệp dược phải quyết tâm vươn tới 

mục tiêu thách thức, với nội lực vững vàng trong một bối cảnh cạnh tranh mới vô cùng phức 

tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro của một thị trường hội nhập sâu rộng nhưng nền tảng chưa vững 

chắc và cơ chế chính sách còn nhiều bất ổn. 

Đối với Imexpharm, chúng tôi có thể tự hào là một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên 

trong nước theo đuổi chiến lược đầu tư cho chất lượng sản phẩm theo các chuẩn mực quốc 

tế, xem đó là giá trị cốt lõi nhất và quan trọng nhất trong mục tiêu giữ vững vị thế Top 5 

công ty dược phẩm hàng đầu trong nước. Năm 2016 bằng tất cả nội lực của mình, 

Imexpharm đã gặt hái được thành quả xứng đáng, khi trở thành công ty dược đầu tiên cùng 

lúc có 03 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP. Từ đây, chúng tôi có thể chính thức đặt chân vào 

phân khúc cao cấp, đặc biệt là thị trường thuốc kê toa của các gói thầu Generics Nhóm 1 và 

Nhóm 2 mà trước giờ các công ty dược trong nước vẫn chưa tập trung đầu tư đúng mức. 

Có thể nói, đây là một bước ngoặc quan trọng trong chiến lược đầu tư của Imexpharm, một 

cột mốc đánh dấu hành trình 40 năm không ngừng vươn lên tìm kiếm những chuẩn mực 

mới, đi đầu xu thế phát triển tất yếu của ngành dược trong sự dịch chuyển lớn từ phân khúc 

trung bình sang các phân khúc cao cấp. Là một trong vài doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành 

nghiêm túc đầu tư cho chất lượng cao, chúng tôi tự hào đã mở ra được cánh cửa cơ hội lớn 

từ bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết của toàn đội ngũ, từ đó đã nâng tầm vị thế Imexpharm 

trong mắt cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, định hình rõ ràng chiến lược đầu tư, là bước đệm đầu 

tiên cho sự thành công tiếp theo của 02 dự án nhà máy công nghệ cao theo chuẩn EU-GMP 

dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động trong cuối năm 2018 – đầu năm 2019. Sản phẩm sản xuất 

từ 03 nhà máy EU-GMP của Imexpharm sẽ tập trung đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của kênh 

ETC trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các nước lân cận và khu 

vực Bắc Phi, Nam Mỹ… 

Hoạt động sản xuất kinh doanh có trách nhiệm, Imexpharm luôn nỗ lực hoàn thiện quản trị 

công ty theo các thực hành tiên tiến để bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông, bên cạnh việc chú 

trọng gìn giữ môi trường, và tích cực đồng hành cùng các hoạt động đầu tư phát triển cộng 

đồng. Chúng tôi có sự an tâm với các nhà máy tiêu chuẩn quốc tế luôn thân thiện với môi 

trường, an toàn cho sức khỏe người lao động. Các sản phẩm sản xuất theo EU-GMP với 

nguồn nguyên liệu cao cấp, bảo vệ người dùng rất cao hạn chế tối đa tác dụng phụ cho người 

bệnh. Đối với CB.CNV, chúng tôi tập trung xây dựng Imexpharm trở thành “Ngôi nhà bền 

vững”, trong môi trường làm việc đề cao hiệu quả và các giá trị đóng góp, với nét văn hóa 
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đặc trưng Imexpharm mang đậm tinh thần nhân văn: nhân văn trong công việc và trong giao 

tiếp nội bộ. 

Bước sang năm 2017, với các kỳ vọng khả quan về tăng trưởng nhờ vào thị trường ETC, 

đặc biệt là sản phẩm từ các dây chuyền EU-GMP cung cấp cho đấu thầu từ quý II/2017; 

trong khi thị trường OTC dự báo vẫn tăng trưởng 12%-13% như năm 2016. Từ đó, chúng 

tôi đưa ra mục tiêu tổng doanh thu Imexpharm 2017 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 23,4% từ con 

số 1.021 tỷ đồng của năm 2016; Lợi nhuận trước thuế sẽ tăng trưởng 13,9% từ con số 140,5 

tỷ đồng của năm trước. Bên cạnh đó, với dự kiến 02 dự án Nhà máy Công nghệ cao tiêu 

chuẩn EU-GMP của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2018 và cuối 2019, Hội đồng 

quản trị cũng đã thông qua mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2021 của doanh thu 

từ 15-18%, của lợi nhuận trước thuế từ 12-15%. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hoàn 

thiện quản trị công ty, đặc biệt là kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, tăng cường năng lực 

R&D. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường các hoạt động trách nhiệm của Công ty 

với cộng đồng, nhất là công tác khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân có điều kiện 

khó khăn. 

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác đã luôn đặt 

niềm tin vào Imexpharm. Mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những 

chặng đường sắp tới. 

Trân trọng, 

 

Ds.Trần Thị Đào CN. Nguyễn Quốc Định 

 Tổng giám đốc       Chủ tịch HĐQT 
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TỔNG QUAN 

Thông tin chung 

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 

Quá trình hình thành và phát triển 

Các danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu 

Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh 

Sơ lược công ty liên kết: Agimexpharm và S.Pharm 

Các chỉ số hoạt động nổi bật 2012-2016 

Sự kiện tiêu biểu năm 2016 

Chiến lược phát triển và phân bổ nguồn lực 2017 

Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2021 

 

THÔNG TIN CHUNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 

Tên viết tắt: IMEXPHARM 

Tên tiếng Anh: IMEXPHARM CORPORATION 

Giấy CNĐKKD: Số 1400384433 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký 

thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 25) vào ngày 16 tháng 03 năm 

2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp 

Vốn điều lệ: 390.724.390.000 VND (Ba trăm chín mươi tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, ba 

trăm chín mươi ngàn đồng chẵn) (tính đến ngày 15/03/2017) 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 935.916.410.611 VND (Chín trăm ba mươi lăm tỷ, chín trăm 

mười sáu triệu, bốn trăm mười ngàn, sáu trăm mười một đồng) 

Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/04, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại: 067.3851 941   

Fax: 067.3853 106 

Email: imp@imexpharm.com 

Website: www.imexpharm.com 

Mã cổ phiếu: IMP 

Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY vào ngày 04 tháng 12 năm 

2006 

 

 

http://www.imexpharm.com/
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SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

SỨ MỆNH 

Cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng 

Imexpharm khẳng định sứ mệnh phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người bằng 

những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, khác biệt mà Imexpharm cung cấp. 

TẦM NHÌN 

Chất lượng hàng đầu – Tiêu chuẩn Châu Âu 

Imexpharm định vị trở thành doanh nghiệp dược trong nước dẫn đầu về chất lượng, 

với sản phẩm được sản xuất từ những nhà máy đạt tiêu chuẩn Châu Âu. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng đến khách hàng 

Mọi hoạt động của Imexpharm đều hướng về một mục tiêu duy nhất là để phục vụ 
khách hàng. Chúng ta nghiên cứu, lắng nghe, thấu hiểu để đáp ứng kịp thời, hiệu quả 

những nhu cầu của khách hàng và bệnh nhân trong ngắn hạn cũng như dài hạn. 

Hợp tác 

Đội ngũ Imexpharm giữ tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tương trợ lẫn nhau để 

giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả; Biết lắng nghe và đóng góp ý 
kiến chân tình. 

Kiên trì 
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Tại Imexpharm, chúng ta không ngại khó khăn, thách thức, quyết tâm bền bỉ theo đuổi 

mục tiêu đến cùng 

Nhiệt huyết 

Imexpharm xây dựng một đội ngũ tràn đầy năng lượng, làm việc bằng tình yêu và 
lòng đam mê 

Học hỏi và cải tiến liên tục 

Nguồn nhân lực giúp Imexpharm đột phá bằng việc học hỏi và cải tiến bản thân, cải 
tiến công việc một cách liên tục. 

Hiệu quả 

Bản thân mỗi người phải xem xét “hiệu quả” trong mọi việc mình làm: cân nhắc giữa 
lợi ích và chi phí, giữa trước mắt và dài hạn, giữa hao phí nguồn lực này so với nguồn 
lực khác. 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Với tiểu sử 40 năm thành lập, Imexpharm đã đi qua những cột mốc quan trọng đánh dấu 

những chặng đường phát triển như sau: 

1977: Tiền thân của Imexpharm là Công ty Dược phẩm Cấp II, được thành lập tháng 03/1977 

theo Quyết định Số 208/QĐ/77 của Ty Y tế Đồng Tháp . 

1983: Công ty Dược phẩm Cấp II chuyển thành Xí nghiệp Liên Hiệp Dược Đồng Tháp tháng 

9/1983, trực thuộc Sở Y tế Đồng Tháp, theo Quyết định số 284/TCCQ ngày 28/09/1983 của 

Sở Y tế Đồng Tháp.  

1992: Công ty dược phẩm Đồng Tháp trực thuộc UBND Tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 

số 120/QĐTL của UBND Tỉnh Đồng Tháp.  

1997: Công ty Dược phẩm đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất 

thuốc (GMP-ASEAN) 

1999: Sang Châu Âu tìm kiếm con đường phát triển mới, trở thành Công ty dược phẩm đầu 

tiên của Việt Nam thực hiện sản xuất nhượng quyền cho tập đoàn Châu Âu (Biochemie). 

2001: là công ty đầu tiên của Tổng công ty Dược thực hiện cổ phần hóa, trở thành Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vào tháng 7/2001, theo quyết định 907/QĐTg ngày 

25/07/2001 với vốn điều lệ là 22.000.000.000 VND. 

2005: Tăng vốn điều lệ lên 64.000.000.000 VND từ lợi nhuận tích lũy và phát hành cổ phiếu 

chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. 

2006: Tăng vốn điều lệ lên 84.000.000.000 VND, từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng 

và phát hành cổ phiếu thưởng 20% trên vốn điều lệ, lấy nguồn từ quỹ đầu tư phát triển. 

Là công ty dược đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho niêm yết cổ 

phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ ngày 04/12/2006, theo 

Quyết định số 76/UBCK-GPNY, mã chứng khoán IMP.  
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Thực hiện đầu tư và nâng cấp hai nhà máy Betalactam và Non Betalactam đạt tiêu chuẩn 

GMP-WHO (Good Manufacturing Practices), phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP-WHO 

(Good Laboratory Practices), hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP-WHO (Good Storage 

Practices). 

2007: Chứng minh thành công “Tương đương sinh học” cho sản phẩm đầu tiên là kháng 

sinh Imeclor 125 mg (chứa Cefaclor). Tính đến nay, Imexpharm đã có thêm 06 sản phẩm 

được chứng minh đạt “Tương đương sinh học” với các thuốc gốc, đó là: pms-Claminat 

250mg; Amoxicilin 250mg; Cephalexin 500mg; pms-Imedroxil 500mg; pms-Zanimex 

250mg; pms-Zanimex 500mg. 

Tăng vốn điều lệ lên 116.598.200.000 VND từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát 

hành thêm. 

2008: Ký hợp đồng sản xuất liên doanh với Pharma Science – Canada. Đến nay các thương 

hiệu Imexpharm hợp tác với Pharma Science (pms-) sản xuất đưa ra thị trường đã lên đến 

gần 90 sản phẩm, trong đó bao gồm hầu hết các sản phẩm chủ lực đóng góp giá trị lớn vào 

doanh thu của Công ty các năm gần đây. 

2010: Chính thức đưa nhà máy Cephalosporin tại khu CN Việt Nam – Singapore II Bình 

Dương đi vào hoạt động tháng 9/2010, với tổng đầu tư 113 tỷ đồng, theo tiêu chuẩn và công 

nghệ Châu Âu, sản xuất các loại thuốc uống và tiêm bột thuộc nhóm Cephalosporin thế hệ 

mới. 

2011: Thực hiện thành công việc phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 152.145.000.000 

VND. 

Khởi công xây dựng nhà máy thuốc tiêm Penicillin tại khu công nghiệp Việt Nam – 

Singapore II, Bình Dương theo tiêu chuẩn và công nghệ châu Âu, sản xuất các sản phẩm 

thuốc bột, thuốc tiêm thuộc nhóm Penicillin. Vốn đầu tư 50 tỷ đồng, lấy từ nguồn thặng dư 

vốn.  

Khởi công xây dựng mới Trụ sở Văn phòng công ty tại Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp,vốn đầu 

tư 28 tỷ đồng. 

Thành lập Chi nhánh Bán hàng Bình Tân, Tp.HCM để thực hiện phân phối hàng Imexpharm 

trực tiếp trong khu vực Tp.HCM không thông qua nhà phân phối. 

2012: Khởi động dự án SAP-ERP. Imexpharm trở thành công ty dược đầu tiên triển khai 

dự án ERP đầy đủ trên cả 8 phân hệ. 

Hoàn thành chia cổ phiếu thưởng 10% trên vốn điều lệ, lấy nguồn từ thặng dư vốn để tăng 

vốn điều lệ lên 167.058.100.000 VND.  

2013: Hoàn thành đưa tòa nhà Trụ sở Văn phòng công ty vào sử dụng; Triển khai thành 

công SAP-ERP; Triển khai dự án BSC tái cấu trúc công ty; Xét duyệt GMP-WHO đầu tiên 

cho nhà máy Penicillin tiêm Bình Dương. 

Sử dụng nguyên liệu sản xuất bằng công nghệ lên men (Enzymatic) của Tập đoàn DSM Tây 

Ban Nha cho các dòng sản phẩm kháng sinh nổi tiếng của Imexpharm như pms-
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CLAMINAT, pms-PHARMOX, pms-OPXIL và pms-IMEDROXIL. Sản phẩm sản xuất 

bằng công nghệ này rất an toàn cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường 

2014: Tiếp tục thực hiện đào tạo, luân chuyển, thay đổi nguồn nhân lực và tái cấu trúc lớn 

công ty theo BSC. 

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 263.114.860.000 VND từ nguồn thặng dư vốn và 

chương trình cổ phiếu ESOP cho người lao động. 

Tiến hành nâng cấp 02 dây chuyền Cephalosporin (thuốc tiêm, thuốc uống) và dây chuyền 

Penicillin (thuốc tiêm) của Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương lên tiêu chuẩn 

EU-GMP, kinh phí 51,9 tỷ đồng từ nguồn Vốn chủ sở hữu. 

2015: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần dược phẩm 

Pha No để nâng Vốn điều lệ lên 289.426.460.000 VND. 

Triển khai xây dựng Nhà máy dược Công nghệ cao tại Bình Dương theo tiêu chuẩn EU-

GMP, với các dòng sản phẩm đón đầu thị trường, tổng vốn đầu tư dự kiến 470 tỷ đồng từ 

nguồn Vốn chủ sở hữu. 

2016: Hoàn thành nâng cấp cho 03 dây chuyền Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình 

Dương và được Cơ quan Quản lý Dược phẩm – Bộ Y tế Tây Ban Nha (AEMPS – SPAIN) 

cấp giấy chứng nhận EU-GMP tháng 9/2016. 

Thành lập Chi nhánh Bán hàng Bình Định tháng 8/2016, tăng số chi nhánh bán hàng lên 20 

chi nhánh trên toàn quốc, trong tổng số 23 chi nhánh hoạt động trong nước. 

Triển khai xây dựng Nhà máy Kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc tiêu chuẩn EU-GMP, 

vốn đầu tư 180 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động cuối năm 2018, giúp tăng số 

nhà máy hiện có lên 5 nhà máy lớn. 

 

CÁC DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 

Các danh hiệu giải thưởng lớn Imexpharm đã đạt được kể từ khi niêm yết năm 2006 

đến nay như sau: 

 Chủ tịch Nước CHXHCNVN phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động năm 

2006. 

 Bộ Khoa học và Công nghệ trao Cúp vàng ISO năm 2006 

 Báo Sài Gòn Tiếp thị trao chứng nhận Hàng VNCLC năm 2007 

 Chủ tịch Nước CHXHCNVN trao Huân Chương Độc Lập hạng 3 năm 2008. 

 UBND TP.HCM tặng bằng khen đã đóng góp tích cực cho chương trình “Vì ngày 

mai phát triển” của Báo Tuổi trẻ các năm liên tục 1988-2008. 

 Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM tặng bằng khen xuất sắc trong công tác triển khai, thực 

hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP cho khối bệnh viện tại 

TPHCM năm 2009. 

 Chính phủ nước CHXHCNVN tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008. 
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 AWARDS trao chứng nhận và cup “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” năm 2008, 

“Top 50 Doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam” năm 2009, “Thương hiệu chứng 

khoán uy tín” năm 2008, 2009, 2010 

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cup “Top 100 thương hiệu 

Việt uy tín” lần 10 năm 2014. 

 Bộ Y tế trao giải “Ngôi sao thuốc Việt” năm 2014 

 Tổ chức chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức), thông qua 

Tổ chức Global GTA Vietnam trao Chứng nhận Chỉ số Năng lực cạnh tranh doanh 

nghiệp “Thương hiệu hàng đầu – TOPBRANDS 2014” 

 HOSE và Báo Đầu tư chứng khoán trao giải Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 

năm 2014, 2015; Giải Trình bày, Giải Tin cậy, Giải Đầy đủ Báo cáo Bền vững 2014-

2016; Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2012, 2013, 2016.  

 

Cùng với vô số các bằng khen và chứng nhận: thực hành tốt chế độ, chính sách thuế, 

thực hiện tốt công tác Phòng cháy chữa cháy, An toàn vệ sinh lao động, xuất sắc trong 

các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp 

tích cực vào công tác khuyến học tỉnh Đồng Tháp và cả nước, phát triển phong trào 

thể dục thể thao ngành Y tế, các chương trình hỗ trợ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa… 

Riêng năm 2016, Imexpharm đã nhận được các giải thưởng tiêu biểu như sau: 

1. Giải Doanh nhân xuất sắc Thời hội nhập quốc tế Khu vực ĐBSCL – VCCI Cần 

Thơ 

Buổi Lễ khen thưởng Doanh nhân xuất sắc khu vực ĐBSCL 2016 được tổ chức vào ngày 

21/10/2016 tại Thành phố Cần Thơ do VCCI chi nhánh Cần Thơ thực hiện. Căn cứ trên 

những đóng góp tích cực từ Doanh nghiệp và Doanh nhân trong khu vực, VCCI đề xuất giải 

thường này mỗi năm nhằm vinh danh các Doanh nghiệp và Doanh nhân đạt được những tiêu 

chí xét thưởng. Ông Nguyễn Quốc Định, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc 

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm hân hạnh là Doanh nhân 6 năm liên tiếp được vinh 

danh với nhiều đóng góp tích cực cho nền kinh tế khu vực ĐBSCL. Đặc biệt năm 2016, Ông 

Định được trao giải Doanh nhân xuất sắc Thời hội nhập quốc tế. 

2. Ba năm liền được vinh danh “Ngôi sao thuốc Việt” – Bộ Y Tế đối với thương 

hiệu Imexpharm và sản phẩm pms-Claminat 

Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” được thực hiện lần đầu vào năm 2014, hình thành từ 

Chương trình Truyền thông mang tên “Con đường thuốc Việt” do Bộ Y Tế triển khai với 

mục đích vận động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức người tiêu dùng đối với thuốc nội. 

Cho đến nay, Giải thưởng đã được thực hiện ba năm thì Thương hiệu Imexpharm và sản 

phẩm pms-Claminat cũng đã ba năm liền được vinh danh “Ngôi sao thuốc Việt”. Trải qua 

những bước kiểm tra về tiêu chuẩn, đánh giá về chất lượng, soát xét hình ảnh, giá trị thương 
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hiệu trên thị trường, và đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí từ Hội đồng bình chọn, Imexpharm 

tự hào với danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt năm 2016”. Đây là một giải rất uy tín, được thực 

hiện bình chọn dựa trên cơ sở khoa học, tiêu chí đánh giá khắt khe từ Cơ quan quản lý Nhà 

nước: Bộ Y Tế và Cục Quản lý Dược. 

3. Top 30 Báo cáo Thường Niên (BCTN) Tốt Nhất và Giải Đầy đủ Báo cáo Phát 

Triển Bền Vững (BCPTBV) trong Cuộc Bình chọn BCTN 2016  

Cuộc bình chọn BCTN là giải thưởng thường niên do HOSE và Báo Đầu tư chứng khoán 

phối hợp tổ chức; với sự tài trợ của Dragon Capital, và sự hỗ trợ chuyên môn của  các Tổ 

chức Tài chính Quốc tế IFC và ACCA. BCTN 2015 của Imexpharm vinh dự được trao giải 

Top 30 BCTN tốt nhất. Đây là năm thứ 6 liên tiếp BCTN của Imexpharm đạt được các thứ 

hạng cao trong Cuộc bình chọn uy tín này.  

Ngoài ra, Imexpharm còn được trao thêm giải Đầy đủ cho BCPTBV 2015, đánh dấu chặng 

đường 03 năm thực hiện BCPTBV của Imexpharm với 03 giải thưởng từ cuộc bình chọn. 

 

LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, ngành nghề hoạt động của Imexpharm là: 

 Sản xuất, gia công dược phẩm. Chế biến dược liệu; 

 Bán buôn, xuất nhập khẩu dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, nguyên phụ 

liệu bao bì sản xuất thuốc, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức 

năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người; 

 Bán buôn mỹ phẩm; 

 Nuôi trồng dược liệu; 

 Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, 

có gas; 

 Sản xuất sữa; 

 Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; 

 Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 

doanh; 

 Hoạt động tài chính. 

Hoạt động kinh doanh chính của Imexpharm là sản xuất và bán buôn dược phẩm, thực phẩm 

chức năng; nhập khẩu nguyên phụ liệu bao bì phục vụ cho sản xuất dược phẩm và thực phẩm 

chức năng. 
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Đến thời điểm hiện tại, Imexpharm có 194 sản phẩm được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất 

và lưu hành, bao gồm các nhóm sau: Nhóm kháng sinh (thuốc uống và thuốc tiêm), Nhóm 

đặc trị (tim mạch, tiểu đường, kháng Histamin và kháng dị ứng, giãn mạch ngoại biên và 

hoạt hóa não…), nhóm hạ sốt giảm đau, nhóm tiêu hóa gan mật, nhóm cơ xương khớp, thực 

phẩm chức năng, nhóm vitamin, và các sản phẩm khác. Trong đó, 3 nhóm kháng sinh, đặc 

trị và hạ sốt giảm đau đóng góp 76,3% về sản lượng và 86,8% về giá trị tiêu thụ trong năm 

2016. 

Địa bàn kinh doanh lớn nhất của Imexpharm là khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long. Ngoài 

ra khu vực Tp.HCM, miền Đông Nam bộ, miền Trung – Tây Nguyên và miền Bắc cũng góp 

phần quan trọng với tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu doanh thu. 

 

SƠ LƯỢC CÔNG TY LIÊN KẾT: AGIMEXPHARM VÀ S.PHARM 

Thông tin về các công ty liên kết 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 

Trụ sở chính: 27 Đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Điện thoại: 076.3856 961 

Fax: 076.3857 301 

Website: www.agimexpharm.com 

Ngành nghề kinh doanh chính:  

 Mua bán thuốc, dược phẩm 

 Mua bán mỹ phẩm 

 Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm 

 Mua bán sinh phẩm y tế 

 Sản xuất nước uống 

 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 

 Mua bán thực phẩm chức năng 

 

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2015 – 2016 của Agimexpharm như 

sau: 

  (Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2015 

% 

2016/2015 

Doanh thu thuần 331,1 409,3 80,9% 

Lợi nhuận gộp 154,1 123,6 124,7% 

Lợi nhuận hoạt động kinh 

doanh 
27,2 16,4 165,9% 

Lợi nhuận trước thuế 27,5 17,2 159,9% 

Lợi nhuận sau thuế 22,0 13,4 164,2% 

EPS (VND/cổ phiếu) 5.048 2.573 196,2% 

http://www.agimexpharm.com/
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Tổng tài sản 286,5 208,4 137,5% 

Vốn điều lệ 43,6 43,6 100,0% 

Vốn chủ sở hữu 100,5 92,6 108,5% 

 

Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm 

Địa chỉ: 45-47 Hai Bà Trưng, P.1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 079. 2211 887 

Fax: 079. 3826 654 

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thiết bị vật tư y tế. 

 

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2015-2016 của Spharm như sau: 

  (Đvt: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 

2016 
Năm 2015 

% 

2016/2015 

Doanh thu thuần 66.502 58.429 113,8% 

Lợi nhuận gộp 9.467 8.009 118,2% 

Lợi nhuận hoạt động kinh 

doanh 
560         (21) - 

Lợi nhuận trước thuế 755 314 240,4% 

Lợi nhuận sau thuế 715 240 297,9% 

EPS (VND/cổ phiếu) 256 111 230,6% 

Tổng tài sản 72.352 60.586 119,4% 

Vốn điều lệ 27.900 27.900 100,0% 

Vốn chủ sở hữu 41.350 40.635 101,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 2010-2016 
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Tổng tài sản  

 

Tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) của Tổng tài sản giai đoạn 2010 – 2016: 7,5%/ năm 

Vốn chủ sở hữu 

 

Tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) của Vốn chủ sở hữu giai đoạn 2010 – 2016: 

8,0%/năm 
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Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 

 

Tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) của Tổng doanh thu giai đoạn 2010 – 2016: 

4,6%/năm 

Cơ cấu doanh thu hàng IMP theo thị trường  
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Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ  

 

Tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) của Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN 

giai đoạn 2010 – 2015: 6,2%/năm 

Các chỉ số năng lực hoạt động 

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Kỳ lưu kho bình quân Ngày 143 167 

 

186 176 190 183 161 

Kỳ thu tiền bình quân Ngày 81 101 

 

77 76 87 91 89 

Vòng quay tài sản cố định Lần 3,8 3,8 

 

3,6 3,2 3,4 3,7 4,3 

Vòng quay Tổng tài sản Lần 0,90 0,91 

 

0,94 0,95 0,95 0,98 1,03 

 

ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu), ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 

quân), ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân) 
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Các chỉ số khác 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Thu nhập trên một 

cổ phần (EPS) 
VND 

3.076 2.729 2.909 2.449 5.016 5.333 6.934 

Cổ tức trên một cổ 

phần (DPS) 
VND 

1.800 
(*) 2.000 1.800 2.500 2.200 2.200 2.200 

Giá trị sổ sách của 

một cổ phiếu (BV) 
VND 

32.337 28.867 27.655 39.430 39.112 42.794 45.752 

Giá trị trường/Thu 

nhập một cổ phiếu 

(P/E) 

Lần 

18,2 13,7 14,4     15,2        7,0        7,3        8,9  

(Ghi chú: (*) Cổ tức 2016 dự kiến 18% trên Vốn điều lệ mới từ ngày 15/03/2017 là 390,7 

tỷ đồng, trong đó 8% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, tùy thuộc vào quyết định cuối cùng 

của Đại hội đồng cổ đông 2016) 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 

Định hướng phát triển 

Để góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành công nghiệp Dược trong nước, 

Imexpharm chọn cho mình một hướng đi riêng, chuyên biệt không chạy theo xu hướng thị 

trường mà “Định hướng vào khách hàng”. Imexpharm định vị cho mình là: 

- Nhà sản xuất dược phẩm chất lượng cao. Lấy sức khỏe cộng đồng làm trung tâm của 

mọi hoạt động, cung cấp các giải pháp điều trị hiệu quả cao với giá cả hợp lý thay thế 

thuốc nhập khẩu. Nâng cao giá trị cộng thêm cho khách hàng và đối tác.  
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- Trở thành công ty sản xuất liên doanh và nhượng quyền hàng đầu ngành Dược Việt 

Nam, là lựa chọn đầu tiên của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia trong việc hợp 

tác sản xuất các sản phẩm liên doanh và nhượng quyền. 

- Giữ vững thương hiệu Imexpharm là thương hiệu hàng đầu ngành công nghiệp dược 

Việt Nam với các sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả trong điều trị. 

- Nâng cao quản trị công ty theo các chuẩn mực hiện đại, từng bước xây dựng hệ thống 

quản trị rủi ro hiệu quả. 

- Phát triển hệ thống phân phối đủ mạnh, chuyên nghiệp để đưa sản phẩm thương hiệu 

Imexpharm đến tận tay người tiêu dùng. 

- Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và khai thác hiệu quả các nhà máy hiện 

có. Đầu tư chiều sâu cho R&D về trang thiết bị hiện đại cũng như nguồn nhân lực đủ 

mạnh.  Không ngừng phát triển sản phẩm mới theo diễn biến bệnh tật tại Việt Nam. 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ khoa học kỹ thuật, đội ngũ 

bán hàng. Lấy nguồn nhân lực làm trọng tâm để thể hiện hình ảnh, văn hóa, triết lý 

kinh doanh mang đậm nét Imexpharm đến với cộng đồng. 

- Liên tục cải tiến và thực thi tốt các mục tiêu phát triển bền vững 

- Trở thành Công ty dược phẩm tại Việt Nam uy tín và được tin cậy nhất. 

 

Mục tiêu phát triển đến 2021 

Mục tiêu chung: “Giữ vững vị thế là Công ty Dược phẩm hàng đầu trong nước, tạo lợi 

thế cạnh tranh riêng biệt, tiếp tục chiến lược phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả” 

Mục tiêu cụ thể: 

 Hội đồng quản trị đã thông qua mức tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 

2017-2021 của Imexpharm từ 15-18%, của lợi nhuận là 12-15%. Nguyên nhân lợi 

nhuận dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn doanh thu do các nhà máy trong giai đoạn 

đầu khai thác chưa hết công suất, trong khi các chi phí khấu hao và chi phí đầu tư 

sản phẩm phân bổ còn cao tương đối. 

 Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, với doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 10%/doanh 

thu. 

 Khai thác hiệu quả các nhà máy EU-GMP đã đầu tư; Hoàn thành đưa các nhà máy 

Công nghệ cao Vĩnh Lộc vào hoạt động cuối năm 2018 và Nhà máy Công Nghệ cao 

Bình Dương tiêu vào hoạt động cuối năm 2019. 

 Liên tục rà soát và phát triển danh mục sản phẩm chủ lực. Phát triển dòng sản phẩm 

thực phẩm chức năng chất lượng cao. 

 Đưa ra thị trường từ 5 đến 10 sản phẩm mới/năm. 

 Đẩy mạnh đầu tư mở rộng hệ thống phân phối trong nước. 

 Chiếm 6% tổng thị phần thuốc tiêu thụ trong nước năm 2021. 

 Nhân sự 1.300 người với lương bình quân là 200 triệu đồng/người/năm 
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 Phát triển được các nhóm sản phẩm đặc trị theo diễn biến bệnh tật tại Việt Nam để 

thay thế thuốc nhập khẩu, cung cấp các giải pháp điều trị mới hiệu quả cao, giá cả 

hợp lý. 

 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Sơ đồ tổ chức 

Giới thiệu Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ 

Giới thiệu Ban Điều hành 

Giới thiệu Ban Kiểm soát 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Ông Nguyễn Quốc Định 

Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

- Phụ trách điều hành chung các hoạt động của HĐQT 

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT. 

- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối tài chính, Xuất nhập khẩu, kế 

hoạch, cung ứng. 

 - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty 

liên kết 

- Phụ trách quan hệ công chúng và công bố thông tin. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 

 

Sinh năm: 1962 

Nguyên quán: Đồng Tháp 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác: 

 

1995-1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I - Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh 

nghiệp tỉnh Đồng Tháp. 

1999-T7/2001: Phó Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp - Dược TW7  

T8/2001-T4/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm 

Từ T5/2013: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm. 

 

Bà Trần Thị Đào 

Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

- Phụ trách chiến lược phát triển của Công ty 

- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của khối kinh doanh. 

- Theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty liên 

kết 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ  khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 

 

Sinh năm: 1952  

Nguyên quán: Đồng Tháp 
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Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học 

Quá trình công tác: 

1984-T7/2001: Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp - Dược TW7 

T8/2001-T4/2013: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm 

Từ tháng 5/2013 : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm 

 

Ông Ngô Minh Tuấn 

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Phụ trách giám sát việc công bố thông tin của công ty 

- Giám sát thực thi quản trị chiến lược Công ty theo BSC và Văn hóa doanh nghiệp. 

- Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước 

các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 

 

 

Sinh năm: 1979 

Nguyên quán: Đồng Tháp 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác: 

2004-2014: Thư ký HĐQT, Thư ký Tổng Giám đốc 

2014- Tháng 3/2015: Trưởng Ban Chiến lược và Phát triển, Trợ lý Tổng Giám đốc 

Tháng 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

 

Ông Huỳnh Văn Nhung 

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT.  

- Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý 

chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty.  

- Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước 

các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 
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Sinh năm: 1973 

Nguyên quán: Đồng Tháp 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I 

Quá trình công tác: 

1998-2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm 

2007-2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm 

2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm 

Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm 

 

Ông Nguyễn Quý Sơn 

Thành viên HĐQT 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Cập nhật các thông tin về ngành Dược. 

- Hỗ trợ công tác đối ngoại cho HĐQT 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT 

 

Sinh năm: 1959 

Nguyên quán: Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học, MBA 

 

Quá trình công tác:  

1986-2005: Trưởng phòng kế hoạch, Xuất nhập khẩu, Phó Giám đốc Công ty dược TW1 

2005-2007: Giám đốc Công ty dược TW1 

2007-2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam 

2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam; là Thành viên 

HĐQT Imexpharm từ năm 2013. 

 

Ông Võ Hữu Tuấn 

Thành viên HĐQT 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Cập nhật cho HĐQT các thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô 

- Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty 

- Phụ trách xử lý rủi ro trong công bố thông tin của Công ty. 
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- Chịu trách nhiệm báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu 

cầu và trước các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 

 

Sinh năm: 1974 

Nguyên quán: Quảng Nam 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương, Đại học KT Sydney UTS (Úc) 

Quá trình công tác: 

Hiện nay Ông Võ Hữu Tuấn là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bảo 

Việt, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt tại Tp.HCM 

Ông Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen (đã niêm yết), Công ty Lâm 

Thủy Sản Bến Tre (đã niêm yết), Công ty Cổ phần thương mại SMC (đã niêm yết).  

 

Ông Trần Anh Tuấn 

Thành viên HĐQT 

- Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Tư vấn quản trị cho HĐQT. 

- Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô 

- Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và 

trước các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 

 

Sinh năm: 1973 

Nguyên quán: Tp.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA 

Quá trình công tác:  

Hiện nay Ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý 

Quỹ đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm 
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Ông Trương Viết Vũ 

Thành viên HĐQT 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Phụ trách chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển thị trường trong nước và 

xuất khẩu. 

- Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước 

các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, 

Quyết định của HĐQT. 

 

Sinh năm: 1968  

Nguyên quán: TP HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ: Dược sĩ , Thạc sĩ QTKD 

Quá trình công tác:  

1992 – 1998: Giám đốc kinh doanh Khu vực Công ty United Pharma 

1998 – Nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Duy Tân 

2007 –Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Pha No (Chưa niêm yết) 

Ông Trương Viết Vũ được bổ nhiệm Thành viên HĐQT Imexpharm từ ngày 30/03/2015. 

 

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH 

Bà Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc 

Bà Trần Thị Đào được xem là người thuộc “Thế Hệ Vàng” không những đối với riêng 

Imexpharm mà còn đối với cả ngành dược Việt Nam. Gắn bó hơn 30 năm, Bà Đào đã dành 

trọn tâm huyết để phát triển Imexpharm từ một Xí nghiệp sản xuất dược nhỏ của tỉnh Đồng 

Tháp đến vị thế ngày hôm nay. 

Với những thành tựu lớn lao, Bà Trần Thị Đào đã được tôn vinh bằng nhiều danh hiệu cao 

quý, tiêu biểu như: 

 

STT Ngày Cấp khen Danh hiệu Thành tích 

1 21/10/2005 
Chủ tịch 

Nước  

Huân chương Lao 

Động Hạng II 

Xuất sắc trong công tác bảo vệ 

và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

2 23/03/2006 
Bộ Giáo Dục 

và Đào Tạo 

Kỷ niệm chương "Vì 

sự nghiệp giáo dục" 

Đã có công lao đối với sự 

nghiệp giáo dục của đất nước 



25 

 

3 22/02/2008 
Chủ tịch 

Nước  

Danh hiệu "Thầy 

thuốc Ưu tú" 

Đã có cống hiến trong sự 

nghiệp bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe nhân dân 

4 14/01/2009 
Chủ Tịch 

Nước 
Anh hùng Lao động 

Đã có thành tích xuất sắc trong 

lao động, sáng tạo từ năm 

1998-2007, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng CNXH & 

BVTQ 

5 09/03/2009 

Ban Thường 

vụ TW Đoàn 

TNCS HCM 

Kỷ niệm chương 

Kỷ niệm chương "Vì Thế hệ 

trẻ" về thành tích đóng góp vào 

sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và 

xây dựng tổ chức Đoàn 

6 30/09/2011 
UBND Tỉnh 

Đồng Tháp 
Bằng khen  

Đã có thành tích xuất sắc trong 

10 năm đóng góp vì sự nghiệp 

khuyến học, khuyến tài của tỉnh 

Đồng Tháp 

7 
2005, 

2008, 2014 

VCCI, TW 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ Việt 

Nam 

Nữ Doanh nhân Việt 

Nam tiêu biểu (Cúp 

Bông Hồng Vàng) 

Xuất sắc trong quản lý điều 

hành doanh nghiệp, đóng góp 

vào sự phát triển kinh tế xã hội 

đất nước  

8 24/02/2014 
Chủ tịch 

Nước  

Danh hiệu "Thầy 

thuốc Nhân dân" 

Đã có cống hiến xuất sắc trong 

sự nghiệp bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe nhân dân 

 

(Xem thêm Lý lịch Bà Trần Thị Đào trong phần Giới thiệu HĐQT) 

 

Ông Nguyễn Quốc Định – Phó Tổng Giám đốc 

Gần 17 năm gắn bó với Imexpharm, nắm giữ tài chính của công ty, ông tập trung trí lực xây 

dựng hệ thống quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đầu tư và sử dụng 

nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty. Ông đã dẫn dắt Imexpharm trở thành công ty đại chúng, đến niêm yết trên Sở Giao 

dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và nhiều lần chỉ đạo phát hành tăng vốn thành công. 

Ông cũng là người phụ trách công bố thông tin với chiến lược thông tin minh bạch, kịp thời 

cho quý cổ đông và nhà đầu tư. Ngoài ra Ông Định cũng có công xây dựng hệ thống thông 

tin quản trị của Imexpharm tiến đến hiện đại như hôm nay là hệ thống SAP-ERP. 

Năm 2016 Ông Nguyễn Quốc Định đã được VCCI Cần Thơ tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu 

Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long thời Hội nhập quốc tế, với nhiều đóng góp tịch cực 

cho nền kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Ông Định 

được tôn vinh danh hiệu này. 

(Xem thêm Lý lịch Ông Nguyễn Quốc Định trong phần Giới thiệu HĐQT) 
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Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc 

Ths. Ngô Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Imexpharm từ ngày 30/03/2015. 

Gắn bó nhiều năm với Imexpharm ở cương vị quản lý cấp cao, có thể nói ông Tuấn là người 

am hiểu sâu sắc về hệ thống quản trị và kinh doanh, cũng như các mục tiêu chiến lược của 

Imexpharm. Với cương vị mới, ông Tuấn phụ trách mảng Quản trị chiến lược, Phát triển 

nguồn nhân lực và kinh doanh dòng thực phẩm chức năng. 

(Xem thêm Lý lịch Ông Ngô Minh Tuấn trong phần Giới thiệu HĐQT) 

Ông Huỳnh Văn Nhung – Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. 

Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được Hội đồng quản trị 

tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng 

và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012.  

(Xem thêm Lý lịch Ông Huỳnh Văn Nhung trong phần Giới thiệu HĐQT) 

Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc 

Ông Lê Văn Nhã Phương vừa được Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ngày 

03/01/2017, với tiểu sử như sau: 

Sinh năm: 1980 

Nguyên quán: Đồng Tháp 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ: Tiến sĩ Dược khoa tại Pháp 

Quá trình công tác: 

10/2004-4/2005: Nhân viên R&D tại Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco 

4/2005 – 8/2006: Phó Giám đốc Phòng R&D tại Domesco 

8/2006 – 8/2008: Giám đốc Bộ Phận Xuất Khẩu – Cung Ứng và Hợp Tác Quốc tế tại 

Domesco 

10/2010 – 10/2011: Giám đốc Phòng R&D tại Domesco 

10/2011 – 3/2014: Phó Tổng Giám đốc Domesco. 

04/2014 – 12/2016 : Giám đốc nhà máy AMPHARCO 

01/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
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Ông Trần Hoài Hạnh - Kế toán trưởng 

Sinh năm: 1963 

Nguyên quán: Đồng Tháp 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán Tp. HCM. 

Quá trình công tác: 

1988: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Hồng Ngự 

1990 - 1995: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Tân Hồng. 

7/1997-2/2005: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Imexpharm 

3/2005-7/2014: Giữ chức Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Imexpharm 

7/2014 đến nay: Giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 

 

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT 

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát 

Sinh năm: 1982 

Nguyên quán: Tp.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ: Cử nhân Thương Mại Đại học Văn Lang, Thành viên Hiệp hội Kế toán viên 

Công chứng Anh – ACCA, và Thành viên Hiệp hội CFA (Mỹ) 

 

Quá trình công tác: 

2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers 

2005-3/2012: Giám đốc nghiệp vụ Quỹ Dragon Capital Việt Nam. 

4/2012-6/2013: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai. 

7/2013-7/2014: Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần 

Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí. 

7/2014 – 12/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

01/2016 đến nay: Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Chứng khoán 

Phillip (Thái Lan) (Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited) 

Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Imexpharm từ năm 2009. 

 

 

 



28 

 

Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên Ban kiểm soát 

Sinh năm: 1960 

Nguyên quán: An Giang 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật 

 

Quá trình công tác: 

1992-2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án 

Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm 

 

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát 

Sinh năm: 1965 

Nguyên quán: Đồng Tháp 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán 

 

Quá trình công tác: 

1991-2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng 

Tháp. 

2004-2/2015: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm 

3/2015 đến nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Imexpharm. 

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN LÃNH ĐẠO NĂM 2016 

Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị  

Năm 2016 không có thay đồi trong nhân sự Hội đồng quản trị 

Thay đổi nhân sự Ban Điều hành năm 2016 

Ngày 03/01/2017, tại kỳ họp thường kỳ Quý IV/2016, Hội đồng quản trị đã thông qua việc 

bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhã Phương - Tiến sĩ dược khoa tại Pháp giữ chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm. Quyết định bổ nhiệm Ông Phương số 

06/QĐ-HĐQT được Chủ tịch HĐQT Công ty ký vào ngày 04/01/2017. 

Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát 

Trong năm 2016 không có thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát của Imexpharm. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị  

Báo cáo và đánh giá hoạt động của Ban Điều hành 

Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát  

 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 

2016 

1. Kinh tế Việt Nam và Ngành dược năm 2016 

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam bởi kinh 

tế thế giới hồi phục khó khăn và tình hình diễn biến ngày một phức tạp. Trong nước 

GDP chỉ tăng trưởng 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015, và không đạt mục 

tiêu Quốc hội đề ra là 6,7%.  

Tuy vậy đối với ngành dươc, năm qua là năm mà hành lang pháp lý cho ngành được 

hoàn thiện, với sự ra đời của hàng loạt các Thông tư hướng dẫn đấu thầu của Bộ Y Tế 

trên cơ sở Luật đấu thầu sửa đổi năm 2013 và Nghị định số 63 năm 2014 của Chính phủ 

được nhiều doanh nghiệp trông đợi nhất: (1) Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 

05/05/2016 Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, (2) Thông tư 10/2016/TT-BYT ngày 

05/05/2016 Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, 

giá thuốc và khả năng cung cấp; (3) Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 Quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các Cơ sở Y tế công lập. Bên cạnh đó, Luật Dược sửa đổi 

sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, với những chính sách ưu tiên phát triển vùng 

nguyên liệu, nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế và công nghệ sinh học, ưu tiên 

thuốc sản xuất trong nước, khuyến khích đầu tư hệ thống phân phối... Tất cả những quy 

định và chính sách trên được xem là sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và mang lại những thay đổi tích 

cực cho sự phát triển của ngành dược phẩm Việt Nam. 

Ngoài ra, Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc dỡ bỏ trần sở hữu cho nhà đầu tư nước 

ngoài được thông qua ngày 26/6/2015 cũng đã cho thấy nhiều tác động trong năm 2016. 

Nghị định này đã góp phần cho những sự kiện M&A hết sức sôi động trong ngành trong 

năm, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước.Nhóm cổ phiếu ngành 

dược đã tạo sóng trên thị trường trong năm 2016 khi hàng loạt các mã đều liên tục tăng 

trần, riêng giá cổ phiếu IMP cũng ghi nhận mức tăng 51,1% so với đầu năm. 

Trong điều kiện thị trường đầy tiềm năng, sôi động, và hành lang pháp lý mới đang mở 

rộng cánh cửa, có thể nói năm 2016 mang lại rất nhiều cơ hội lớn hiếm có trong ngành, 

nhưng tất nhiên cũng kèm theo đó không ít khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp 

dược trong nước phải đối mặt. Với tiềm lực tài chính, năng lực của hệ thống phân phối 

và năng lực của R&D chưa thể so sánh với các Tập đoàn dược đa quốc gia, sự phụ thuộc 

vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu…, buộc các doanh nghiệp dược nội địa phải tìm chiến 

lược riêng cho mình, trong một bối cảnh cạnh tranh mới vô cùng phức tạp. 
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2. Kết quả kinh doanh năm 2016 

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Imexpharm chịu ảnh hưởng bởi tình hình cạnh tranh 

khó khăn trên thị trường OTC, trong khi mục tiêu Công ty phải kiểm soát chặt chẽ rủi 

ro nợ phải thu. Tuy vậy, thị trường ETC lại ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Mặc dù tình 

hình đấu thầu trong bệnh viện chưa có sự thay đổi tích cực trong năm, thuốc giá rẻ vẫn 

được ưu tiên lựa chọn, nhưng Imexpharm có được hợp đồng nhờ vào các sản phẩm đạt 

Tương đương sinh học.  

Số liệu Kết quả kinh doanh và các chỉ số tài chính cơ bản năm 2016 như sau: 

 

Chỉ tiêu 2016 2015 
(+/-) 

 2016/ 2015 

Kết quả hoạt động (triệu đồng) 

Tổng doanh thu và thu nhập  1.021,0      983,1  3,9% 

Doanh thu thuần  1.010,3      964,3  4,8% 

LNTT & trích Quỹ PTKH&CN     140,5      131,7  6,7% 

Lợi nhuận trước thuế     126,5      118,7  6,6% 

Lợi nhuận sau thuế     101,2        92,9  8,9% 

Tài sản - Nguồn vốn (triệu đồng) 

Tổng tài sản  1.155,8   1.092,7  5,8% 

Vốn điều lệ     289,4      289,4  0,0% 

Vốn chủ sở hữu     935,9      906,8  3,2% 

Khả năng thanh toán (lần) 

Khả năng thanh toán nhanh 2,5 3,2   

Khả năng thanh toán ngắn hạn 3,6 4,8   

Khả năng sinh lợi 

ROS 10,0% 9,6% 0,4% 

ROE 11,0% 10,9% 0,1% 

ROA 9,0% 8,8% 0,2% 

EPS (đồng)     3.076  2.825 8,9% 

DPS (đồng)     1.800      2.000  -10,0% 

BV (đồng)   32.337    31.332  3,2% 

P/E (lần)      18,2        13,3    

P/B (lần)        1,7         1,2    
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Tổng doanh thu thuần và thu nhập thực hiện năm 2016 là 1.021,0 tỷ đồng, bằng 92,8% 

doanh thu kế hoạch 2016, tăng 3,9% so với năm 2015.Riêng doanh thu hàng Imexpharm 

đạt 867,5 tỷ đồng; Trong đó doanh thu từ OTC chiếm tỷ trọng 82,3%, tăng trưởng 

11,5%; doanh thu từ ETC chiếm 17,7% và tăng trưởng cao 55,0%. 

Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ đạt 140,5 tỷ 

đồng, đạt 100,3% lợi nhuận kế hoạch, tăng 6,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 

2016 thực hiện được 101,2 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm trước. 

Tổng tài sản cuối năm đạt 1.155,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu 

đạt 935,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước. 

Các chỉ số khả năng thanh toán của Imexpharm đều ở mức an toàn và hợp lý. Các chỉ 

số thể hiện khả năng sinh lời như ROS, ROE, ROA ở mức khá tốt và có sự cải thiện so 

với năm trước. Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) đạt 3.076 đồng/ cổ phiếu, tăng 8,9% so 

với năm 2015. Giá trị sổ sách (BV) đạt 32.337 đồng, tăng 3,2% so với năm trước. 

Ghi chú: (*) Cổ tức năm 2016 dự kiến trình ĐHĐCĐ là 18% trên Vốn điều lệ mới tăng 

lên ngày 15/03/2017 là 390,7 tỷ đồng, trong đó 8% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. 

3. Những tiến bộ đạt được trong quản trị công ty 

Năm 2016 ghi nhận những nỗ lực của HĐQT trong việc tham gia vào các chương trình 

về nâng cao hiệu quả quản trị công ty. Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm 

soát, Trợ lý Chủ tịch, Thư ký HĐQT và các cán bộ quản lý khác thường xuyên tham dự 

các hội thảo về quản trị Công ty và Phát triển bền vững do UBCKNN, HOSE và các đơn 

vị khác tổ chức như: IFC, Quỹ Vietnam Holding… HĐQT cũng đã phối hợp tốt cùng 

Ban Điều hành trong các hoạt động quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, người lao 

động và các bên liên quan khác. 

Khối lượng công việc xử lý của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm qua cũng tăng lên  

đáng kể. Tổng số cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất trong năm 2016 đã lên đến 11 

cuộc họp. Áp lực cạnh tranh và thị trường, áp lực của xu thế M&A trong ngành dược 

đòi hỏi HĐQT phải cùng với Ban Điều hành đưa ra những chiến lược hiệu quả nhằm 

đưa Imexpharm phát triển trong trung và dài hạn. Kết quả trong năm, HĐQT đã quyết 

định việc đầu tư thêm Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc với vốn đầu tư dự 

kiến 180 tỷ đồng. Tuy nhà máy này được quyết định khởi công trong lúc Nhà máy Dược 

Công nghệ cao Bình Dương vẫn đang trong quá trình xây dựng cơ bản, nhưng ý định về 

nhà máy này đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty lên kế hoạch từ vài năm 

trước, vấn đề chỉ là chọn thời điểm nào. Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc 

sẽ nhanh chóng hoàn thành đưa vào khai thác trong cuối năm 2018, là một sự đầu tư lấy 

ngắn nuôi dài, để đa dạng các dòng sản phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP, đồng thời giảm 

bớt áp lực cho nhà máy Non-Betalactam tại Tp.Cao Lãnh đang bị quá tải trước áp lực 

tăng trưởng chung. 

Ngoài ra, năm 2016 cũng ghi nhận sự thành công của dự án nâng cấp 03 dây chuyền 

Cephalosporin (thuốc uống và thuốc tiêm) và Penicillin (thuốc tiêm) của Nhà máy Công 
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nghệ cao Betalactam Bình Dương theo tiêu chuẩn EU – GMP, đã được Cơ quan Quản 

lý Dược phẩm – Bộ Y tế Tây Ban Nha (AEMPS – SPAIN) cấp giấy chứng nhận EU-

GMP, đồng thời đã được Bộ Y tế Việt Nam chính thức công bố trên website của Bộ Y 

tế. 

Bên cạnh đó, khi đầu tư các nhà máy EU-GMP, nhu cầu thu hút nhân sự cấp cao trở nên 

cấp thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động cho các Nhà máy. Vì vậy, trong cuộc 

họp thường kỳ Quý IV/2016 vào ngày 03/01/2017, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm 

thêm một Phó Tổng Giám đốc là Ông Lê Văn Nhã Phương - Tiến Sĩ Dược khoa tại 

Pháp.  

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM 

ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

1. Phương pháp giám sát 

Trong năm 2016, HĐQT đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao 

một cách cẩn trọng, cụ thể như sau: 

 Chủ Tịch HĐQT tham gia họp giao ban từng quý với Ban Tổng Giám đốc, Giám 

đốc, phó Giám đốc các phòng, ban chức năng để nghe báo cáo hình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. 

 HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó 

có những tư vấn và kiến nghị có giá trị hỗ trợ cho Ban Điều hành. 

 Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm toán 

nội bộ cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm kiểm soát rủi ro hiệu quả nhất. 

 HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quan hệ với cổ 

đông, nhà đầu tư, đối tác, người lao động và các bên liên quan khác. 

 HĐQT đánh giá năng lực của Ban Điều hành thông qua các kết quả tự đánh giá của 

Ban Tổng Giám đốc về hiệu quả công việc, đánh giá năng lực lãnh đạo dựa trên Từ 

điển năng lực lãnh đạo của Công ty đã ban hành, có lồng ghép với việc thực hiện 6 

nguyên tắc Văn hóa Công ty. 

2. Kết quả giám sát 

Năm 2016, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các 

công việc sau: 

 Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ: Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện được 1.021,0 tỷ đồng đạt 

92,8% kế hoạch năm 2016; Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Khoa học & Công 

nghệ đạt 140,5 tỷ đồng bằng 100,3% kế hoạch 2016. 

 Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức buổi tham quan nhà máy Công nghệ cao 

Betalactam Bình Dương cho cổ đông, nhà đầu tư ngày 21/04/2016. Các thành viên 

HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc giải đáp các câu hỏi và giải trình những 

chất vấn của cổ đông, nhà đầu tư. 

 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 vào ngày 

26/4/2016. 
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 Triển khai việc chốt danh sách cổ tức bằng tiền năm 2015 và chỉ đạo việc chi trả cổ 

tức từ ngày 03/06/2016 đến ngày 09/6/2016. 

 Thực hiện việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán 

Deloitte Việt Nam. 

 Giám sát việc phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ 289,4 tỷ đồng lên 390,7 tỷ 

đồng (tăng 35%), cho cổ đông hiện hữu (30%, giá thực hiện quyền 45.000 đồng/cổ 

phiếu) và chương trình ESOP (5%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến 

hoàn thành việc niêm yết và lưu ký bổ sung đầu quý II/2017. 

 Tổ chức việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tờ trình số 41/HĐQT-

IMEX ngày 29/9/2016 về việc thay đổi điều kiện về giá cổ phiếu phát hành cho cổ 

đông hiện hữu so với điều kiện giá phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/NQ-

IMEX ngày 26/04/2016. 

 Giám sát tiến độ các dự án đầu tư:  

- Dự án nâng cấp 03 dây chuyền Cephalosporin và Penicillin – Nhà máy C6ng 

nghệ cao Batalactam Bình Dương theo tiêu chuẩn EU – GMP: đã được Cơ quan 

Quản lý Dược phẩm – Bộ Y tế Tây Ban Nha (AEMPS – SPAIN) cấp giấy chứng 

nhận EU-GMP. Đồng thời đầu tháng 11/2016, thông tin này cũng đã được Bộ Y tế 

Việt Nam chính thức công bố trên website của Bộ Y tế. 

- Dự án Nhà máy Dược Công nghệ cao Bình Dương: Đã hoàn thành 80% xây dựng 

cơ bản, và đã chọn lựa nhà cung cấp thiết bị theo phương án công nghệ mới. Dự án 

này dự kiến hoàn thành cuối năm 2019, với tổng giá trị hợp đồng xây dựng và máy 

móc thiết bị, tư vấn... đã ký lên đến 470 tỷ đồng, theo tiêu chuẩn EU-GMP. 

- Dự án Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc: Dự án được HĐQT thông 

qua tại kỳ họp đột xuất ngày 21/05/2016 tại Chi nhánh 1 Tp.HCM, theo Nghị quyết 

Số 23/NQ-HĐQT-IMEX được ban hành và công bố cùng ngày. Đã hoàn thành 70% 

khối lượng xây dựng cơ bản, được đẩy nhanh để hoàn thành đúng tiến độ dự kiến 

cuối năm 2018. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn EU-GMP với vốn đầu tư dự 

kiến 180 tỷ đồng. 

- Dự án quản trị chiến lược và nguồn nhân lực theo BSC: trong năm đã hoàn thiện 

dự án lương theo vị trí và hiệu quả công việc để đưa vào áp dụng đầu năm 2017; 

tiếp tục giám sát thực hiện các dự án theo BSC như: Dự án tăng năng suất lao động, 

Dự án tiết kiệm điện năng, Dự án nâng cao năng lực R&D... để hoàn thành mục tiêu 

sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tới. 

3. Kết luận 

Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, 

Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng 

Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã dành hết nỗ lực và tâm huyết cho các chiến lược 

phát triển Imexpharm một cách hiệu quả và bền vững trong trung và dài hạn. Do trong 

giai đoạn tập trung mọi nguồn lực cho việc đầu tư các nhà máy, cũng như ảnh hưởng 

của tình hình cạnh tranh khó khăn, chính sách ngành chưa ổn định và chưa có thay đổi 

đáng kể trong năm 2016 như kỳ vọng ban đầu, nên kết quả doanh thu đã không đạt được 
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mục tiêu kế hoạch 2016. Tuy vậy, Ban Tổng Giám đốc đã tiên liệu được tình hình, nỗ 

lực đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí, và tăng năng suất lao động, cơ cấu lại sản phẩm, 

nhờ vậy lợi nhuận thực hiện 2016 đã hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua. 

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Ngày 26/04/2016, Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã 

có cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015. Các trình tự thủ tục đã được công 

ty thực hiện đầy đủ đúng theo quy định hiện hành, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích 

cao nhất cho cổ đông. 

Sau đó, ngày 29/09/2016, do diễn biến giá cổ phiếu IMP trên thị trường tăng cao so với 

thời điểm quyết định điều kiện về giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại 

ĐHĐCĐ thường niên; Để gia tăng lợi ích cho cổ đông đồng thời đảm bảo tính thành 

công của đợt phát hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã 

gửi tờ trình số 41/HĐQT-IMEX đến Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản 

thông qua việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu so với Nghị 

quyết ĐHĐCĐ số 20/NQ-IMEX ngày 26/4/2016. 

Ngày19/10/2016, HĐQT Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, với kết quả có 

242 số phiếu biểu quyết hợp lệ đại diện cho 24.680.309 số cổ phần biểu quyết tương 

ứng, tương đương 85,27% tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó, tỷ lệ số cổ phần 

biểu quyết tán thành chiếm 99,02%, tỷ lệ biểu quyết không tán thành chiếm 0,35%, và 

tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,63%. 

Trong năm 2016, ĐHĐCĐ đã ban hành 02 Nghị quyết, cụ thể như sau:  

Stt 
Số 

Nghị quyết 
Ngày Nội dung 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/NQ-IMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thống nhất 98,02% (tương ứng 22.292.921 cổ phiếu có 

quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua báo cáo 

hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng 

năm 2016;  

2. Thống nhất 98,02% thông qua Báo cáo hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016; 

3. Thống nhất 98,02% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm 

soát năm 2015;  

4. Thống nhất 98,02% thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 

của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Tờ 

trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát năm 2016;  

5. Thống nhất 98,02% thông qua Tờ trình về phương án 

phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, chi trả 

cổ tức năm 2015, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; 

6. Thống nhất 98,02% ủy quyền cho Hội Đồng quản trị 
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43/NQ-IMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/10/2016 

chọn một trong năm đơn vị theo tờ trình để kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2016. 

7. Thống nhất 70,24% (tương ứng 15.974.335 cổ phiếu có 

quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua Tờ trình 

về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty; 

8. Thống nhất 98,02% thông qua Tờ trình về việc trích lập 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 

9. Thống nhất 97,92% (tương ứng 22.270.151 cổ phiếu có 

quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội) thông qua Tờ trình 

về việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ; 

10. Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% (tương 

ứng với 22.742.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham 

dự tại Đại hội) và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng 

cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung theo đúng 

quy định. 

 

Thông qua việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ 

đông hiện hữu: 

“Giá thực hiện quyền: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu 

không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng 

Quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể cho cổ đông 

hiện hữu theo tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo sự thành 

công của đợt phát hành và quyền lợi tối đa cho các cổ đông”. 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,02%/Tổng số cổ phần 

biểu quyết hợp lệ. 

 

2. Chính sách cổ tức 

Imexpharm luôn duy trì một chính sách cổ tức bằng tiền cao và ổn định cho các cổ đông 

của Công ty. Cổ tức luôn được chi trả đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. 

Cổ tức năm 2015 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016 là 20% trên 

Vốn điều lệ bằng tiền, Công ty đã thực hiện chi trả từ ngày 03/06/2016 đến ngày 

09/06/2016 theo đúng như Nghị quyết Số 21/NQ-HĐQT-IMEX công bố ngày 

04/05/2016. 

3. Công bố thông tin 

Minh bạch là tiêu chuẩn đầu tiên trong công bố thông tin của Imexpharm, bên cạnh các 

tiêu chuẩn kịp thời và đáng tin cậy. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người được Ủy quyền 

công bố thông tin tại Imexpharm giúp gia tăng tính chuẩn mực, minh bạch cho các thông 
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tin công bố. Với Bản tin IR (Investor Relations News) được công bố hàng tháng bằng 

hai ngôn ngữ (Tiếng Việt và tiếng Anh), cùng với chính sách cởi mở và thân thiện, các 

thông tin luôn đến kip thời với cổ đông và nhà đầu tư, được cộng đồng đầu tư ghi nhận. 

Nhờ vậy, nhiều năm qua Báo cáo thường niên và Báo cáo bền vững của Imexpharm 

luôn đạt giải cao tại các Cuộc bình chọn do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM phối 

hợp với Báo Đầu tư tổ chức. 

4. Hội đồng quản trị 

a. Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Imexpharm hoạt động theo Quy chế hoạt 

động của HĐQT, Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 23/7/2013, 

đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về Quản trị công ty đại chúng, đồng thời có tham 

khảo theo các thông lệ quốc tế. Số thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên; trong 4 

thành viên không điều hành có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong việc 

ra quyết định của HĐQT. 

Danh sách thành viên HĐQT năm 2016 như sau: 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ 

TV. 

HĐQT 

Tỷ lệ sở hữu 

 cổ phần IMP Ngày bổ nhiệm/ 

Miễn nhiệm %  

đại diện 

%  

sở hữu 

1 
Ông Nguyễn 

Quốc Định 

Chủ tịch 

HĐQT 
Điều 

hành 
7,18(*) 0,62 

- Bổ nhiệm 

TV.HĐQT từ ngày 

29/07/2001. 

- Bổ nhiệm Chủ tịch 

HĐQT từ ngày 

17/05/2013 

2 
Bà Trần Thị 

Đào 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 
Điều 

hành 
 0,72 

- Bổ nhiệm Chủ Tịch 

HĐQT từ ngày 

29/07/2001. 

- Bổ nhiệm Phó Chủ 

tịch HĐQT từ ngày 

17/05/2013 

3 
Ông Nguyễn 

Quý Sơn 

Thành viên 

(TV) 

HĐQT  

Không 

điều hành 
16,57(*) 0,02 

Bổ nhiệm ngày 

17/05/2013 

4 
Ông Ngô Minh 

Tuấn 
TV.HĐQT 

Điều 

hành 
 0,19 

Bổ nhiệm ngày 

30/03/2015 
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5 
Ông Huỳnh 

Văn Nhung 
TV.HĐQT 

Điều 

hành 
 0,21 

Bổ nhiệm ngày 

17/5/2013 

6 
Ông Võ Hữu 

Tuấn 
TV.HĐQT Độc lập  0,01 

Bổ nhiệm ngày 

10/04/2009 

7 
Ông Trần Anh 

Tuấn 
TV.HĐQT Độc lập  0,01 

Bổ nhiệm ngày 

10/04/2009 

8 
Ông Trương 

Viết Vũ 
TV.HĐQT 

Không 

điều hành 
 0,00 

Bổ nhiệm ngày 

30/03/2015 

Ghi chú: 

(*) Tỷ lệ người đại diện vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, cổ đông lớn sở 

hữu 23,75% vốn điều lệ tại Imexpharm tính đến ngày 31/12/2016. 

b. Sự thay đổi thành viên HĐQT trong năm 

Năm 2016 không có sự thay đổi nào trong thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Imexpharm. 

c. Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc 

Sự phân định về vai trò và trách nhiệm rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 

thể hiện sự độc lập của HĐQT, nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn ra quyết định, 

nâng cao trách nhiệm cũng như tính độc lập trong các hoạt động của HĐQT. 

 

d. Hoạt động của HĐQT năm 2016 

Họp HĐQT định kỳ từng quý  

HĐQT Imexpharm duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động 

sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa 

ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường 

xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp, số thành viên tham dự đáp ứng tính pháp 

lý và chất lượng cuộc họp. 

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) phiên họp định kỳ bằng hình thức trực 

tiếp. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định 

tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Chất lượng các cuộc họp HĐQT cũng được 

cải thiện theo hướng thực chất hơn. Theo đó, HĐQT đã cải tiến phương thức và nội dung 

chương trình họp theo hướng tập trung vào phần thảo luận các định hướng chiến lược, 

các quyết sách và chất vấn của các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành và 

Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc. Các phần báo cáo hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc chỉ tập trung vào các điểm còn tồn đọng, hạn chế và phải tự đưa ra 

được giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. 
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Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như 

sau: 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ  

Lý do 

không 

tham dự 

1 
Ông Nguyễn Quốc Định 

Chủ tịch 

HĐQT  
4 100% 

 

2 
Bà Trần Thị Đào 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 
4 100% 

 

3 
Ông Nguyễn Quý Sơn TV.HĐQT 4 100% 

 

4 
Ông Ngô Minh Tuấn TV.HĐQT 4 100% 

 

5 
Ông Huỳnh Văn Nhung TV.HĐQT 4 100%  

6 
Ông Võ Hữu Tuấn TV.HĐQT 4 100% 

 

7 
Ông Trần Anh Tuấn TV.HĐQT 4 100%  

8 
Ông Trương Viết Vũ TV.HĐQT 4 100%  

 

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên 

Ban Kiểm soát theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát. Trong từng cuộc họp, Ban 

Kiểm soát đều có những câu hỏi chất vấn Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc 

trong các  vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Imexpharm, chiến lược của Ban điều hành, các dự án đầu tư, sản phẩm và thị trường. 

Các cuộc họp HĐQT năm 2016 đã tập trung giải quyết và thông qua các vấn đề trọng 

tâm như sau: 

 Chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

 Thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2021; 

 Giám sát chặt chẽ các dự án lớn triển khai đúng tiến độ: (1) Dự án nâng cấp 03 dây 

chuyền Cephalosporin (thuốc uống, thuốc tiêm) và Penicillin (thuốc tiêm) của nhà 

máy Betalactam Bình Dương theo tiêu chuẩn EU-GMP; (2) Dự án xây dựng Nhà 

máy Công nghệ cao tại Bình Dương; (3) Dự án xây dựng Nhà máy Kháng sinh Công 

nghệ cao Vĩnh Lộc; (4) Dự án quản trị công ty theo BSC (Balanced Score Card); 

 Việc bổ nhiệm nhân sự quan trọng trong Ban Tổng Giám đốc. 
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Các Nghị quyết được HĐQT ban hành là định hướng quan trọng để Ban Tổng Giám đốc 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Chỉ đạo và đưa ra nhiều quyết định quan trọng kịp thời thuộc thẩm quyền, theo tờ 

trình và đề nghị của Tổng Giám đốc 

Ngoài 04 cuộc họp định kỳ theo kế hoạch như trên, năm 2016 Hội đồng Quản trị có 07 

cuộc họp đột xuất, trong đó có 05 cuộc họp qua email và 02 cuộc họp trực tiếp, cụ thể 

như sau: 

 Ngày 08/4/2016, xin ý kiến HĐQT qua email về việc thông qua phương án phát 

hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt; Với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) 

thành viên HĐQT. 

 Ngày 21/4/2016, xin ý kiến HĐQT qua email để thông qua các vấn đề sau: (1) Thông 

qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (2) Kế hoạch chi trả cổ 

tức năm 2016 là 18%; (3) Kinh phí cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 

2016; (4) Tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015 là 12% trên Lợi nhuận 

sau thuế được phân phối; Với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên 

HĐQT. 

 Ngày 04/5/2016, xin ý kiến HĐQT qua email về việc chi trả cổ tức năm 2015 theo 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2016, với sự tham gia và thống nhất 

100% (8/8) thành viên HĐQT. 

 Ngày 10/5/2016, xin ý kiến HĐQT qua email về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

năm 2016, với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành viên HĐQT. 

 Ngày 21/5/2016, cuộc họp HĐQT đột xuất để thông qua việc triển khai Dự án Nhà 

máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc; với sự có mặt và thống nhất của 7/8 

thành viên Hội đồng quản trị. Riêng Ông Nguyễn Quý Sơn – thành viên đại diện 

phần vốn góp của Tổng Công ty dược Việt Nam vắng mặt nhưng đã cho ý kiến đồng 

thuận qua điện thoại và bằng công văn của Tổng Công ty dược Việt Nam gửi cho 

HĐQT Imexpharm.  

 Ngày 06/09/2016, cuộc họp HĐQT đột xuất để thông qua việc xin ý kiến cổ đông 

bằng văn bản thay đổi điều kiện về giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu 

theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016. Cuộc họp có sự tham 

dự và thống nhất của 100% (8/8) số thành viên HĐQT. 

 Ngày 20/10/2016, cuộc họp HĐQT đột xuất qua email để thông qua giá cổ phiếu 

phát hành cho cổ đông hiện hữu, với sự tham gia và thống nhất 100% (8/8) thành 

viên HĐQT. 

Năm 2016 Ông Nguyễn Đức Tuấn Trưởng ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ và cho ý 

kiến trong tất cả 11 cuộc họp của HĐQT, bao gồm 04 cuộc họp định kỳ và 07 cuộc họp 

đột xuất. Ban Tổng Giám đốc đã giải trình đầy đủ đối với những ý kiến và kiến nghị của 

Trưởng Ban Kiểm soát trong các cuộc họp. 
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Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm 2016 

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành tổng cộng 15 Nghị quyết quan trọng để Ban điều 

hành tổ chức thực hiện, với nội dung chi tiết như sau: 

STT Ngày Số Nghị quyết Nội dung 

1 26/02/2016 02/NQ-HĐQT-

IMEX 

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 

- Mục tiêu kế hoạch & định hướng hoạt động kinh doanh 

năm 2016 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức 2015, kế hoạch 

cổ tức 2016 

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 

- Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 

- Chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

- Giải thể Phòng Phát triển thị trường 

- Thành lập Chi nhánh Bình Định 

- Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên TTCK 

Imexpharm năm 2016 

2 08/04/2016 07/NQ-HĐQT-

IMEX 

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho 

người lao động 

3 21/04/2016 16/NQ-HĐQT-

IMEX 

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu, tỷ lệ 10:03 (30% số cổ phiếu đang lưu hành) 

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 là 18% 

- Kinh phí cho HĐQT và BKS năm 2016 

- Tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 12% trên LNST 

được phân phối năm 2015 

- Nghị quyết này thay thế các nội dung có liên quan của 

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-IMEX ngày 26/02/2016 

4 04/05/2016 21/NQ-HĐQT-

IMEX 

Chi trả cổ tức năm 2015 

5 10/05/2016 22/NQ-HĐQT-

IMEX 

Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016 

6 21/05/2016 23/NQ-HĐQT-

IMEX 

Đầu tư dự án Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh 

Lộc 

7 02/06/2016 25/NQ-HĐQT-

IMEX 

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 

I/2016 và kế hoạch quý II/2016 

- Thông qua kế hoạch lựa chọn Cty CP Chứng khoán Bảo 

Việt làm đơn vị tư vấn phát hành 

- Thông qua kế hoạch xây dựng tiêu chí lựa chọn CBCC 

phân bổ ESOP 
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8 15/07/2016 28/NQ-HĐQT-

IMEX 

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 

đầu năm 2016, kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 

2016 

- Thông qua việc sáp nhập phòng Vật tư vào Chi nhánh 1 

Tp.HCM 

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cổ 

đông hiện hữu và Bộ hồ sơ phát hành 

- Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu đợt 2 cho 

Cán bộ chủ chốt (ESOP), Quy chế phát hành, tiêu chí lựa 

chọn, danh sách CBCC được tham gia, Bộ hồ sơ phát 

hành 

- Thu hồi 10.300 cổ phiếu ESOP của CB.CNV nghỉ việc 

làm cổ phiếu quỹ. 

- Thông qua việc cho Cổ đông chiến lược là Công ty 

CPDP Pha No được thay đổi pháp nhân nắm quyền sở 

hữu số cổ phiếu mà Pha No đang nắm giữ tại Imexpharm 

- Thông qua việc thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu 

tại Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng, Công ty 

CPDP Agimexpharm 

9 15/07/2016 29/NQ-HĐQT-

IMEX 

Trích nội dung cuộc họp ngày 15/07/2016: Thông qua 

việc thu hồi 10.300 cổ phiếu ESOP của CB.CNV nghỉ 

việc làm cổ phiếu quỹ 

10 15/07/2016 31/NQ-HĐQT-

IMEX 

Trích nội dung cuộc họp ngày 15/07/2016: Thông qua 

việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cổ 

đông hiện hữu 

11 15/07/2016 32/NQ-HĐQT-

IMEX 

Trích nội dung cuộc họp ngày 15/07/2016: Thông qua Bộ 

Hồ sơ phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cổ đông hiện hữu để 

trình UBCKNN 

12 06/09/2016 39/NQ-HĐQT-

IMEX 

Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay 

đổi điều kiện về giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu 

13 20/10/2016 44/NQ-HĐQT-

IMEX 

Thông qua giá phát hành cổ phiếu IMP cho cổ đông hiện 

hữu là 45.000 VND/ cổ phiếu 

14 27/10/2016 48/NQ-HĐQT-

IMEX 

- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh quý III 

và 9 tháng 2016 

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 

2016 

- Thông qua định hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2017 
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15 03/01/2017 02/NQ-HĐQT-

IMEX 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện 

năm 2016 

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2017 để trình ĐHĐCĐ 

- Thông qua Bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP để trình 

UBCKNN 

- Thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bảo Việt để Bảo lãnh phát hành đối với số cổ phần 

thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu trong nước 

- Thông qua việc đầu tư nhà làm việc cho chuyên gia và 

cán bộ chủ chốt tại Bình Dương 

- Thông qua việc bổ nhiệm TSDK. Lê Văn Nhã Phương 

làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Imexpharm. 

 

Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống 

nhất cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích cao nhất của cổ đông cũng như các bên 

liên quan. 

Ngoài những hoạt động trên, HĐQT còn thực hiện báo cáo và chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm. 

e. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

Hiện tại do quy mô hoạt động chưa đủ lớn, Imexpharm chưa thành lập các tiểu ban 

trực thuộc HĐQT. Các chính sách liên quan đến nhân sự, lương thưởng, quan hệ cổ 

đông, chính sách phát triển, quản trị rủi ro,... HĐQT phân công từng thành viên phụ 

trách. Trong đó vấn đề nhân sự, tiền lương do thành viên HĐQT độc lập phụ trách. 

Tuy nhiên, HĐQT cũng đang xem xét việc thành lập các tiểu ban chuyên trách để hỗ 

trợ hiệu quả hơn cho hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ tới, ứng dụng được các 

thông lệ tốt vào quản trị, đồng thời thực hiện theo định hướng của Nghị định Quản trị 

Công ty sắp ban hành trong năm 2017. 

f. Hoạt động của các thành viên độc lập, không điều hành 

Hội đồng quản trị Imexpharm rất đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và ngành nghề, 

tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn đảm bảo duy trì tính 

độc lập cao. Các thành viên độc lập và không điều hành thường có những buổi gặp 

gỡ và thảo luận riêng xoay quanh công tác quản trị của Imexpharm. Trong năm qua, 

các thành viên đã đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐQT. Không những chịu 

trách nhiệm phân tích định kỳ về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ, các thành 

viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành dược, những tư vấn có giá trị 

về định hướng chiến lược, thị trường, đối tác cho Ban Điều hành. Ngoài ra, các thành 

viên còn hỗ trợ tích cực trong công tác quan hệ cổ đông, nhà đầu tư, công tác phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Bên cạnh đó, các thành viên còn tư vấn các vấn đề 
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liên quan đến nhân sự cấp cao, lương thưởng, chương trình ESOP của Công ty trong 

năm 2016. 

g. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 

2016 

Thù lao, chi phí hoạt động và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 

Tại Đại hội đồng cổ đông 2015 đã thông qua tờ trình về thù lao và thưởng hoàn thành 

kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho HĐQT và BKS như sau: 

- Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS: tỷ lệ 2% trên lợi nhuận trước thuế, trước trích 

Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ, và chi phí thực chi cho HĐQT và BKS. 

- Thưởng cho HĐQT và BKS khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 1% trên lợi 

nhuận sau thuế. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận là 5% trên phần lợi nhuận vượt chỉ 

tiêu kế hoạch. 

Bảng thù lao và tiền thưởng năm 2016 của HĐQT & BKS như sau (Đvt: VND) 

 

Chỉ tiêu 

Thù lao, chi phí 

HĐQT & BKS 

2016 

Tiền thưởng 

HĐQT & BKS 

2016 

Cộng 

Số tồn đầu năm 2016 694.636.792 366.701.339 1.061.338.131 

Số trích trong năm 2016 theo 

tờ trình tại ĐHĐCĐ 2015 được 

thông qua 2.864.234.720(*) 926.542.327(**) 3.790.777.047 

Số thực chi năm 2016 (trước 

thuế TNCN) 2.804.914.321 840.000.000 3.644.914.321(***) 

Số tồn cuối năm 2016 753.957.191 453.243.666 1.207.200.857 

Ghi chú: 

(*): 2% trên lợi nhuận trước thuế 2016, trước khi trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công 

nghệ và chi phí thực chi cho HĐQT và BKS. 

(**):Thưởng do hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2015, 1% trên lợi nhuận sau thuế được phân 

phối năm 2015. 

(***): Trong đó, thù lao và thưởng trước thuế của HĐQT (bao gồm thư ký HĐQT) là 2.956 

triệu đồng, thù lao và thưởng trước thuế của BKS là 562 triệu đồng, chi phí hoạt động của 

HĐQT và BKS là 126,9 triệu đồng. 

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS 

Ngoài thù lao hàng tháng và quỹ tiền thưởng tích lũy do hoàn thành kế hoạch lợi 

nhuận dùng để thưởng vào các dịp Lễ, Tết trong năm, năm 2016 các thành viên 



44 

 

HĐQT và BKS Imexpharm còn được phân bổ quyền mua cổ phiếu theo chương trình 

ESOP dành cho cán bộ chủ chốt được ĐHĐCĐ 2015 thông qua. Chương trình này 

chưa thực hiện trong năm 2016, nhưng đã hoàn tất trong quý I/2017.  

Ngoài thù lao cố định và quỹ tiền thưởng được duyệt hàng năm bởi ĐHĐCĐ nói trên, 

các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không có chế độ đãi ngộ nào khác. Ngoài 

Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính, và Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên khác không có chế độ xe riêng. Các 

thành viên HĐQT độc lập và không điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát cũng không 

có chế độ công tác phí, phụ cấp điện thoại hoặc các loại phụ cấp khác. 

h. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giao dịch 

giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 

nội bộ 

Công ty có chính sách hạn chế giao dịch với người nội bộ của Công ty. 

Trong năm 2016, Imexpharm có phát sinh giao dịch với cổ đông chiến lược là Công 

ty Cổ phần Dược phẩm Pha No, hiện nắm giữ 9,09% cổ phần của Imexpharm, chi 

tiết như sau: 

Giao dịch 
Số tiền (VND) 

2016 2015 

Bán hàng     3.383.521.292        2.727.376.291    

Phải thu đến ngày 31/12        736.494.180           766.462.215    

Ngoài ra, Công ty cũng có các giao dịch mua hàng và bán hàng, phải thu và phải trả 

với các công ty liên kết là: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (Imexpharm 

hiện nắm giữ 33,99% vốn cổ phần), và Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm 

(Imexpharm hiện nắm giữ 29,44% vốn cổ phần). (Vui lòng xem chi tiết các giao dịch 

này trong Báo cáo tài chính 2016 kiểm toán/ Thuyết minh Báo cáo tài chính trang 

27-28). 

IV. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ GIAI 

ĐOẠN 2017-2021 

Năm 2017, bức tranh kinh tế được dự báo sẽ khởi sắc với các động lực tăng trưởng tích 

lũy từ năm trước, sẽ có nhiều cơ hội mới nhưng cũng đến song hành với áp lực cạnh 

tranh cao từ hội nhập. Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP đạt mức 6,7%, 

Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục thuộc nhóm có tốc độ tăng GDP cao hàng đầu khu vực và gấp 

đôi mức tăng trưởng chung toàn thế giới.  

Riêng ngành dược trong bối cảnh cạnh tranh phức tạp, nhiều tổ chức uy tín đã đưa ra 

các dự báo khác nhau về triển vọng ngành. Trong khi BMI (Business Monitor 

International) vẫn còn khá lạc quan về mức tăng trưởng bình quân (CAGR) của ngành 

dược Việt Nam sẽ trên 12% đến 2020, thì IMS (QuintilesIMS Institute) trong một báo 
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cáo mới nhất công bố tháng 12/2016 tựa đề: “Triển vọng ngành dược toàn cầu đến 

2021”, đã dự báo mức tăng trưởng bình quân 2017-2021 sẽ giảm còn 8-9% từ mức 17-

18% của giai đoạn 2012-2016. Tuy vậy, các chuyên gia trong ngành vẫn tin tưởng Việt 

Nam sẽ trở thành nước có tổng tiêu thụ tiền thuốc tăng trưởng cao nhất Châu Á, và sẽ 

tiếp tục nằm trong nhóm 20 quốc gia có mức tăng trưởng mạnh và ổn định nhất thế giới. 

Bên cạnh đó, các quy định của ngành dược từ năm 2016 đã mở thêm phân khúc cho 

doanh nghiệp nội chú trọng đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là trong công tác đấu thầu 

thuốc vào bệnh viện. Với lợi thế cả 3 dây chuyền tại nhà máy Công nghệ cao Betalactam 

Bình Dương của Imexpharm cùng lúc đạt EU-GMP từ cuối năm 2016, cánh cửa cơ hội 

đang mở ra cho Imexpharm. Thị trường ETC được trông đợi sẽ phục hồi mạnh mẽ trong 

năm 2017 khi sản phẩm Imexpharm có thể cạnh tranh chung gói thầu Generics Nhóm 1 

và Nhóm 2 cùng với các Tập đoàn dược đa quốc gia. ETC sẽ là động lực vực dậy tăng 

trưởng cho toàn công ty trong 2017, trong khi OTC dự báo cũng sẽ tăng ở mức 13% 

tăng nhẹ so với mức tăng trưởng của 2016. Dựa trên các kỳ vọng đó, Hội đồng quản trị 

đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Ban Điều hành để trình Đại hội 

đồng cổ đông như sau: 

  (Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Tăng 

trưởng 

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 1.021,0 1.260,0 23,4% 

Lợi nhuận trước thuế & trước Quỹ Phát 

triển Khoa học & Công nghệ 140,5 160,0 13,9% 

 

Tổng doanh thu và thu nhập 2017 dự kiến đạt 1.260 tỷ đồng, tăng trưởng 23,4%; Lợi 

nhuận trước thuế và Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ sẽ đạt 160 tỷ đồng với mức 

tăng trưởng 13,9% so với năm 2016. 

Bên cạnh đó, với tiềm năng phát triển trong ngắn và trung hạn của Imexpharm, đặc biệt 

khi các Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc và Nhà máy Dược Công nghệ 

cao Bình Dương đạt EU-GMP đi vào hoạt động cuối năm 2018 và 2019, cùng với kế 

hoạch đăng ký và phát triển sản phẩm, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua mức tăng 

trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2017-2021 của Imexpharm từ 15-18%, của lợi 

nhuận là 12-15%. Nguyên nhân lợi nhuận dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn doanh thu do 

các nhà máy trong giai đoạn đầu khai thác chưa hết công suất, trong khi các chi phí khấu 

hao và chi phí đầu tư sản phẩm phân bổ còn cao. 

Với triển vọng khả quan về tăng trưởng, Hội đồng quản trị cũng sẽ tiến đến hoàn thiện 

các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến, đánh 

giá lại theo các thẻ điểm quản trị công ty ASEAN và Việt Nam, cũng như tuân thủ Nghị 

định về Quản trị Công ty dự kiến sẽ ban hành trong năm 2017. Theo đó, HĐQT sẽ xem 
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xét lại mô hình hoạt động và tổ chức, thành lập thêm các Tiểu ban trực thuộc. Riêng 

Tiểu Ban Quản lý rủi ro sẽ được xem xét hoàn thiện và có thể ký hợp đồng tư vấn chuyên 

nghiệp để xây dựng hệ thống quản lý rủi ro bài bản, sau khi cân nhắc đo lường lợi ích 

và chi phí. Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ duy trì số thành viên độc lập và không điều 

hành, đảm bảo tính độc lập cho hoạt động của HĐQT. Việc đánh giá hoạt động của các 

thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cũng sẽ được cải tiến theo hướng chặt chẽ hơn, 

nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Dược phẩm Imexpharm và định hướng hoạt động giai đoạn năm 2017 - 2021. Thay 

mặt HĐQT xin cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, cùng toàn thể 

CB.CNV đã luôn đặt niềm tin để Công ty bước tiếp những chặng đường sắp tới.  

Trân trọng, 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM NĂM 2016: 

Theo số liệu mới nhất của IMS Health, ngành dược Việt Nam năm 2016 ước tính tăng 

trưởng 9%, đạt mức tổng tiêu thụ khoảng 76.292 tỷ VND. Trong đó, doanh thu kênh 

ETC (thuốc kê toa) chiếm tỷ trọng 67% giá trị tiêu thụ toàn thị trường,đạt khoảng 

51.116 tỷ VND, tăng trưởng ở mức 12%; doanh thu kênh OTC có mức tăng trưởng 

thấp hơn ở mức 3%. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng được 37% 

nhu cầu tiêu thụ thuốc năm 2016, chủ yếu tập trung khai thác nhóm đông dược, nhóm 

3 và nhóm 4 của gói thầu Generics, tức là ở phân khúc phổ thông. Phân khúc cao cấp 

tiềm năng còn rất lớn nhưng hầu như chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt là nhóm 

1 gói thầu Generics. 

Năm 2016 cũng là một năm phát triển đầy sôi động của thị trường dược Việt Nam. Các 

quy định của ngành đã khá hoàn thiện, với việc ra đời của hàng loạt thông tư hướng 

dẫn về đấu thầu thuốc, từ Thông tư 09 đến Thông tư 11 trong tháng 5/2016; Luật Dược 

sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Các quy định nêu trên đều tập trung khuyến 

khích sản xuất thuốc trong nước, hứa hẹn triển vọng khá lạc quan cho ngành dược Việt 

Nam. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn đi đầu trong việc đầu tư EU-GMP, PIC/S-

GMP đều công bố các dự án đầu tư nhà máy mới, hứa hẹn đến năm 2020 sẽ đồng loạt 

đi vào hoạt động, cho thấy có một sự dịch chuyển lớn từ phân khúc phổ thông cạnh 

tranh gay gắt sang phân khúc cao cấp hơn. Ngoài ra, hàng loạt sự kiện M&A (mua bán 

và sáp nhập) và câu chuyện nới room tại các công ty dược lớn đã gây xôn xao thị 

trường năm qua. 

Trong bối cảnh đó, Imexpharm với vị thế là một trong số ít doanh nghiệp hiếm hoi của 

ngành đi đầu về việc đầu tư cho chất lượng. Xác định phân khúc mục tiêu là cao cấp, 

Công ty đã thực hiện được một số kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 

2016 để theo đuổi chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty như sau: 

 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016: 

 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Kế hoạch 

2016 

% Kế 

hoạch 

2016 

Tăng 

trưởng 

1 
Tổng doanh thu thuần và thu 

nhập khác 
983,1 1.021,0 1.100,0 92,8% 3,9% 

2 
Lợi nhuận trước thuế trước 

trích quỹ phát triển KH và CN 
131,6 140,5 140,0 100,3% 6,7% 

 

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác thực hiện năm 2016 là 1.021,0 tỷ đồng, đạt 

92,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, tăng trưởng 3,9% so với năm 2015. 
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Lợi nhuận trước thuế và trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thực hiện 

140,5 tỷ đạt 100,3% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, tăng trưởng 6,7% so với 

năm 2015. 

1. Doanh thu: 

Cơ cấu doanh thu thực hiện năm 2016 so sánh với mục tiêu kế hoạch và thực hiện năm 

2015 như sau: 

- Doanh thu thuần đạt 1.010,3 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% so với năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong doanhthu thuần gồm: 

 Doanh thu hàng mua bán khác đạt 35,8 tỷ đồng, tăng trưởng 14,0%, chiếm tỷ trọng 

3,5%, do công ty có chuyển nhượng bán một số nguyên liệu cho đối tác có yêu 

cầu. 

 Doanh thu hàng sản xuất đạt 974,5 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5%, giảm so với mức 

tăng 8,5% của năm 2015, chiếm tỷ trọng 96,5% trên doanh thu thuần. 

 

 

3,5%

96,5%

Doanh thu thuần

DT hàng mua bán khác

DT hàng sản xuất

8,2%

7,6%

84,3%

Doanh thu sản xuất

Hàng cung ứng, gia công và xuất khẩu

Hàng Nhượng quyền

Hàng Imexpharm

983
1.100

1.021

2015 KH 2016 2016 (Tỷ đồng)
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Về doanh thu hàng Imexpharm: 

Sau 4 năm thay đổi cơ chế đấu thầu, hàng Imexpharm đã lấy lại đà tăng trưởng tốt. 

Thị trường ETC sau khi chạm đáy năm 2015, năm 2016 đã ghi nhận sự phục hồi 

với mức tăng trưởng 55,0%. Thị trường OTC sau các năm chuyển hướng ưu tiên 

phát triển và tăng trưởng nóng, từ tháng 7/2015 Imexpharm đã tăng cường quản lý 

rủi ro công nợ, với việc đưa ra hạn mức tín dụng cho từng khách hàng thông qua 

hệ thống SAP-ERP. Năm 2016 Công ty tiếp tục đưa ra chính sách giảm số ngày 

phải thu OTC từ 90 ngày xuống còn 75 ngày. Vì vậy doanh thu OTC tạm thời có 

bước chững lại với mức tăng trưởng 2016 chỉ đạt 11,5%, so với mức 19,6% của 

năm trước. Năm 2017 chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giảm số ngày phải thu hệ OTC 

xuống còn 60 ngày để đảm bảo chất lượng doanh thu an toàn và bền vững. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sản lượng và giá trị sản xuất: 

 

Chỉ tiêu 

(Triệu đơn vị) 
2016 2015 

(+/-) 

2016/2015 

41,2%

60,4%

80,1%

86,6%

82,3%

58,8%

39,6%

19,9%

13,4%

17,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2013

2014

2015

2016

Tỷ trọng OTC:ETC năm 2012 - 2016

Thị trường OTC Thị trường ETC
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Sản lượng sản xuất    1.093,3           1.119,3 -2,3% 

Sản lượng tiêu thụ    1.105,8    1.190,1 -7,1% 

 

Tổng sản lượng sản xuất năm 2016 đạt 1.093,3 triệu đơn vị sản phẩm, giảm 2,3% so 

với năm 2015. Sản lượng tiêu thụ năm 2016 đạt 1.105,8 triệu đơn vị sản phẩm, giảm 

7,1% so với năm trước. Nguyên nhân do Công ty chọn lọc sản xuất các dòng sản phẩm 

giá trị cao và ưu tiên các sản phẩm trong danh mục chủ lực 2016, giảm và ngừng sản 

xuất các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận không cao và giá trị tiêu thụ nhỏ. 

 

Xét về tỷ trọng sản lượng và giá trị sản xuất của các nhà máy năm 2016 như sau: 

 

Nhà máy Non-Betalactam vẫn là nhà máy có đóng góp cao nhất với 69,5% sản lượng 

và 37,1% giá trị, tuy nhiên có xu hướng giảm so với các năm trước (năm 2015 là70,4% 

sản lượng và 40,9% giá trị). Hai nhà máy Penicillin (thuốc viên – gói) và nhà máy công 

nghệ cao Betalactam Bình Dương với các dòng sản phẩm giá trị cao, đóng góp ngày 

càng quan trọng qua các năm, với tổng cộng 21,5% sản lượng nhưng đóng góp đến 

58,9% giá trị, so với năm trước là 21,6% sản lượng và 54,7% giá trị.  

 

3. Lợi nhuận: 
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- Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 

(Quỹ PTKH và CN) thực hiện đượclà 178,8tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2015.  

- Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH và CN là 140,5 tỷ đồng, đạt 100,3% kế 

hoạch 2016, tăng trưởng 6,7% so với năm 2015.  

- Lợi nhuận trước thuế là 126,5 tỷ đồng, so với năm trước tăng trưởng 6,6%. 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 lần đầu tiên ghi nhận vượt trên 100 tỷ đồng, đạt 

mức101,2tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế có sự 

tăng trưởng cao hơn lợi nhuận trước thuế do tỷ suất thuế TNDN áp dụng từ ngày 

01/01/2016 là 20% theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. 

Bên cạnh đó, việc trích lập Quỹ PTKH và CN thực hiện từ năm 2012 đến nay cũng 

giúp làm giảm đáng kể chi phí thuế TNDN hiện hành mỗi năm của Imexpharm, cụ 

thể từ năm 2012 đến năm 2016 số tiền thuế được giảm tổng cộng trên 13,2 tỷ đồng, 

riêng năm 2016 là 2,8 tỷ đồng.   

 

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA IMEXPHARM NĂM 2016: 

1. Về sản xuất – Hệ thống quản lý chất lượng – Đăng ký thuốc: 

Trong năm 2016, Imexpharm đã hoàn tất nghiệm thu dự án “Nâng cao năng suất 

lao động” với Hirayama - Nhật Bản. Dự án đã đưa vào thử nghiệm và thực hiện 

hiệu quả trên quy trình sản xuất một số sản phẩm chọn lọc của Imexpharm trên 

từng dây chuyền, từ đó khối sản xuất sẽ nhân rộng ra áp dụng cải tiến quy trình 

trên các sản phẩm khác nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, gia tăng sản lượng trên 

cùng một thời gian lao động. Kết quả thử nghiệm trên các sản phẩm tiêu biểu trên 

từng dây chuyền cho kết quả tích cực, cho thấy khả năng năng suất sản xuất chung 

toàn công ty có thể tăng trung bình từ 15%-25%. 

Về Hệ thống quản lý chất lượng, trong nămImexpharm đã hoàn thành việc nâng 

cấp 03 dây chuyền của Nhà máy công nghệ cao Betalactam Bình Dương tại Khu 

công nghiệp VSIP II-Bình Dương là: Cephalosporin (thuốc viên & thuốc tiêm) và 

Penicillin (thuốc tiêm) đạt tiêu chuẩn EU-GMP với chứng nhận của Cơ quan Quản 

lý Dược phẩm – Bộ Y tế Tây Ban Nha (AEMPS – SPAIN) cấp tháng 9/2016, đồng 

thời đã được Bộ Y tế Việt Nam chính thức công bố trên website của Bộ Y tế đầu 

tháng 11/2016.  

Về đăng ký thuốc, năm 2016 Imexpharm đã triển khai nhanh và hiệu quả để được 

cấp 33 số đăng ký sản phẩm, trong đó có 02 số đăng ký mới cho hai nhà máy EU-

GMP Bình Dương. 

 

 

Tỷ đồng 
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2. Về tài chính: 

Năm 2016, Imexpharm đã thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu tăng Vốn 

điều lệ từ 289,4 tỷ đồng lên 390,7 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, cụ 

thể như sau: (1) Đợt 1 phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 

(số lượng phát hành thêm bằng 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), giá thực 

hiện quyền 45.000 đồng/cổ phiếu; (2) Đợt 2 phát hành cổ phiếu theo chương trình 

lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt (ESOP), với 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, 

giá phát hành bằng mệnh giá. 

Imexpharm đã hoàn thành 02 đợt phát hành trên, đồng thời đã trình“Báo cáo tình 

hình góp vốn của Chủ sở hữu đã kiểm toán”số 428/VN1A-HC-BC của Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam ký ngày 15/03/2017 gửi lên Ủy Ban chứng khoán Nhà 

nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Việc niêm yết và lưu ký bổ sung dự 

kiến sẽ hoàn tất trong đầu tháng 4/2017. 

Trong năm qua, công tác kiểm soát hàng tồn kho, công nợ và quản lý rủi ro hệ 

thống bán hàng được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Việc quản lý dòng tiền cũng 

được thực hiện tốt, giải ngân một cách kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đặc biệt cho các dự án lớn đang triển khai.  

Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá về cấu trúc vốn, tình hình lưu chuyển tiền và 

khả năng hoạt động, khả năng sinh lời của Công ty năm 2016 so với 2015 như 

sau: 

 

STT Nội dung 2016 2015 

(+/-) 

 2016/ 

2015 

I Cơ cấu vốn       

1 Vốn điều lệ (tỷ đồng) 289,4 289,4 0,0% 

2 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 935,9 906,8 3,2% 

3 Tổng nguồn vốn (tỷ đồng)   1.155,8      1.092,7    5,8% 

4 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 62,4% 68,2% -5,8% 

5 Tài sản cố định/Tổng tài sản 23,4% 24,1% -0,7% 

6 Nợ phải trả/Tổng tài sản 19,0% 17,0% 2,0% 

7 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 23,5% 20,5% 3,0% 

II Dòng tiền thuần (tỷ đồng)       

1 Từ hoạt động kinh doanh 84,7 44,8 89,1% 

2 Từ hoạt động đầu tư    (14,3)   (168,5) -91,5% 

3 Từ hoạt động tài chính     (58,0)        33,0  -275,8% 

4 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 100,1 87,8 14,0% 

III Khả năng hoạt động       

1 Khả năng thanh toán nhanh (lần) 2,5 3,2 -0,7 

2 Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần) 3,6 4,8 -1,2 

3 Số ngày tồn kho (ngày) 143 167 -24 
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4 Số ngày phải thu (ngày) 81 81 0,0 

5 Vòng quay tài sản cố định (vòng) 3,8 3,8 0,0 

6 Vòng quay tổng tài sản (vòng) 0,9 0,9 0,0 

IV Khả năng sinh lời       

1 

Lợi nhuận trước thuế và Quỹ 

PTKH&CN/Doanh thu 13,9% 13,7% 0,3% 

2 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS) 10,0% 9,6% 0,4% 

3 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 

quân (ROA) 9,0% 8,8% 0,2% 

4 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu bình 

quân (ROE) 11,0% 10,9% 0,1% 

5 Thu nhập trên cổ phiếu (EPS, đồng/CP) 

      

3.076    

       

2.825    8,9% 

6 Giá trị sổ sách (BV, đồng/CP)   32.337       31.332    3,2% 

 

Về cơ cấu vốn: 

- Vốn điều lệ chưa ghi nhận tăng trong năm 2016. Tuy nhiên, như đã báo cáo ở 

trên, từ ngày 15/03/2017, Vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 289,4 tỷ đồng 

lên 390,7 tỷ đồng, hay tăng 35%, trong đó Tổng Công ty Dược Việt Nam – 

CTCP nắm giữ 22,87% Vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Giải pháp Phân phối và 

Bán lẻ Pha No nắm giữ 8,75%. Ba cổ đông lớn nước ngoàilà: Franklin 

Templeton Investment Funds – Templeton Frontier Markets Fund nắm giữ 

8,17%; KWE Beteiligungen AG: 7,93%, Balestrand Limited: 5,87%. Các cổ 

đông còn lại nắm giữ 46,41%. 

Với mức Vốn điều lệ mới, Imexpharm đã trở thành công ty dược trong nước 

có Vốn điều lệ lớn thứ 2, và giá trị vốn hóa lớn thứ 4 trên thị trường chứng 

khoán. 

- Vốn Chủ sở hữu đạt 935,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước, do Quỹ đầu 

tư phát triển trích thêm trong năm tăng 9,8% lên 254,9 tỷ đồng, và lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối cuối năm là 91,5 tỷ đồng tăng 7,6% so với đầu năm. 

- Imexpharm duy trì cơ cấu vốn an toàn qua các năm, với tỷ trọng Nợ phải 

trả/Tổng tài sản và Nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu thấp, lần lượt là 19,0% và 

23,5%, tăng nhẹ 2,0% và 3,0% so với năm 2015. Đặc biệt Công ty không sử 

dụng nợ vay trong cơ cấu vốn. 

Dòng tiền thuần: 

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 84,7 tỷ đồng, tăng 89,1% so với 

năm 2015, nhờ vào ảnh hưởng tích cực của dòng tiền từ các khoản phải thu 

chỉ tăng 8,9 tỷ đồng, so với mức tăng của năm trước là 67,6 tỷ đồng.   
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- Dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư là (14,3) tỷ đồng, giảm 91,5% so với năm 

trước, nhờ tiền thu hồi cho vay (tiền gửi có kỳ hạn) 100 tỷ đồng để giải ngân 

kịp thời cho các dự án đầu tư. 

- Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là (58,0) tỷ đồng, do việc chi trả cổ tức 

bằng tiền năm 2015 là 20%/Vốn điều lệ, thực hiện từ ngày 03-09/06/2016. 

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ là 100,1 tỷ đồng, tăng 14,0% so với năm 

trước. 

Khả năng hoạt động: 

- Khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn của công ty tuy giảm nhưng đã điều 

chỉnh trở về mức hợp lý và còn rất an toàn.  

- Số ngày tồn kho giảm mạnh 24 ngày còn 143 ngày, số ngày phải thu không 

đổi là 81 ngày, cho thấy việc quản lý vốn lưu động trong năm cải thiện rất tốt, 

tuy nhiên vẫn còn khá cao so với mức trung bình của các công ty sản xuất. 

- Vòng quay tài sản cố định và tổng tài sản không đổi so với năm trước, lần lượt 

là 3,8 vòng và 0,9 vòng. 

Khả năng sinh lời: 

- Các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời: ROS, ROA, ROE có cải thiện so với 

năm 2015, và đạt mức trung bình của ngành dược tính riêng cho các doanh 

nghiệp sản xuất. Nguyên nhân do Imexpharm đang trong giai đoạn tập trung 

mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Từ năm 2017, khi Nhà máycông nghệ cao 

Betalactam Bình Dương đưa vào khai thác hiệu quả hơn, kỳ vọng ROS sẽ đạt 

từ 10%-14%, ROE sẽ đạt từ 12%-15% và ROA sẽ đạt từ 10%-13%. 

- Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) năm 2016 đạt 3.076 đồng/cổ phiếu, tăng 8,9% 

so với năm trước. Giá trị sổ sách (BV) đạt 32.337 đồng/cổ phiếu, tăng 3,2% so 

với năm trước, bằng với mức tăng của Vốn Chủ sở hữu. 

 

3. Về Sales và Marketing: 

Năm 2016, Imexpharm đã tạo ra sự thay đổi trong việc nâng cao quản trị nguồn 

nhân lực theo BSC (Balanced Score Card) tại các chi nhánh thông qua việc quản 

lý mục tiêu chiến lược sát sao đến ngày/ tuần/ tháng. Nhờ vậy, mặc dù chịu tác 

động khá lớn của việc siết chặt quản lý rủi ro công nợ và giảm số ngày phải thu,  

thị trường OTC vẫn về đích đạt 94,9% doanh thu kế hoạch (trong khi doanh thu 

hàng Imexpharm chỉ đạt 88,3% kế hoạch), và tạo ra mức tăng trưởng 11,5% so với 

năm trước, so với mức tăng trưởng chung 4,5% của hàng sản xuất.  

Việc mở rộng thị trường đầu ra cho các nhà máy EU-GMP cũng được tiếp tục triển 

khai mạnh mẽ. Imexpharm đã triển khai việc định vị phân khúc và dòng sản phẩm 

để đẩy mạnh doanh số, khai thác hiệu quả các nhà máy này trong năm 2017. 

Bên cạnh đó, việc thiết kế và triển khai các chương trình theo định hướng 

Marketing 3.0 (hướng đến các giá trị văn hóa và tinh thần của khách hàng, mang 

đậm tính nhân văn, cũng như hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã 
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hội của doanh nghiệp – theo Philip Kotler), đã được thực hiện hiệu quả để hỗ trợ 

đắc lực cho bán hàng, đặc biệt là các chương trình trọng tâm dành cho nhóm hàng 

chủ lực của Imexpharm năm 2016. 

4. Về nguồn nhân lực: 

Cùng với các chiếc lược đầu tư để phát triển Imexpharm trong trung và dài hạn, 

công tác tái cấu trúc nguồn nhân lực, rà soát lại cơ cấu tổ chức đã được tiếp tục 

thực hiện mạnh mẽ nhằm đáp ứng nguồn nhân lực hiệu quả cho nhu cầu hoạt động. 

Trong năm, Imexpharm đã thực hiện việc sáp nhập các bộ phận, đào tạo phát triển 

nguồn lực,thực hiện các chương trình tuyển dụng lớn để thu hút nhân tài chuyên 

ngành dược, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ trung và cao cấp.  

Với nhu cầu nhân sự cấp cao để quản lý hoạt động của các nhà máy Công nghệ 

cao đang đầu tư, ngày 03/01/2017 trong kỳ họp thường kỳ Quý IV, Hội đồng quản 

trị đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhã Phương – Tiến sĩ Dược khoa tại 

Pháp, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm. 

 

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TRONG NĂM: 

1. Hoàn thành nâng cấp 03 dây chuyền nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình 

Dương đạt tiêu chuẩn EU-GMP. 

Được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tháng 4/2014, Imexpharm 

đã hoàn thành và nhận được chứng nhận EU-GMP do Cơ quan Quản lý Dược phẩm 

– Bộ Y tế Tây Ban Nha (AEMPS – SPAIN) cấp tháng 9/2016. 

2. Thay đổi công nghệ Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương. 

ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 đã thông qua việc thay đổi công nghệ và tăng thêm số 

dây chuyển sản xuất lên 04 dây chuyền, từ 02 dây chuyền như HĐQT đã trình 

trước đó. Tổng vốn đầu tư cơ bản đã được thông qua của Nhà máy theo tiêu chuẩn 

EU-GMP này là 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tổng giá trị hợp đồng đã ký lên 

đến 470 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm tất cả chi phí tư vấn, chi phí thẩm tra xét 

duyệt EU-GMP cho nhà máy. Tổng giá trị đã giải ngân cho nhà máy đến ngày 

28/02/2017 là 154,8 tỷ đồng. 

3. Triển khai Dự án Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc. 

Dự án được HĐQT thông qua tại kỳ họp ngày 21/05/2016, theo Nghị quyết Số 

23/NQ-HĐQT-IMEX. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn EU-GMP với vốn 

đầu tư dự kiến 180 tỷ đồng. Đến ngày 28/02/2017, tổng số tiền đã giải ngân cho 

nhà máy là 82,2 tỷ đồng. Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc (Bình 

Tân, Tp.HCM) sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2018 để cung ứng các dòng kháng 

sinh cho thị trường ETC và xuất khẩu.  

 

IV. NHỮNG THÀNH TỰU, CẢI TIẾN VỀ QUẢN LÝ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM: 

Nâng cao năng lực quản lý năm 2016 có thể kể đến 3 điểm nổi bật sau: 
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1. Đạt được Chứng nhận EU-GMP cùng lúc 03 dây chuyền của Nhà máy công 

nghệ cao Betalactam Bình Dương. 

Năm 2016 trở thành một trong những cột mốc đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển 

và quyết tâm đầu tư cho năng lực lõi “Chất lượng sản phẩm”, khi Imexpharm trở thành 

Công ty dược đầu tiên trong nước cùng lúc đạt được Chứng nhận EU-GMP của Bộ Y 

tế Tây Ban Nha (thuộc khối ICH) cho cả 03 dây chuyền trên  nhà máy công nghệ cao 

Betalactam Bình Dương, Cephalosporin (thuốc viên, thuốc tiêm) và Penicillin (thuốc 

tiêm) vào tháng 9/2016. 

Theo đánh giá cho thấy, Việt Nam đang giữ lợi thế là nơi có chi phí sản xuất thuốc 

theo tiêu chuẩn EU-GMP rất cạnh tranh trên thế giới, nhờ vào chi phí lao động chuyên 

môn cao còn rẻ, chi phí xây dựng cơ bản thấp và chi phí vận hànhthấp. Do đó, giá các 

sản phẩm kháng sinh sản xuất trên nhà máy EU-GMP của Imexpharm sẽ thấp hơn các 

loại thuốc nhập khẩu của các hãng dược nước ngoài đến 20%-40%. Nhờ vậy, 

Imexpharm sẽ có lợi thế khi chính thức tham gia cạnh tranh vào một số sản phẩm trong 

gói thầu Generics Nhóm 1 và nhóm 2. Trong hiện tại, sự tham gia và cạnh tranh trong 

cung ứng các gói thầu này của các Công ty trong nước so với các Công ty Dược nước 

ngoài còn rất ít và hạn chế. 

Với lợi thế về chi phí sản xuất, đồng thời là một trong số ít các doanh nghiệp đầu tiên 

đạt tiêu chuẩn EU-GMP, PIC/S-GMP trong nước, trong ngắn và trung hạn kỳ vọng 

Imexpharm sẽ phát triển thị trường tốt trên cả 3 nhánh: OTC, ETC và xuất khẩu, với 

tỷ trọng mục tiêu đến 2020 lần lượt là 60%:30%:10%. 

Ngoài ra, việc nhanh chóng đạt EU-GMP cho các dây chuyền cũng chứng minh trình 

độ đầu tư và sản xuất của Công ty, giúp cho các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác thêm yên 

tâm và tin tưởng vào sự thành công của 2 dự án lớn mà Công ty đang triển khai cùng 

lúc, đồng thời khẳng định thêm lần nữa uy tín thương hiệu Imexpharm trên thị trường 

dược trong nước và quốc tế. 

2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ rủi ro toàn hệ thống. 

Tiếp tục tinh thần của năm 2015 đưa hoạt động an toàn và bền vững làm mục tiêu nền 

tảng, trên cả các mục tiêu về kinh doanh và lợi nhuận, năm 2016 chúng tôi thắt chặt 

thêm tín dụng trên hệ thị trường (OTC), giảm số ngày phải thu, nâng cao trách nhiệm 

của Giám đốc và Kế toán trưởng tại các Chi nhánh Bán hàng. Bộ phận Kiểm soát nội 

bộ đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường tần suất hỗ trợ và kiểm tra giám sát hoạt động an 

toàn của các chi nhánh. Công tác xử lý nợ khó đòi được thực hiện nghiêm túc thông 

qua Phòng Pháp chế dưới nhiều hình thức. 

Bên cạnh việc quản lý rủi ro hệ thống bán hàng, hệ thống quản lý chất lượng sản xuất 

cũng thường xuyên được giám sát để đảm bảo duy trì việc tuân thủ các quy định nghiêm 

ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế là EU-GMP và WHO-GMP, nhằm đảm bảo chất lượng 
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sản phẩm cao và uy tín thương hiệu Imexpharm trên thị trường cũng như với đối tác, 

nhà đầu tư. 

3. Tái cấu trúc nguồn nhân lực – Thành lập mới các Nhà máy và Chi nhánh. 

- Trong năm, Imexpharm đã tái cấu trúc, tinh giảm, sáp nhập các bộ phận, tách các 

mảng công việc và phân công lại cho các bộ phận phụ trách một cách hợp lý. Bên 

cạnh đó, Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị và kiểm soát thực thi chiến lược, 

quản lý công việc các bộ phận bằng công cụ BSC, phát triển năng lực cán bộ cấp 

trung theo tiêu chí Level3, Coaching trên công việc và 06 nguyên tắc văn hóa Công 

ty. 

- Điểm nhấn năm 2016 là Imexpharm đã ban hành các quyết định nội bộ thành lập mới 

trong cơ cấu tổ chức: (1) Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương; (2)  Nhà 

máy kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc; (3) Chi nhánh Bán hàng Bình Định. Với 

các sự kiện thành lập mới này, Công ty đã tăng số nhà máy hiện có từ 3 nhà máy lớn 

lên 5 nhà máy lớn; và tăng số lượng hệ thống bán hàng toàn quốc lên 20 chi nhánh, 

trên tổng số 23 chi nhánh đang hoạt động trong nước của Imexpharm. 

4. Phát hành cổ phiếu thành công tăng vốn điều lệ lên 390,7 tỷ đồng. 

Trong năm vừa qua, Ban điều hành đã triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thành 

công để tăng Vốn điều lệ từ 289,4 tỷ đồng lên 390,7 tỷ đồng (tăng 35%), cho cổ đông 

hiện hữu (30%, giá thực hiện quyền 45.000 đồng/cổ phiếu) và chương trình ESOP (5%, 

giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến hoàn thành việc niêm yết và lưu ký bổ 

sung đầu quý II/2017. 

 

V. CÁC ĐIỂM TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2016: 

Năm 2016 ngoài những thành tựu đạt được như trên, Ban Tổng Giám đốc Imexpharm 

cũng nhận thấy còn những hạn chế trong công tác điều hành, cụ thể như sau: 

1. Chưa đạt mục tiêu kế hoạch doanh thu 2016  

Năm 2016 Imexpharm không đạt kế hoạch doanh thu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề 

ra là 1.100 tỷ đồng. Doanh thu hàng Imexpharm chỉ đạt 88,3% kế hoạch, mặc dù tăng 

trưởng 17,4% nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng của Ban Điều hành. 

Nguyên nhân do nguồn lực hạn chế, trong khi dồn sức cho các dự án đầu tư lớn đang 

triển khai mang tính quyết định đối với Imexpharm trong trung và dài hạn, tìm giải 

pháp về công nghệ, máy móc thiết bị, phương án sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đăng 

ký sản phẩm, tìm đối tác, thị trường đầu ratrong nước và xuất khẩu..., Ban Điều hành 

chưa thể tập trung toàn lực thúc đẩy hoạt động của khối Bán hàng. Ngoài ra các thông 

tư sửa đổi về đấu thầu chậm ban hành và chậm có hiệu lực thi hành trong năm 2016 

cũng là nguyên nhân khiến cho thị trường ETC mặc dù tăng trưởng 55% nhưng vẫn 

chưa đạt được mức hồi phục tốt như dự báo. 
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Bên cạnh đó, tình trạng hết số đăng ký hàng nhượng quyền Sandoz, và việc không sản 

xuất hàng chương trình quốc gia trong năm cũng góp phần làm cho doanh thu hàng sản 

xuất không đạt chỉ tiêu kế hoạch 2016. 

2. Tình hình xử lý nợ xấu chưa dứt điểm trong năm 2016 

Năm 2016, tỷ trọng phải thu quá hạn từ hệ điều trị tăng lên 25,8% trên tổng nợ quá 

hạn, so với tỷ trọng 20,0% năm 2015, tương đương 17,3 tỷ đồng, trong khi tỷ trọng 

phải thu quá hạn từ hệ thị trường giảm còn 74,2%, tương đương 49,7 tỷ đồng. Trong 

năm, Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn gần 0,6 tỷ đồng. 

Các khoản nợ khó đòi phát sinh năm 2016, công ty đã căn cứ vào quy chế quản lý tài 

chính của công ty để xử lý, đồng thời một số trường hợp đang tiến hành các thủ tục 

pháp lý để chuyển cơ quan pháp luật giải quyết nhằm thu hồi được nợ. 

3. Nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng cho kế hoạch đăng ký sản phẩm mới của 

Nhà máy Betalactam Công nghệ cao Bình Dương 

Với kế hoạch đăng ký các sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu của các 

nhà máy mới, đặc biệt là sản phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP, việc tìm kiếm và đánh 

giá nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn vẫn chưa đạt yêu cầu nhằm sẵn sàng để sản xuất ngay 

khi nhận được số đăng ký thuốc, nhanh chóng cung ứng hàng hóa cho thị trường trong 

năm 2017. 

4. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực chưa đáp ứng theo chiến lược mở rộng và 

phát triển của Công ty 

Mặc dù năm 2016, Công ty đã luôn tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ, đặc biệt 

là kỹ năng quản lý hiệu quả cho cán bộ quản lý cấp trung theo tiêu chí Level3, Coaching 

trên công việc và 06 nguyên tắc văn hóa Công ty. Tuy nhiên, để đáp ứng theo chiến 

lược mở rộng và phát triển của Công ty hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt là yếu tố 

then chốt quyết định, vì vậycần phải tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa cả về số lượng 

và chất lượng nguồn lực trongvàinăm tới. 

 

III. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017: 

1. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NGÀNH DƯỢC 2017: 

Theo IMS Health, nếu tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) của tổng tiền thuốc tiêu 

thụ giai đoạn 2012-2016 của Việt Nam ở mức cao 17-18%, thì dự báo giai đoạn 2017-

2021 cũng sẽ tiếp tục ổn định ở mức 8-9%, nhờ vào: 

- Dân số tăng trưởng nhanh cùng với thu nhập bình quân đầu người cải thiện, dẫn 

tới sự quan tâm chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.Việt Nam bắt đầu bước qua giai 

đoạn già hóa dân số từ năm 2017, trong khi các nghiên cứu cho thấy số năm bệnh 

tật và số loại bệnh trung bình mắc phải của người già đang gia tăng nhanh chóng, 

phổ biến là các bệnh: cao huyết áp, viêm khớp, phổi tắt nghẽn mãn tính, bệnh ung 

bứu, các bệnh liên quan thị lực và thính giác. 
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- Dư địa tăng trưởng còn cao: Năm 2015, chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người 

của Việt Nam mới đạt 33 USD/người/năm, mới chỉ bằng 1,56% GDP bình quân 

đầu người nhưng có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh và thành phố lớn. Theo IMS 

dự báo chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người của Việt Nam năm 2021 sẽ chỉ đạt 

ở mức 55 USD/người/năm, so với mức bình quân 117 USD/người/năm của 22 thị 

trường dược mới nổi, 1.955 USD của Mỹ, 739 USD của Nhật, 577 USD của 5 thị 

trường lớn ở Châu Âu, và 295 USD của Hàn Quốc. 

- Môi trường ô nhiễm: chỉ số EPI (Environmental Performance Index – do Đại học 

Yales xây dựng và công bố định kỳ) của Việt Nam 2016 rất thấp đứng thứ 131/180 

quốc gia, chỉ cao hơn Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor trong khu vực 

Đông Nam Á. Chỉ số này đo đạc chất lượng không khí, nguồn nước, vệ sinh môi 

trường, nông lâm ngư nghiệp, cho thấy Việt Nam vẫn thuộc nhóm có môi trường 

ô nhiễm cao, gây ra nhiều loại bệnh tật cho con người. Vì vậy nhu cầu đối với 

thuốc kháng sinh, điều trị tim mạch, ung bướu sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng ngày càng 

tăng so với mức 51% trong cơ cấu tiêu thụ thuốc của Việt Nam 3 năm gần đây. 

Với tiềm năng và dư địa phát triển cao như trên, dự báo ngành dược Việt Nam sẽ tiếp 

tục phát triển sôi động và cạnh tranh phức tạp trong năm 2017 cũng như 5 năm sắp tới, 

trong đó có 04 xu hướng chính như sau: (1) Xu hướng đầu tư EU-GMP và PIC/S-GMP, 

(2) Xu thế M&A (mua bán và sáp nhập) trong ngành diễn ra ngày càng rõ nét do sự 

tham gia của các Tập đoàn dược nước ngoài vào các công ty dược Việt Nam trong sản 

xuất và phân phối; (3) Sự đào thải dần của những nhà sản xuất chất lượng kém và nhà 

phân phối tiềm lực yếu; (4) Xu hướng phát triển của các hệ thống phân phối tập trung 

và chuyên nghiệp. 

2. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM: 

1. Phân tích SWOT: 

Điểm mạnh: 

- Thương hiệu Imexpharm tiếp tục khẳng định năng lực lõi qua “Chất lượng sản 

phẩm” bằng việc nâng cấp và đầu tư các nhà máy đạt EU-GMP, đồng thời quản trị 

hệ thống bài bản theo các tiêu chuẩn quốc tế: EU-GMP, SAP-ERP, và BSC 

(Balanced score Card) nhằm theo đuổi chiến lược phát triển bền vững. 

- Chiến lược đầu tư các nhà máy và sản phẩm theo EU-GMP đi trước các doanh 

nghiệp trong nước, thuận lợi cho việc khai thác thị trường ETC và xuất khẩu trong 

ngắn và trung hạn, đặc biệt cơ hội trở lại ETC vào cuối năm 2017. Ngoài ra, tiềm 

năng xuất khẩu mở ra triển vọng mới để bớt phụ thuộc vào tình hình cạnh tranh và 

bị ảnh hưởng bởi các quy định đối với thị trường trong nước. 

- Sự định hướng chiến lược đầu tư và phát triển ổn định, bền vững của Hội đồng 

quản trị, sự điều hành và thực thi quyết liệt, nghiêm túc của Ban Tổng Giám đốc. 

- Sự minh bạch và lành mạnh tài chính mang lại sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, 

nhà đầu tư. 
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Điểm yếu: 

- Năng lực quản trị nguồn nhân lực chưa mạnh, đặc biệt trong kỹ năng quản lý và 

công tác kèm cặp phát triển đội ngũ. 

- Quản trị rủi ro trong tình hình hiện nay. 

- Quản trị hiệu quả trong sản xuất (Lean Manufacturing); quản trị hiệu quả các chi 

phí toàn Cty. 

Cơ hội: 

- BHYT toàn dân  cũng như chi phí thuốc bình quân đầu người xu hướng tăng qua 

các năm. 

- Khai thác các nhà máy EU-GMP: Xuất khẩu, ETC…. 

- Mở rộng đối tác chiến lược trong xu thế M&A để khai thác tiềm năng của 

IMEXPHARM 

- Các chính sách quản lý nhà nước đối với chất lượng thuốc (luật dược, thông tư đấu 

thầu…) 

Thách thức: 

- Môi trường pháp lý thiếu sự ổn định và vì thế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chiến lược 

phát triển 

- Xu hướng M&A phức tạp, khó kiểm soát và tình hình cạnh tranh không lành mạnh 

trong ngành. 

- Tỷ giá, lãi suất, lạm phát, giá xăng dầu có xu hướng tăng, gây ra việc khó kiểm 

soát các chi phí đầu vào làm tăng giá thành sản xuất. 

 

2. Mục tiêu trọng tâm 2017: 

  (Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 
Tăng trưởng 

Tổng doanh thu thuần và thu nhập 

khác     1.021,0        1.260,0    23,4% 

Lợi nhuận trước thuế & trước Quỹ 

Phát triển Khoa học & Công nghệ 140,5 160,0 13,9% 

 

Mục tiêu 2017, Imexpharm sẽ đạt mức doanh thu 1.260 tỷ, tăng trưởng 23,4% so với 

năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 160 tỷ, tăng trưởng 13,9% so với năm 2016.  

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ vào nhóm hàng Imexpharm, trong khi nhóm hàng 

Nhượng quyền và gia công, xuất khẩu dự kiến chỉ tăng nhẹ. Thị trường OTC ước tính 

sẽ giảm tỷ trọng từ 82,3% năm 2016 xuống còn 65% năm 2017, ETC tương ứng sẽ 

tăng lên 35% nhờ vào triển vọng trúng thầu vào gói Generics Nhóm 1 và Nhóm 2. 

Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trong ngắn hạn ước tính sẽ thấp hơn doanh thu, chủ 

yếu do giai đoạn đầu chưa khai thác hiệu quả công suất nhà máy, trong khi các chi phí 
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khấu hao nhà máy và số đăng ký sản phẩm nước ngoài, các chi phí phân bổ khác còn 

cao tương đối. 

 

3. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNHNĂM 2017: 

1. Đảm bảo tiến độ triển khai các dự án: 

- Nhà máy kháng sinh CNC Vĩnh Lộc: Đảm bảo tiến độ xây dựng phần mềm và cả 

phần cứng, đồng bộ các hạn mục theo sơ đồ Gantt  với mục tiêu đạt EU-GMP vào 

cuối năm 2018. 

- Nhà máy CNC Bình Dương: Đảm bảo tiến độ xây dựng phần mềm và cả phần 

cứng với mục tiêu đạt EU-GMP vào cuối năm 2019. 

- Dự án tiết kiệm năng lượng: Imexpharm đang rà soát và triển khai ngay các đề 

xuất theo Báo cáo kiểm toán năng lượng 2016. 

- Dự án Nâng cao năng suất lao động: giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục duy trì và nhân 

rộng trên quy trình sản xuất các sản phẩm khác trên cùng dây chuyền. 

2. Về sản xuất: 

- Đảm bảo duy trì hệ thống Quản lý chất lượng nghiêm ngặt của nhà máy EU-GMP 

tại Bình Dương; 

- Tăng cường sự kiểm soát theo quá trình của QA trong sản xuất để đảm bảo chất 

lượng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả và năng suất trong sản xuất, giám sát việc thực 

thi GMP tại các nhà máy. 

- Mở rộng nhà cung cấp nguyên phụ liệu để khai thác hiệu quả nhà máy EU-GMP 

năm 2017. 

- Nâng cao năng suất các nhà máy:  áp dụng sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) 

nhằm tiết giảm các chi phí và đảm bảo nhu cầu hàng hóa. 

3. Về tài chính: 

- Xử lý dứt điểm các rủi ro công nợ, đảm bảo cho việc mở rộng thị trường an toàn 

và hiệu quả. 

- Kiểm soát hiệu quả các chi phí toàn Cty (Chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý) và hàng tồn kho nhằm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017. 

- Rà soát điều chỉnh các định mức để đảm bảo giá thành cạnh tranh và kiểm soát hao 

hụt trong sản xuất. 

- Tăng cường quản lý rủi ro pháp lý của Công ty. 

4. Nguồn nhân lực: 

- Tập trung đầu tư, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng theo chiến lược mở rộng 

và phát triển của Công ty. 

- Triển khai dự án tái cấu trúc tiền lương theo vị trí và hoàn thành công việc năm 

2017. 

- Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt theo hướng Level 3 và 06 nguyên 

tắc Văn hóa Công ty. 

5. Về Sales và Marketing: 
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- Nâng cao quản trị hiệu quả nguồn nhân lực: kiểm soát chỉ tiêu tuần/tháng; Phát 

triển ổn định và bền vững khách hàng mục tiêu; Hoàn thành các chỉ tiêu BSC của 

khối bán hàng. 

- Kiểm soát hoạt động chi nhánh theo hình mẫu. 

- Thiết lập cơ cấu nhân sự Giám đốc bán hàng khu vực để nâng cao quản trị chi 

nhánh. 

- Triển khai thành công chương trình quản trị bán hàng  

- Chuẩn hóa công tác dự trù hàng hóa, đảm bảo tồn kho hợp lý. 

 

4. KẾT LUẬN: 

Với mục tiêu giữ vững vị thế là Công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam đến 2025, 

cung ứng sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao và hiệu quả trên cả 3 thị trường: OTC, 

ETC và xuất khẩu,năm 2016 cho thấy các chiến lược của Imexpharm đã định hình 

thành công bởi cột mốc 03 dây chuyền đầu tiên đã đạt EU-GMP, và các mục tiêu đang 

dần đi vào quỹ đạo. Công ty đã chủ động và mạnh dạn mở ra các cánh cửa cơ hội đầy 

thách thức, từ đó tiên phong trong xu hướng EU-GMP và PIC/S của ngành dược. Đây 

là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào quốc tế, mà các doanh nghiệp 

dược nội cần vươn đến những chuẩn mực cao hơn để có thể cạnh tranh cùng các Tập 

đoàn dược đa quốc gia. 

Với các chiến lược và mục tiêu phát triển cho năm 2017 và giai đoạn 2017-2021, chúng 

tôi tin tưởng Imexpharm sẽ tiếp tục phát triển trên cả mức ổn định, nhanh hơn nhưng 

hiệu quả hơn và bền vững hơn. 

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kế hoạch 

năm 2017 của Ban Điều hành. Thay mặt toàn Công ty, tôi xin cảm ơn quý cổ đông, 

nhà đầu tư, khách hàng, đối tác luôn dành sự tin tưởng, ủng hộ cho Imexpharm. Tôi 

cũng không quên cảm ơn toàn thể đội ngũ CB.CNV vì những giá trị lao động không 

mệt mỏi và sáng tạo không ngừng, đã góp phần cho những thành tựu đặc biệt năm 2016 

cũng như sự thành công của các chiến lược sắp tới.  

Trân trọng. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 

Kính thưa Quý cổ đông, 

Căn cứ vào 

 Các điều khoản về quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiếm Soát được quy định trong 

Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

 Các điều khoản về quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiếm Soát được quy định trong 

Điều Lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm (“Công Ty”) ngày 

26/4/2016; và 

 Quy Chế Tổ Chức và Hoạt Động của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược phẩm 

Imexpharm;  

Chúng tôi, Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm, đã thực hiện kiểm 

soát đối với hoạt động của Công Ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Nội dung 

cụ thể như sau: 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016 

Hoạt động Thời gian 

Kiểm soát thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2015  

Kiểm soát các báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2016  

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 1/2016 02/06/2016 

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 2/2016 15/07/2016 

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 3/2016 27/10/2016 

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 4/2016 03/01/2017 

Họp với Hội đồng quản trị chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông năm 2016 15/03/2017 

Thảo luận với kiểm toán nội bộ của Công Ty 03/01/2017 

Thông qua các hoạt động kiểm soát chiến lược, kiểm soát hoạt động, và kiểm soát báo cáo 

tài chính, Ban Kiểm Soát trình báo cáo kiểm soát cho Đại Hội Đồng Cổ Đông với nội dung 

chi tiết như sau. 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015 

Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của 

Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ 

Công ty trong quá trình quản lý và điều hành. 
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Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2015, cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá cổ phần 

đã được chi trả cho các cổ đông vào ngày 19/5/2016, trích lập đầy đủ các quỹ đầu tư phát 

triển và quỹ khen thưởng phúc lợi. 

Về kết quả kinh doanh năm 2016, công ty đạt 92,81% kế hoạch tổng doanh thu và đạt 100,3% 

kế hoạch lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận trước thuế trước khi trích quỹ phát triển khoa học 

công nghệ) 

  Kế hoạch Thực hiện Hoàn thành  

Tổng doanh thu (tỷ đồng) 1.100 1.021 92,81% 

Lợi nhuận trước thuế và trước 

trích quỹ khoa học công nghệ 

(tỷ đồng) 140 140,5 100,3% 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chọn Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2016. 

Về đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10 cổ phiếu hiện hữu được mua 3 

cổ phiếu mới với giá 45.000 đồng/cổ phiếu, vào ngày 28/02/2017, Công ty đã có Báo cáo 

Kết quả Chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

Theo đó, Công ty đã hoàn tất phát hành 8.682.793 cổ phiếu đã được UBCKNN cấp giấy 

phép chào bán với tổng thu ròng từ đợt chào bán là 390.405.290.305 đồng. 

Về đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chon cho người lao động (cán bộ chủ chốt), 

Công ty cũng đã có Báo cáo Kết quả phát hành gửi UBCKNN vào ngày 15/03/2017. Theo 

đó, Công ty đã hoàn tất phát hành 1.447.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 163 

người lao động. 

Vốn cổ phần mới của Công ty sau 2 đợt phát hành này là 390.724.390.000 đồng. 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công Ty và xem xét báo cáo kiểm 

toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu tài sản ngày 

31/12/2016. Chúng tôi đã xem xét các biến động về tài sản, nợ, và nguồn vốn trong kỳ với 

một số điểm lưu ý sau:  

 

 

 



65 

 

 Số kiểm toán Tỷ trọng Số kiểm toán Tỷ trọng Thay đổi 

Đơn vị: nghìn đồng 31/12/2016 % 31/12/2015 % % 

       

 TÀI SẢN NGẮN HẠN  721.079.359 62,4% 744.701.467 68,2% -3,2% 

   Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
100.127.454 8,7% 87.841.659 8,0% +14,0% 

   Các khoản đầu tư tài chính ngắn 

hạn 
15.392.915 1,3% 103.568.325 9,5% -85,1% 

   Các khoản phải thu ngắn hạn 367.177.122 31,8% 302.541.397 27,7% +21,4% 

   Hàng tồn kho 234.563.410 20,3% 245.718.867 22,5% -4,5% 

   Tài sản ngắn hạn khác 3.818.459 0,3% 5.031.219 0,5% -24,1% 

 TÀI SẢN DÀI HẠN  434.765.677 37,6% 348.013.281 31,8% +24,9% 

   Tài sản cố định 270.023.540 23,4% 263.381.208  24,1% +2,5% 

      Tài sản cố định hữu hình 199.269.755 17,2% 192.041.437  17,6% +3,8% 

      Tài sản cố định vô hình 70.753.785 6,1% 71.339.771 6,5% -0,8% 

   Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 76.033.491 6,6% 15.229.089 1,4% +399,3% 

   Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 
60.916.689 5,3% 48.601.655 4,4% +25,3% 

   Tài sản dài hạn khác 27.711.711 2,4% 20.725.085 1,9% +33,7% 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  1.155.845.035 100,0% 1.092.714.748 100,0% +5,8% 

       

 NỢ PHẢI TRẢ  219.928.625 19,0% 185.883.740 17,1% +18,3% 

   Nợ ngắn hạn 198.130.931 17,1% 156.439.039 14,4% +26,7% 

 Vay và nợ ngắn hạn -  -   

 Phải trả người bán 88.702.891 7,7% 56.005.703 5,2% +58,4% 

   Nợ dài hạn 21.797.694 1,9% 29.444.701 2,7% -26,0% 

 Vay và nợ dài hạn -  -   

    Quỹ phát triển KHCN 21.720.694 1,9% 29.317.701 2,7% -25,9% 

 VỐN CHỦ SỞ HỮU  935.916.411 81,0% 906.831.008 83,0% +3,2% 

   Vốn chủ sở hữu  935.916.411 81,0% 906.831.008 83,0% +3,2% 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 289.426.460  25,1% 289.426.460  26,5% 0,0% 

 Thặng dư vốn cổ phần 297.713.719 25,8% 297.733.719 27,2% 0,0% 

 Quỹ đầu tư phát triển 254.924.235 22,1% 232.200.345 21,2% +9,8% 

 Lợi nhuận chưa phân phối 
91.554.808 

7,9% 
85.049.696 

7,8% +7,7% 
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 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  1.155.845.035 100,0% 1.092.714.748 100,0% +5,8% 

      

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN      

 Khả năng thanh toán nhanh (x) 2,5  3,2   

 Khả năng thanh toán ngắn hạn (x) 3,6  4,8   

 Số ngày phải thu 81  81   

 Số ngày tồn kho 143  167   

Một số lưu ý: 

 Tổng tài sản vào ngày 31/12/2016 tăng 5,8% so với thời điểm 31/12/2015, chủ yếu 

do việc đầu tư các dự án nâng cấp nhà máy và xây dựng nhà máy mới nên tài sản dài 

hạn tăng 24,9%, trong khi tài sản ngắn hạn giảm nhẹ 3,2%.  

 Trong tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 187,8 tỷ cuối 

năm 2015 còn 112,1 tỷ đồng cuối năm 2016 do trong năm công ty đầu tư cho các dự 

án xây dựng cơ bản và trả cổ tức 2015. Dự kiến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu trong quý 1-2017 sẽ giúp cải thiện số dư tiền, cũng như nhu cầu vốn lưu 

động và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

 Hàng tồn kho giảm 4,5% còn 234,6 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty hoàn tất việc sản 

xuất và giao thành phẩm hàng nhượng quyền cho đối tác Sandoz. Ngoài ra, Công ty 

cũng đã tiếp tục dự trữ nguyên liệu sản xuất cho các nhóm hàng khác trên cơ sở dự 

đoán giá nguyên liệu có thể biến động, cũng như sản xuất một số mặt hàng dự trữ 

trước khi số đăng ký hết hạn, và bảo trì nhà máy. Chúng tôi lưu ý công ty cần quản 

lý chặt chẽ hàng tồn kho tại các chi nhánh, bộ phận Bán hàng cần triển khai các giải 

pháp đẩy mạnh doanh số đối với các mặt hàng đang tồn kho, đề phòng rủi ro hàng 

chậm luân chuyển, bị ảnh hưởng chất lượng phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho.  

 Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 21,4% lên 367,2 tỷ đồng, chủ yếu do khoản mục 

trả trước cho người bán tăng 121,2% lên 121,1 tỷ đồng từ các khoản ứng trước tiền 

mua máy móc thiết bị cho hai dự án nhà máy công nghệ cao. Trong khi đó, khoản 

phải thu khách hàng giảm nhẹ 1,1% ở mức 226,3 tỷ đồng do cuối năm tăng cường 

thu nợ. 

 Trong năm, Công ty đã tăng tỷ trọng doanh số tiêu thụ từ hệ điều trị, qua đó với việc 

vòng quay phải thu chậm hơn nên hệ điều trị chiếm khoảng 29,3% trong tổng khoản 

phải thu khách hàng cuối năm, so với mức 18,8% năm 2015, còn lại là phải thu từ hệ 

thị trường. Tỷ trọng phải thu quá hạn tiếp tục giảm còn 29,6% tổng khoản phải thu 

khách hàng, so với mức 34,4% cuối năm 2015. Trong các khoản phải thu quá hạn, tỷ 

trọng phải thu quá hạn từ hệ điều trị tăng lên 25,8% so với tỷ trọng 20,0% năm 2015, 

tương đương 17,3 tỷ đồng, trong khi tỷ trọng phải thu quá hạn từ hệ thị trường giảm 

còn 74,2%, tương đương 49,7 tỷ đồng. Thông thường doanh thu từ hệ điều trị thường 

có thời hạn thu hồi dài trên 3 tháng, và rủi ro nợ xấu thấp, và hiện tỷ trọng quá hạn 

của hệ điều trị trên 6 tháng giảm còn 38,4% so với mức 55,0% công nợ quá hạn của 
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hệ điều trị năm 2015. Ngược lại, đối với hệ thị trường, tỷ trọng quá hạn trên 6 tháng 

cũng tăng lên 41,9% so với mức 39,0% năm 2015. Công ty cần theo dõi chặt chẽ và 

đẩy nhanh thu hồi các khoản nợ này để giảm thiểu rủi ro nợ xấu. 

 Trong năm, Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn là 591,5 

triệu đồng. Các khoản nợ khó đòi phát sinh năm 2016, công ty đã căn cứ vào quy chế 

quản lý tài chính của công ty để xử lý, đồng thời một số trường hợp đang tiến hành 

các thủ tục pháp lý để chuyển cơ quan pháp luật giải quyết nhằm thu hồi được nợ.  

 Tài sản dài hạn tăng 24,9% so với năm 2015, chiếm 37,6% tổng tài sản. Trong năm 

Công ty đã đầu tư một số tài sản cố định hữu hình chủ yếu như: (1) Mua mới tài sản 

cố định hữu hình 34,2 tỷ đồng bao gồm máy móc thiết bị, dụng cụ cho nhà máy Non 

Beta, nhà máy Peni uống, R&D, QA Đồng Tháp; phương tiện vận tải gồm hệ thống 

lạnh cho toàn bộ xe tải, mua thêm xe tải cho chi nhánh và công ty; (2) Kết chuyển 

giá trị xây dựng cơ bản hoàn thành 9,9 tỷ đồng cho việc nâng cấp 03 dây chuyền nhà 

máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương (thuốc tiêm và thuốc uống 

Cephalosporin và Penniciline thuốc tiêm) lên tiêu chuẩn EU-GMP; và (3) Chi phí 

xây dựng cơ bản dở dang gồm máy móc cho nhà máy công nghệ cao – 41,2 tỷ đồng, 

nhà máy sản xuất dược công nghệ cao – 33,1 tỷ đồng là phần xây dựng cơ bản,  một 

số chi nhánh bán hàng. 

 Về tài sản vô hình trong năm công ty đã đầu tư 1,1 tỷ đồng chương trình phần mềm 

thuộc dự án phát triển nguồn nhân lực, quản lý tiền lương. 

 Về cơ cấu nguồn vốn năm 2016, các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tăng lần 

lượt là 18,3% và 3,2% so với năm 2015. Tỷ trọng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 

là 19,0%-81,0% trong cơ cấu nguồn vốn.  

 Nợ phải trả tăng do (1) khoản mục phải trả người bán tăng 58,4% lên 88,7 tỷ đồng 

do ghi nhận hàng đang đi trên đường vào cuối năm 22,5 tỷ và (2) chi phí phải trả ngắn 

hạn tăng 63,9% lên 68,5 tỷ đồng, là khoản trích trước chi phí bán hàng 2016 do cuối 

năm chưa chi là 24,2 tỷ. 

 Trong năm 2016, Công ty đã trích lập thêm 14 tỷ đồng từ lợi nhuận trước thuế cho 

Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và sử dụng 21,6 tỷ đồng cho việc nâng cấp nhà 

máy Bình Dương theo tiêu chuẩn EU-GMP. Dự kiến Công ty sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ 

Phát triển KHCN cho các dự án đầu tư nhà máy mới.  

 Nguồn vốn chủ sở hữu trong năm không có biến động trọng yếu ngoại trừ việc Công 

ty mua lại 10.300 cổ phiếu quỹ từ CB-CNV nghỉ việc. 

 Các chỉ số về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh giảm so 

với năm 2015 do Công ty sử dụng tiền đầu tư các tài sản dài hạn, nhưng đều ở trên 

mức an toàn. 

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 

Tại ngày 31/12/2016, Công Ty có các khoản đầu tư tài chính như sau. 

Khoản mục đầu tư 

 Giá trị (nghìn 

đồng)  
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Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 6.235.578  

Đầu tư chứng khoán dài hạn 11.526.668  

Tổng giá trị đầu tư tài chính 17.762.246  

Dự phòng giảm giá đầu tư (3.034.218) 

Đầu tư tài chính/Tổng tài sản (%) 1,5% 

Đầu tư tài chính/Tổng vốn chủ sở hữu (%) 1,9% 

Đầu tư tài chính/Tổng vốn điều lệ (%) 6,1% 

Dự phòng giảm giá/Tổng giá trị đầu tư 17,1% 

Một số lưu ý: 

 Trong năm 2016, Công ty đã thoái vốn khoản đầu tư vào cổ phiếu DMC và thực hiện 

quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ phiếu CTCP Dược và TBYT Đà Nẵng. 

 Số dư dự phòng giảm giá đối với các khoản đầu tư tài chính cuối năm 2016 là 3 tỷ 

đồng, tương đương số dư dự phòng cuối năm 2015. Theo chúng tôi, việc trích lập dự 

phòng giảm giá này là đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

Chúng tôi đồng ý với các số liệu kiểm toán về kết quả kinh doanh trong năm 2016 với một 

số điểm lưu ý như sau: 

 Số kiểm toán Số kiểm toán Thay đổi Kế hoạch Hoàn thành 

 2016 2015 % 2016 % 

Nghìn đồng      

Doanh thu thuần 1.010.346.178 964.318.845  +4,8%   

   Giá vốn hàng bán 605.293.119 581.059.145  +4,2%   

Lợi nhuận gộp 405.053.059 382.259.700  +5,7%   

   Doanh thu tài chính 9.095.902 17.837.371  -49,0%   

   Chi phí tài chính 12.235.695 15.230.727  -19,7%   

       Lãi vay 55.154 605.821  -90,9%   

   Chi phí bán hàng 203.874.154 193.149.503  +5,6%   

   Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
71.262.509 72.788.825  -2,1%   

Lợi nhuận hoạt động kinh 

doanh 
126.776.602 119.928.016  +5,7%   

    Thu nhập khác 1.600.144 932.830  +71,5%   
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    Chi phí khác 1.860.689 2.182.319  -14,7%   

Thu nhập/(chi phí) khác (260.544) (1.249.488) -79,1%   

Lợi nhuận trước thuế trước 

trích quỹ phát triển khoa học 

công nghệ 

140.516.058 131.678.527 +6,7% 140.000.000 100,4% 

Lợi nhuận trước thuế sau 

khi trích quỹ phát triển khoa 

học công nghệ 

126.516.058 118.678.527 +6,6%   

Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.356.713 25.769.011 -1,6%   

Lợi nhuận sau thuế 101.159.345 92,909,516 +8,9%   

      

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN      

 Lợi nhuận gộp/Doanh thu 40,1% 39,7%    

 Lợi nhuận hoạt động/Doanh 

thu  
12,5% 12,4%    

 Lợi nhuận trước thuế/Doanh 

thu  
12,5% 12.3%    

 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  10,0% 9,6%    

 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản (ROA) 
9,0% 8,8%    

 Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

nguồn vốn (ROE) 
11,0% 10,9%    

 Chi phí bán hàng/Doanh thu  20,2% 20,0%    

 Chi phí quản lý/Doanh thu  7,1% 7,5%    

 

 Doanh thu thuần 2016 tăng 4,8% so với năm 2015, chủ yếu do doanh thu của nhóm 

hàng liên doanh và thương hiệu Imexpharm tăng 17%, cao hơn tốc độ tăng 14,0% 

trong năm 2015, qua đó bù đắp cho sự sụt giảm của nhóm hàng nhượng quyền do hết 

số đăng ký cũng như không có đơn hàng sản xuất hàng chương trình quốc gia trong 

năm. 

 Năm 2016 ghi nhận sự phục hồi doanh số tiêu thụ của nhóm hàng liên doanh và 

thương hiệu Imexpharm ở hệ điều trị, tăng mạnh 55% so với năm 2015, và cao hơn 

tốc độ tăng trưởng của hệ thị trường, chỉ tăng 11,5% so với 2015. Qua đó, tỷ trọng 

đóng góp vào doanh thu giữa hệ thị trường và hệ điều trị là 82-18 với đóng góp cao 

hơn từ hệ điều trị cao, so với tỷ trọng 86-14 năm 2015. Theo trao đổi với Ban Tổng 

Giám đốc, trong năm Công ty tập trung củng cố chất lượng doanh thu và công nợ từ 

hệ thị trường sau giai đoạn tăng trưởng mạnh từ 2012 để bù đắp cho sự sụt giảm của 

hệ điều trị, bị ảnh hưởng của Thông tư 01 về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y 

tế. Đồng thời, một số sản phẩm hết số đăng ký cũng ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu 
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cầu thị trường. Ngược lại, doanh thu từ hệ điều trị phục hồi tích cực do đóng góp từ 

các sản phẩm đặc trị có lợi thế đã thử tương đương sinh học, cũng như phát triển kênh 

y tế tư nhân. Việc hoành thành đầu tư nâng cấp 3 dây chuyền Nhà máy Công nghệ 

cao Betalactam Bình Dương lên tiêu chuẩn EU-GMP là nền tảng quan trọng, nhưng 

cũng đòi hỏi Ban Tổng Giám đốc có chiến lược phù hợp để khai thác hiệu quả và 

thúc đẩy tăng trưởng doanh số hệ điều trị. 

 Lợi nhuận gộp năm 2016 tăng 5,7% so với năm 2015. Với việc doanh thu của nhóm 

hàng liên doanh và thương hiệu Imexpharm chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng doanh 

thu và có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn hàng nhượng quyền, tỷ suất lợi nhuận gộp 

của Công ty trong năm 2016 là 40,1%, được cải thiện so với mức 39,6% của năm 

2015.  

 Trong năm, Công ty đã thực hiện có trọng điểm những chương trình bán hàng, đại 

hội khách hàng, quảng bá thương hiệu chủ lực, v.v., kiểm soát tốc độ tăng chi phí bán 

hàng ở mức 5,6% so với năm 2015, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu nhóm hàng 

liên doanh và thương hiệu Imexpharm. 

 Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động và trước thuế tăng lần lượt là 5,7% và 6,7%, qua đó 

hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế và trước khi trích lập quỹ phát triển KHCN 

năm 2016 là 140 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế tăng 8,9%, lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng. Qua đó làm cho 

các chỉ số ROE và ROA đều cải thiện so với năm 2015. 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

Chúng tôi đồng ý với các số liệu kiểm toán về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016 

với một số điểm lưu ý như sau: 

 Số kiểm toán Số kiểm toán 

 2016 2015 

Nghìn đồng   

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh   

(Tăng)/Giảm các khoản phải thu (8.928.275)    (67.603.937) 

(Tăng)/Giảm hàng tồn kho 10.749.183     49.188.296  

Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (25.111.605)    (36.890.805) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

84.650.650     44.799.473  

 

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư   

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 

hạn khác 

(103.904.028) (75.389.387) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (14.340.785) (168.498.602) 

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính   
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Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 

hữu 

-     85.087.485 

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (57.885.292)  (52.096.763) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (58.008.892)     32.990.723 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  12.300.973  (90.708.407) 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 87.841.660   178.550.050 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 100.127.454     87.841.659  

 

 Do ảnh hưởng tích cực từ vòng quay hàng tồn kho và vòng quay phải thu, dòng tiền 

thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng mạnh đạt mức dương 84,7 tỷ đồng, so 

với mức dương 44,8 tỷ đồng trong năm 2015.  

 Mặc dù cả dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính đều âm lần lượt là 14,3 

tỷ đồng do các dự án XDCB và 58,0 tỷ đồng do trả cổ tức 2015, lưu chuyển tiền thuần 

trong kỳ đạt mức dương nhẹ 12,3 tỷ đồng. Do đó, số dư tiền và tương đương tiền cuối 

kỳ tăng lên 100,1 tỷ đồng.  

 Nếu tính cả bao gồm khoản tiền gửi có kỳ hạn, thì số dư tiền của Công ty vào cuối 

năm 2016 là 112,1 tỷ đồng. Cùng với đợt huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, Công 

ty vẫn chủ động nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư xây 

dựng cơ bản. 

CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 

2016 

 Công tác môi trường: Năm 2016 Đoàn kiểm tra của Sở Công thương kiểm tra việc 

thực hiện các qui định của pháp luật về hóa chất của doanh nghiệp cơ sở. Kết quả 

công ty thực hiện tốt như sau: Kho chứa hóa chất đạt yêu cầu; Cập nhật xuất, nhập 

kho kịp thời; Dụng cụ, trang thiết bị xử lý khí thải và phòng chống cháy nổ đầy đủ; 

Hợp đồng xử lý chất thải với công ty TNHH ximăng Holcim Việt Nam.  

 Dự án nâng cấp dây chuyền Cephalosporin và Penniciline – nhà máy công nghệ cao 

Beta- lactam Bình Dương lên tiêu chuẩn EU-GMP: Đã hoàn thiện & đạt chứng nhận 

EU-GMP cho 3 dây chuyền Cefalosporin (VNA, tiêm); Penicillin (tiêm). Trong tổng 

giá trị đầu tư 51,9 tỷ đồng, đến cuối năm 2016, Công ty đã giải ngân 48,62 tỷ đồng, 

số còn lại dự kiến giải ngân trong năm 2017. 

 Dự án nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc: Đến cuối năm 2016, Công ty đã 

giải ngân 53,5 tỷ đồng trong tổng giá trị đầu tư dự kiến là 180 tỷ. Tiến độ tổng thể 

hoàn thành khoảng 30% tổng khối lượng công việc. Theo kế hoạch, nhà máy kháng 

sinh Công nghệ cao sẽ đi vào vận hành từ cuối năm 2018. 

 Dự án nhà máy công nghệ cao Bình Dương: Công ty đã giải ngân 120 tỷ đồng đến 

cuối năm 2016 trong tổng giá trị đầu tư 470 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nhà máy công 

nghệ cao Bình Dương sẽ đi vào vận hành từ cuối năm 2019. 
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ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  

 Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Điều hành tôn trọng vai trò của Ban Kiểm soát 

nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát triển khai các công việc thường 

niên để hoàn tất trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát được đề cập trong Quy 

chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.  

 Ban Kiểm soát có thể tiếp cận những thông tin, tài liệu quan trọng cũng như làm việc 

với các thành viên của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Điều hành và các nhân sự 

cấp cao có liên quan để hoàn tất các báo cáo kiểm soát hàng quý và năm. Nội dung 

kiến nghị của các báo cáo kiểm soát được thông báo tại kỳ họp Hội đồng Quản trị và 

theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện kiến nghị trong thực tế. 

 

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT (TRƯỚC THUẾ) NĂM 2016: 

Họ và tên Chức vụ Thù lao 

Nguyễn Đức Tuấn Trưởng ban 250.000.000 

Lê Thị Kim Chung Thành viên 156.000.000 

Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên 156.000.000 

 

CÁC KIẾN NGHỊ: Ban Tổng Giám đốc cần 

 Triển khai chặt chẽ và đồng bộ các phương án sản phẩm và thị trường với các đối tác 

trong nước và xuất khẩu, nhằm khai thác hiệu quả nhà máy Công nghệ cao Betalactam 

Bình Dương tiêu chuẩn EU-GMP, đặc biệt là phân khúc thị trường ETC nhằm tăng 

cường sự lan tỏa thương hiệu sang thị trường OTC. 

 Lập ngân sách cho chương trình xây dựng và quảng bá thương hiệu của Công ty và 

các sản phẩm chủ lực trong năm 2017, đồng thời rà soát, đánh giá rủi ro những sản 

phẩm đang bị sụt giảm doanh số và thị phần để có phương án sản phẩm thay thế. 

 Quản lý chặt chẽ tiến độ đầu tư Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương và Nhà máy 

Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc nhằm đảm bảo đưa hai nhà máy đi vào hoạt 

động đúng kế hoạch và đáp ứng được hiệu quả mong đợi. 

 Tập trung đầu tư cơ sở vật chất bằng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ để nâng 

cao năng lực R&D nhằm phát triển sản phẩm, và đáp ứng nhu cầu đăng ký sản phẩm 

mới từ những cơ sở sản xuất vừa đạt tiêu chuẩn EU-GMP. 

 Siết chặt các giải pháp xử lý rủi ro thu hồi công nợ từ hệ thống bán hàng, đảm bảo 

chất lượng doanh thu, tăng vòng quay phải thu và giảm rủi ro trích lập dự phòng 

khoản phải thu khó đòi. 

 Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho nhằm giảm thiểu việc tồn kho vượt chuẩn ảnh hưởng 

vốn lưu động cũng như rủi ro hàng chậm luân chuyển, quá hạn sử dụng. Đặc biệt, cần 
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lưu ý kiểm soát chất lượng hàng hóa tồn kho tại các chi nhánh, không để xảy ra thuốc 

bị hư hỏng hay giảm chất lượng khi đến tay người bệnh. 

 Chỉ đạo các chi nhánh/đơn vị bán hàng phải tuân thủ sát sao kiến nghị của Ban Kiểm 

soát Nội bộ, có báo cáo phản hồi về các hành động khắc phục đúng thời hạn, đồng 

thời đặc biệt lưu ý các chi nhánh/đơn vị thường xuyên lặp lại những lỗi không tuân 

thủ để có biện pháp xử lý hiệu quả và triệt để. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cần 

chỉ đạo Ban Kiểm soát Nội bộ tiếp tục tập trung kiểm soát vào những bộ phận chức 

năng trọng yếu, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Đánh giá, rà soát lại nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức phòng ban, cấu trúc lương, đặc 

biệt là nhân sự trong lĩnh vực sản xuất, R&D, bán hàng, v.v. nhằm phát triển những 

nguồn nhân lực hiện có, đồng thời thu hút và bổ sung chất xám từ bên ngoài, từ đó 

xây dựng chính sách kế thừa trong tương lai.  

 Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc cần tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu 

tư cổ phiếu vào thời điểm thích hợp, giữ lại những khoảng đầu tư liên doanh để thúc 

đẩy liên kết sản xuất và phát triển thị trường, nhằm không bị chiếm dụng vốn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát. Rất mong 

được sự góp ý chân thành của quý vị cổ đông, nhà đầu tư nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt 

nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.  

Trân trọng kính chào. 
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Hội đồng quản trị 

Danh sách Hội đồng quản trị và số cổ phần sở hữu tại ngày 19/12/2016: 

STT Họ và tên Chức vụ 

Tổng số 

cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

Số cổ phần 

chuyển 

nhượng 

 tự do 

1 Nguyễn Quốc Định 
Chủ tịch 

HĐQT 
  

179.375  0,62%   179.375  

2 Trần Thị Đào 
P. Chủ tịch 

HĐQT 207.500 0,72% 207.500 

3 Ngô Minh Tuấn TV.HĐQT 55.000 0,19% 55.000 

4 Huỳnh Văn Nhung TV.HĐQT 61.200 0,21% 61.200 

5 Võ Hữu Tuấn TV.HĐQT 
1.650 0,01% 1.650 

6 Trần Anh Tuấn TV.HĐQT 
1.650 0,01% 1.650 

7 Nguyễn Quý Sơn TV.HĐQT 4.540 0,02% 4.540 

8 Trương Viết Vũ TV.HĐQT 
0 0,00% 0 

  Tổng cộng   510.915 1,77% 510.915 

 

Các thành viên HĐQT không điều hành: (1) Ông Võ Hữu Tuấn, (2) Ông Trần Anh Tuấn, 

(3) Ông Nguyễn Quý Sơn, (4) Ông Trương Viết Vũ. 

Các thành viên độc lập: (1) Ông Võ Hữu Tuấn (Đại diện cho Công ty cổ phần chứng khoán 

Bảo Việt, hiện Bảo Việt nắm giữ 07 cổ phần của Imexpharm); (2) Ông Trần Anh Tuấn (Đại 

diện cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam – VFM, VFM hiện nắm giữ 0 cổ 

phần của Imexpharm). 

Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

Hiện tại do quy mô hoạt động chưa đủ lớn, Imexpharm chưa thành lập các tiểu ban trực 

thuộc HĐQT. Các chính sách liên quan đến nhân sự, lương thưởng, quan hệ cổ đông, chính 

sách phát triển, quản trị rủi ro,... HĐQT phân công từng thành viên phụ trách và được các 

phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu. Trong dài hạn khi Imexpharm phát triển lớn mạnh 

hơn, HĐQT sẽ xem xét thành lập các tiểu ban giúp việc cho HĐQT để đáp ứng tốt cho yêu 

cầu hoạt động. 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Imexpharm hoạt động theo Quy chế hoạt 

động của HĐQT, Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 23/7/2013, 

đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về Quản trị công ty đại chúng và các thông lệ quốc tế. 

Số thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên; trong 4 thành viên không điều hành có 2 thành 

viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong việc ra quyết định của HĐQT. 

HĐQT Imexpharm duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động 

sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra 

các quyết định kịp thời để quản trị công ty. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên 

đảm bảo yêu cầu về số lượng, số thành viên tham dự đáp ứng tính pháp lý và chất lượng 

cuộc họp. Ngoài những cuộc họp trực tiếp định kỳ, năm 2016 HĐQT đã tổ chức nhiều Phiên 

họp dưới hình thức thảo luận qua email và lấy ý kiến bằng văn bản, để giải quyết kịp thời 

các vấn đề quan trọng của Công ty theo tờ trình của Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, HĐQT 

cũng đảm bảo công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành 

khác. 

(Chi tiết hoạt động của HĐQT; các đánh giá của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, 

tình hình đầu tư, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

năm 2016 vui lòng xem thêm trong phần Báo cáo của Hội đồng Quản trị) 

 

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

Cơ cấu thành viên HĐQT của Imexpharm đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều 

hành và các thành viên không điều hành, trong đó 2/8 số thành viên HĐQT là thành viên 

độc lập. Tính “độc lập” của các thành viên tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, 

nhờ đó đảm bảo tính khách quan và độc lập trong các quyết định của HĐQT. 

 

Ông Võ Hữu Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập 

Ông Tuấn được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đại 

hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10/04/2009. Là thành viên độc lập rất tích 

cực, ông Võ Hữu Tuấn phục trách rất nhiều vấn đề quan trọng của HĐQT như: 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Cập nhật cho HĐQT các thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô 

- Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty 

- Phụ trách xử lý rủi ro trong công bố thông tin của Công ty. 

- Chịu trách nhiệm báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có 

yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty, Quyết định của HĐQT. 
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Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập 

Ông Tuấn được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Phẩm Imexpharm tại Đại 

hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10/04/2009. Hiện nay ông Trần Anh Tuấn 

là thành viên độc lập có rất nhiều hoạt động trong HĐQT như sau: 

- Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, chính sách lương, thưởng 

- Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT. 

- Tư vấn quản trị cho HĐQT. 

- Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô 

- Chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu 

cầu và trước các kỳ họp, Đại hội. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty, Quyết định của HĐQT. 

 

Chủ Tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc 

Từ năm 2013, Imexpharm có sự tách biệt và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Chủ tịch 

HĐQT và Tổng Giám đốc, để góp phần làm tăng tính độc lập của HĐQT và Ban điều hành. 

Sự tách biệt này cũng đảm bảo sự độc lập trong các quyết định của HĐQT. 

Bổ nhiệm thành viên HĐQT 

Việc lựa chọn và bổ nhiệm thành viên mới vào HĐQT được thực hiện theo đúng quy trình 

được nêu rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. 

 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ 

chốt đã được đào tạo về Quản trị công ty 

STT Họ và tên Chức danh 

1 Ông Nguyễn Quốc Định CT.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

2 Bà Trần Thị Đào Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc 

3 Ông Ngô Minh Tuấn 
Thành viên HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc 

4 Ông Huỳnh Văn Nhung 
Thành viên HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc 

5 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 

6 Bà Lê Thị Kim Chung 
Thành viên BKS, Trưởng Ban 

Pháp chế 

7 Bà Đỗ Thị Thanh Thúy 
Thành viên BKS, Trưởng phòng 

Kiểm soát nội bộ 

8 Ông Phan Hoàng Minh Trí Trợ lý CT.HĐQT 

9 Bà Nguyễn Thị Kim Lê Thư ký HĐQT 
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Bên cạnh đó, HĐQT, Ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt cũng thường xuyên cập nhật 

các thực hành Quản trị công ty tốt của ASEAN và quốc tế để từng bước chuẩn hóa hoạt động 

Quản trị công ty cho Imexpharm.  

 

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2016, HĐQT đã nỗ lực để nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị tại Imexpharm 

để hướng đến các thực hành tiên tiến và các thông lệ quản trị trong khu vực và quốc tế. Các 

thành viên HĐQT thực hiện tốt trách nhiệm của mình, thể hiện rõ vai trò của thành viên độc 

lập và thành viên không điều hành để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đặc biệt là cổ đông 

thiểu số. Ngoài ra, HĐQT cũng đã thực hiện tốt vai trò Giám sát Ban điều hành, giam sát 

việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ. 

 

BAN KIỂM SOÁT 

Danh sách Ban Kiểm soát và số cổ phần sở hữu tại ngày 19/12/2016: 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Tổng 

số cổ 

phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

Số cổ 

phần 

chuyển 

nhượng 

tự do 

1 Nguyễn Đức Tuấn 
Trưởng 

BKS 
1.650 0,01% 1.650 

2 Lê Thị Kim Chung TV.BKS 7.066 0,02% 7.066 

3 Đỗ Thị Thanh Thúy TV.BKS 6.206 0,02% 6.206 

  Tổng cộng   14.922 0,05% 14.922 

Ông Nguyễn Đức Tuấn không phải là Cán bộ nhân viên tại Imexpharm, và không tham gia 

vào Ban Kiểm soát tại bất kỳ công ty nào khác. 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Thông qua các hoạt động kiểm soát chiến lược, kiểm soát hoạt động, và kiểm soát báo cáo 

tài chính, năm 2016 Ban Kiểm soát có các hoạt động sau: 

Hoạt động Thời gian 

Kiểm soát thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2015  

Kiểm soát các báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2016  

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 1/2016 02/06/2016 
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Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 2/2016 15/07/2016 

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 3/2016 27/10/2016 

Họp với Hội Đồng Quản Trị - Quý 4/2016 03/01/2017 

Họp với Hội đồng quản trị chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông năm 2016 15/03/2017 

Thảo luận với kiểm toán nội bộ của Công Ty 03/01/2017 

(Chi tiết về hoạt động cùng các đánh giá, kiến nghị của của Ban Kiểm soát năm 2015 

vui lòng xem trong phần Báo cáo của Ban Kiểm soát) 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 

STT 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do 

tăng, 

giảm  

Số cổ 

phiếu 

Tỷ 

lệ % 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ 

lệ % 

 

1.  
Đỗ Thị Thanh 

Thúy 
Ban Kiểm soát 12.606 0,04 6.206 0,02 Bán 

2. L

ê 

Lê Thị Kim 

Chung 
Ban Kiểm soát 13.066 0,05 7.066 0,02 Bán 

3.  Trần Hoài Hạnh Kế toán trưởng 21.700 0,07 15.000 0,05 Bán 

4.  Ngô Minh Tuấn 
TV.HĐQT – 

Phó TGĐ 
66.200 0,23 55.000 0,19 Bán 

5.  Trần Thị Hồng 

Chị ruột Bà 

Trần Thị Đào – 

P.Chủ tịch 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc 

21.108 0,07 20.008 0,07 Bán 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Imexpharm có chính sách không khuyến khích việc giao dịch giữa Công ty với cổ đông 

nội bộ. Trong năm 2015 không phát sinh hợp đồng hoặc giao dịch nào giữa Công ty với cổ 

đông nội bộ. 

 

KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

Hội đồng quản trị Imexpharm chịu trách nhiệm trong việc giám sát tính đầy đủ và tính hiệu 

quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng và duy 

trì hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Quản lý cấp trung và nhân viên có 

trách nhiệm thực hiện các quy trình kiểm soát nội bộ và phát hiện, đề phòng các rủi ro trong 
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hoạt động. Ngoài ra Imexpharm còn có các ban chuyên trách trợ giúp Ban Tổng Giám đốc 

xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, công nợ, và xét chọn thầu trong việc mua sắm của 

công ty. 

Các biện pháp kiểm soát được xây dựng và vận hành đối với mọi hoạt động của Imexpharm. 

Ngoài ra đó còn là các thủ tục được lồng ghép trong quy trình nghiệp vụ hàng ngày, và được 

kiểm tra, giám sát chéo lẫn nhau. Ngoài ra công ty còn xây dựng cơ chế phân cấp, ủy quyền 

rõ ràng, minh bạch, tránh các hành vi gian lận trong Imexpharm.  

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Theo danh sách chốt ngày 19/12/2016 của Trung tâm lư ký, cơ cấu cổ đông của Imexpharm 

như sau: 

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Số 

lượng cổ 

đông 

Cơ cấu 

 cổ đông 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

1 Cổ đông Nhà nước 6.874.447 23,75% 1 1   

2 

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI 7.296.333 25,21% 8 1 7 

- Trong nước 7.296.333 25,21% 8 1 7 

- Nước ngoài           

3 

Cổ đông lớn 16.108.586 55,66% 5 5   

- Trong nước 9.505.607 32,84% 2 2   

- Nước ngoài 6.602.979 22,81% 3 3   

4 

Công đoàn Công ty 23.110 0,08% 1 1   

- Trong nước 23.110 0,08% 1 1   

- Nước ngoài           

5 Cổ phiếu quỹ 10.300 0,04% 1 1   

6 

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu 

đãi (nếu có)           

7 Cổ đông khác           

  - Trong nước 4.801.668 16,59% 1428 30 1398 

  - Nước ngoài 7.577.096 26,18% 247 44 203 

  TỔNG CỘNG 28.942.646 100,00% 1689 81 1608 

  Trong đó : - Trong nước 14.762.571 51,01% 1439 34 1405 

                    - Nước ngoài 14.180.075 48,99% 250 47 203 
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Cơ cấu sở hữu theo cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 

(NĐTCKCN) 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 

Số lượng 

cổ đông 

Cơ cấu  

cổ đông 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

1 

Cổ đông lớn sở hữu từ 5% 

vốn CP trở lên không phải là 

NĐTCKCN           

- Trong nước 9.505.607 32,84% 2 2   

- Nước ngoài       

2 

NĐTCKCN là cổ đông lớn sở 

hữu từ 5% vốn CP trở lên           

- Trong nước           

- Nước ngoài 6.602.979 22,81% 3 3   

3 

NĐTCKCN là cổ đông lớn sở 

hữu từ 1% đến 5% vốn CP           

- Trong nước 0 - 0 0   

- Nước ngoài 6.061.685 20,94% 8 8   

  TỔNG CỘNG 22.170.271 76,60% 13 13   

 

Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu 

Đối tượng 

Số lượng CP 

 hạn chế  

chuyển nhượng 

Số lượng CP 

chuyển  

nhượng 

 tự do 

Tổng cộng 

Tỷ lệ 

 sở hữu 

(%) 

1 2 (**) 3 4=2+3 5 

  (1) (2) (3)       

I. Người nội bộ             

1. Hội đồng Quản trị       510.915 510.915 1,77% 

2. Ban Tổng Giám đốc       503.075 503.075 1,74% 

3. Ban Kiểm soát       14.922 14.922 0,05% 

4. Giám đốc tài chính             

5. Kế toán trưởng/trưởng 

phòng TCKT       15.000 15.000 0,05% 

6. Người được ủy quyền 

CBTT       

          

179.375      179.375  0,62% 

II. Cổ phiếu quỹ       10.300 10.300 0,04% 

III. Công đoàn công ty       23.110 23.110 0,08% 

IV. Cổ đông sở hữu cổ 

phiếu ưu đãi (nếu có )             
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V. Cổ đông khác             

  1. Trong nước       14.188.324 14.188.324 49,02% 

      1.1 Cá Nhân       4.165.701 4.165.701 14,39% 

      1.1 Tổ chức       10.022.623 10.022.623 34,63% 

   2. Nước Ngoài       14.180.075 14.180.075 48,99% 

      2.1 Cá Nhân       378.388 378.388 1,31% 

      2.1 Tổ chức       13.801.687 13.801.687 47,69% 

TỔNG CỘNG        -      28.942.646 28.942.646 100,00% 

 

Danh sách cổ đông đặc biệt 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 
Ngày cấp Địa chỉ 

Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Cổ phiếu bị 

hạn chế 

chuyển 

nhượng (**) 

              (1) (2) (3) 

A. Cổ đông nhà nước 

  

Tổng Công Ty 

Dược Việt Nam 
0100109385 27/01/2011 

Số 138B 

Giảng Võ, 

P.Kim Mã, 

Q.Ba Đình, Hà 

Nội 

           

6.874.447  
23,75% 

      

1 
Nguyễn Quốc 

Định 
340246886 12/12/2012 

Số 4 Đường 

30 tháng 04, 

Thị Xã Cao 

Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 

2.077.093 7,18%       

2 
Nguyễn Quý 

Sơn 
010104643 30/01/2010 

79B3, Đô Thị 

Đại Kim, 

hoàng Mai, Hà 

Nội 

4.797.354 16,58% 

      

Tổng Cộng A       6.874.447 23,75%       

B. Cổ đông lớn 

1 
Tổng Công Ty 

Dược Việt Nam 
0100109385 27/01/2011 

Số 138B 

Giảng Võ, 

P.Kim Mã, 

Q.Ba Đình, Hà 

Nội 

           

6.874.447  
23,75% 

      

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN GIẢI 

PHÁP PHÂN 

PHỐI VÀ BÁN 

LẺ PHANO 

313881243 27/06/2016 

22 Hồ Biểu 

Chánh, 

Phường 11, 

Quận Phú 

Nhuận, TP. 

Hồ Chí Minh 

           

2.631.160  
9,09%   

    

3 
BALESTRAN

D LIMITED 
C00030 13/07/2001 

1901 Cao Ốc 

Mê Linh 

Point, 2 Ngô 

Đức Kế, Quận 

1, Tp HCM, 

Việt Nam 

           

1.764.029  
6,09% 
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4 

FRANKLIN 

TEMPLETON 

INVESTMENT 

FUNDS-

TEMPLETON 

FRONTIER 

MARKETS 

FUND 

CA2795 12/01/2009 

26,BOULEVA

RD ROYAL 

L-2449 

LUXEMBOU

RG GRAND 

DUCHY OF 

LUXEMBOU

RG 

           

2.456.820  
8,49% 

      

5 

KWE 

BETEILIGUN

GEN AG 

CA3895 19/03/2010 

1901 Mê Linh 

Point, 2 Ngô 

Đức Kế, quận 

I, TP.Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam 

           

2.382.130  
8,23% 

      

Tổng Cộng B       16.108.586 55,66%       

C. Cổ đông chiến lược 

1 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Pha No 

304860663 16/12/2014 

31 Hồ Biểu 

Chánh, 

Phường 12, 

Quận Phú 

Nhuận, TP. 

HCM 

           

2.631.160  
9,09%   

    

                    

Tổng Cộng C/ Total C       2.631.160 9,09%       

D. Cổ đông sáng lập / Cổ đông FDI ( đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI) 

1 
Tổng Công Ty 

Dược Việt Nam 
0100109385 27/01/2011 

Số 138B 

Giảng Võ, 

P.Kim Mã, 

Q.Ba Đình, Hà 

Nội 

           

6.874.447  
23,75% 

      

2 Trần Thị Đào 340580662 12/12/2012 

Số 4 Đường 

30 tháng 04, 

Thị Xã Cao 

Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 

              

207.500  
0,72%     

  

3 
Trần Thái 

Hoàng 
340764435 08/12/2003 

Phòng 12.04B, 

58/4 Lũy Bán 

Bích, P.Tân 

Thới Hòa, Q. 

Tân Phú, 

Tp.HCM 

                

13.982  
0,05% 

      

4 
Nguyễn Quốc 

Định 
340246886 28/07/2004 

Số 4 Đường 

30 tháng 04, 

Thị Xã Cao 

Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 

              

179.375  
0,62% 

      

5 
Nguyễn Thị 

Thu Hồng 
023627681 01/12/2012 

191 Lạc Long 

Quân, P.3, 

Q.11, 

Tp.HCM 

                         

5  
0,00% 

      

6 Lưu Thị Hạnh 340003492 24/04/2006 

Số 4 Đường 

30 tháng 04, 

Thị Xã Cao 

Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 

                        

-    
0,00% 
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7 
Nguyễn Kiêm 

Phương 
340727278 09/09/2009 

Số 04, Đường 

30/4, TP.Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

21.000 0,07% 

      

8 
Hoàng Thọ 

Phồn 
350695093 05/10/2000 

36 Chu Văn 

An, P. Mỹ 

Long, TP. 

Long Xuyên, 

An Giang 

24 0,00% 

      

Tổng Cộng D       7.296.333 25,21%       

 

Sở hữu cổ phần của người nội bộ 

STT Họ và tên Chức vụ 

Cổ phần hạn 

chế chuyển 

nhượng 

Cổ phần 

chuyển 

nhượng 

tự do 

Tổng 

cộng 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 

      (1) (2) (3)       

1 

Nguyễn Quốc 

Định Chủ tịch HĐQT       179.375 

  

179.375  0,62% 

2 Trần Thị Đào 

P. Chủ tịch 

HĐQT 
    

  207.500 

  

207.500  0,72% 

3 

Huỳnh Văn 

Nhung TV HĐQT       61.200 

    

61.200  0,21% 

4 Trương Viết Vũ TV HĐQT           0,00% 

5 Ngô Minh Tuấn TV HĐQT       55.000 

    

55.000  0,19% 

6 Võ Hữu Tuấn TV HĐQT       1.650 

      

1.650  0,01% 

7 Trần Anh Tuấn TV HĐQT       1.650 

      

1.650  0,01% 

8 Nguyễn Quý Sơn TV HĐQT       4.540 

      

4.540  0,02% 

1 Trần Thị Đào Tổng Giám đốc 
    

  207.500 

  

207.500  0,72% 

2 

Nguyễn Quốc 

Định 

P. Tổng Giám 

đốc       179.375 

  

179.375  0,62% 

3 

Huỳnh Văn 

Nhung 

P. Tổng Giám 

đốc       61.200 

    

61.200  0,21% 

4 Ngô Minh Tuấn 

P. Tổng Giám 

đốc       55.000 

    

55.000  0,19% 

1 

Nguyễn Đức 

Tuấn 

Trưởng Ban kiểm 

soát       1.650 

      

1.650  0,01% 

2 

Lê Thị Kim 

Chung 

TV Ban Kiểm 

soát 
    

  7.066 

      

7.066  0,02% 

3 

Đỗ Thị Thanh 

Thúy 

TV Ban Kiểm 

soát 
    

  6.206 

      

6.206  0,02% 

1 Trần Hoài Hạnh Kế toán trưởng 
    

  15.000 

    

15.000  0,05% 
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1 
Nguyễn Quốc 

Định 
        179.375  179.375  0,62% 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016  

Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 

Báo cáo Kiểm toán độc lập 

Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 

Thuyết minh Báo cáo tài chính 

(Vui lòng xem file đính kèm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deloitte.

CONG TV CO PHAN DU'Q'CPHAM IMEXPHARM

(Thanh I~p tei ntJ{Jc CQng hOa Xa hQi Chu nghia Vi~t Nam)

BAo cAo TAl cHINH OA OU'Q'CKIEM ToAN

Cho nam tal chinh ket thuc ngay 31 thang 12 n~m 2016

-



CONG TV CO PHAN DU'Q'CPHAM IMEXPHARM
554, Du'ong 30/4, Thanh ph5 Cao Lanh
Tinh Dong Thap, CHXHCN Vi~t Nam

MVC LVC

NOIDUNG

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

BAo cAo KIEM ToAN DOC LAp

BANG CAN DOl KE ToAN

BAo cAo KET QuA HOJ;\TDONG KINH DOANH

BAo cAo um CHUYEN nEN T~

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

TRANG

1

2

3-4

5

6

7 - 28

,...

...



CONG TV CO PHAN mroc PHAM IMEXPHARM
554, Duong 30/4, Thanh ph5 Cao U'inh
Tinh Dong Thap, CHXHCN Vi~t Nam

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM eoc

Ban Tong Giam doc Cong ty Co phan Du'Qc pham Imexpharm (gQi tat la "Cong ty") c!~ trinh bao cao
nay cung voi bao cao tai chfnh cue Cong ty cho nam tal chfnh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2016.

HQI eONG QUAN TRJ vA BAN TONG GIAM eoc

Cac thanh vien cua HQi dong Quan tri va Ban Tong Giam doc Cong ty da dieu hanh Cong ty trong narn
va den ngay I~p bao cao nay gom:

HQidOng ouan tri

6ng Nguy~n QUoc Dinh
Ba Tran Thi Dao
6ng Vo HG'UTuan
6ng Huynh Van Nhung
6ng Nguy~n Quv Sdn
6ng Tran Anh Tuan
6ng Ngo Minh Tuan
6ng Tru'dng Viet VO

Ban TOng GjclmdOc

1-
Ba Tran Thi Dao
6ng Nguy~~ QUoc Dinh
6ng Huynh Van Nhunq
6ng Ngo Minh Tuan
6ng Le Van Nha Phu'dng
6ng Tran Hoal Hanh

cno tlch
Pho Chu tlch
Thanh vlen
Thanh vi en
Thanh vlen
Thanh vi en
Thanh vlen
Thanh vien

Tong Giam doc
Pho Tong Glam doc
Pho Tong Giam doc
Pho Tong Glarn doc
Pho Tong Giarn doc (Du'Qc bo nhlern ngay 04 thanq 01 narn 2017)
Ke toan tru'ong

TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM eoc

Ban Tong Giam doc Cong ty co trach nhiern I~p bao cao tal chfnh mot each trung thirc va hQP Iv tinh
hinh tai chfnh cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 narn 2016, cOng nhu' ket qua hoat dQng kinh doanh va
tinh hinh Iuu chuyen tien t~ cho nam tai chfnh ket thuc cung ngay, phu hQP vOi chuan rnuc ke toan,
che dQ ke toan doanh nqhlep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iv co lien quan den vi~c I~p va trlnh bay
bao cao tal chfnh. Trong vi~c I~p bao cao tai chfnh nay, Ban Tong Giarn doc du'Qc veu cau phal:

• LI/a chon cac chfnh sach ke toan thfch hQP va ap dl,mg cac chfnh sach do mQt each nhat quan:
• Dtra ra cac xet dean va u'C1ctfnh mQt each hcp Iv va than tronq:
• Neu ro cac nguyen tac ke toan thlch hQP co du'Qc tuan thu hay khong, co nhG'ng ap dunq sai I~ch

tronq yeu can c!u'Qccong bo va giai thfch trong bao cao tai chfnh hay khong;
• L~p bao cao tai chfnh tren cd so hoat dQng lien tuc tnr tru'ang hQP khong the cho rang Cong ty se

tiep tuc hoat c!Qng kinh doanh; va
• Thiet ke va thirc hlen h~ thong kiem soat nQi bQ mQt each hiru hi~u cho rnuc dlch I~p va trinh bay

bao cao tai chfnh hop Iv nham han che rui ro va gian I~n.

Ban Tong Giam doc Cong ty chju trach nhlern dam bao rang so ke toan du'Qc ghi chep mot each phu
hop ere phan anh mQt each hop Iv tinh hinh tal chfnh cua Cong ty 0 bat ky thai diem nao va dam bao
rang bao cao tai chfnh tuan thu chuan rrurc ke toan, che dQ ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy
dinh phap Iv co lien quan c!en vlec I~p va trinh bay bao cao tai chfnh. Ban Tong Giam doc cOng chju
trach nhlern dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thuc hi~n cac blen phap thfch hQP c!e ngan
chan va phat hi~n cac hanh vi gian I~n va sai pharn khac,

':A
IBan Tong Glarn c!oc xac nhan rang Cong ty da tuan thu cac yeu cau neu tren trong vi~c I~p bao cao tai

chfnh. )L

Thay m~t va d<;lidi~n cho Ban Tong Giam doc,

Nguy~n QuOeejnh
Ph6 TOng GiclmdOc
Ngay 15 tMng 3 nsm 2017
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BAo cAo KIEM ToAN £)¢C L~P

cac Co (fong, HQi (fang Quim tr] va Ban Tong Giam (foe
Cong ty Co phltn Duc;1e pham Imexpharm

Chung toi da kiem tcan beo cao tai chinh kern theo cua Cong ty Co phan Du'<;1Cpham Imexpharm
(99i tat la la "Cong tv"), du'<;1cI~p ngay 15 thang 3 narn 2017 tu trang 3 den trang 28, bao gem
Bimg can doi ke toan tai ngay 31 thanq 12 narn 2016, Bao cao ket qua hoat d9ng kinh doanh,
bao cao luu chuyen tien t~ cho narn tai chinh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai
chinh.

Kinh qUi:

•..•

Trach nhi~m cua Ban Tong Giam doc

Ban Tong Giarn doc Cong ty chiu trach nhiern ve viec I~p va trlnh bay trung thuc va hop Iv bao
cao tai chinh cua Cong ty theo chuan rmrc ke toan, che d9 ke tcan doanh nqhlep Vi~t Nam va cac
quy dinh phap Iv c6 lien quan den viec I~p va trlnh bay bao cao tat chinh va chiu trach nhiem ve
kiem scat n9i b9 rna Ban Tong Giarn doc xac dlnh la can thiet de dam bao cho vlec I~p va trlnh
bay bao cao tai chinh khong c6 sai s6t tronq yeu do gian I~n ho~c nharn Ian.

Trach nhi~m cua Kiem toan vlen

Trach nhiern cua chung toi la du'a ra V kien ve bao cao tai chinh dua tren ket qua cua CU9Ckiem
toano Chung toi da tien hanh kiem toan theo cac chuan rnuc Kiem tcan Vi~t Nam. Cac chuan mire
nay yeu cau chung toi tuan thu chuan rmrc va cac quy dinh ve dao duc nghe nqhiep, I~p ke
hoach va thuc hi~n CU9Ckiem tcan de dat du'<;1Csir dam bao hop Iv ve viec li~u bao cao tai chinh
cua Cong ty c6 con sai s6t tronq yeu hay khong .

Cong viec kiem tcan bao gem thuc hi~n cac thu tuc nham thu thap cac bang chung kiem toan ve
cac so Ii~u va thuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem tcan du'<;1cIl/a chon dua tren
xet dean cua Kiem toan vien, bao gem danh gia rui ro c6 sai s6t tronq yeu trong bao cao tai
chinh do gian I~n ho~c nharn Ian. Khi thuc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem
xet kiem soat n9i b9 cua Cong ty lien quan den viec I~p va trlnh bay bao cao tai chinh trung thuc,
hop Iv nharn thiet ke cac thu tuc kiem toan phu h<;1pvoi tlnh hlnh thirc te, tuy nhien khonq nharn
rnuc dich du'a ra V kien ve hi~u qua cua kiem soat n9i b9 cua Cong tv, Cong vlec kiem toan cling
bao gem danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach ke toan du'<;1Cap dunq va tinh hop Iv cua cac
u'oc tinh ke tcan cua Ban Tong Giarn doc cling nhu' danh gia vi~c trlnh bay tong the bao cao tai
chinh.

Chung toi tin tu'ong rang cac bang chung kiem toan rna chung toi da thu th~p du'<;1Cla day du va
thich hop lam cd so cho V kien kiem toan cua chunq toi.

Y kien cua Kiem toen vien

•..•

Theo V kien cua chunq tOi, bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop lv, tren cac khia
canh tronq yeu, tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty tal ngay 31 thanq 12 narn 2016, cling nhu' ket
qua heat de?ngkinh doanh va tlnh hlnh luu chuven tien t~ cho narn tal chinh ket thuc cunq nqav,

voi chuan mire ke toan, che de?ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iv
-» den viec I~p va trlnh bay bao cao tai chinh.
./'
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Nguy~n Minh Thao
Ph6 Tong Giam (foe
Giay chung nh~n dang kv hanh nghe
kiem toan so 1902-2013-001-1
Thay mat va dai dien cho
CONG TV TNHH DELOITTE VI~T NAM
NgiW 15 thfmg 3 nam 2017
Thanh ph6 Ho Chf Minh, CHXHCN Vi(!t Nam

Ten Deloitte du'dc dung de chi mQt ho~c nhieu thimh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited, mQt c.ong.ty TNHH
co tn,1sa tai Anh, va mang Iu'ai cac hang thanh vien - m1\i thanh vien la m~t to chuc dQc I~~ ve r;'~t p~ap Iy.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toan dIu") khong cung cap d!ch VI,I cho cac khach hang.
Vui long xem tai website www.deloitte.com/about de biet them thong tin chi tiet ve cd cau phap Iy cua
Deloitte Touche Tohmatsu Limited va cac hang thanh vien.

Tr'an Kim Long Hai
Kh~mtoan vien
Giay chung nh~n dang kv hanh nghe
kiem toan so 1503-2013-001-1
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CONGTV CO PHAN OUQ'CPHAM IMEXPHARM MAu s6 B 01-0N
554, Du'ong 30/4, Thanh ph5 Cao Uinh Ban hanh theo Thong tir 55 200/2014m-BTC
Tinh Dong Thap, CHXHCN Vi~t Nam ngay 22 thanq 12 narn 2014 cua B9 Tai chfnh

BANGCAN06IK~TOAN
Tei ngiw 31 thtJng 12 nem 2016

Don vi: VND

TAl SAN W - Thuyet
a so minh So cuoi nam Sodau nam

A. TAl SAN NGAN H~N 100 721.079.359.147 744.701.467.114

I. Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien 110 5 100.127.453.686 87.841.659.460
1. Tien 111 100.127.453.686 42.841.659.460
2. Cac khoan tu'dng du'dng tien 112 45.000.000.000

II. £)au tu' tai chinh ngin h{ln 120 15.392.915.260 103.568.325.260
1. Chltng khoan kinh doanh 121 6 6.235.578.160 6.619.485.680
2. Dl/ phong giam gia ehltng khoan kinh

122 6 (2.842.662.900) (3.051.160.420)
doanh

3. Dau nr n~m giG'den ngay dao han 123 7 12.000.000.000 100.000.000.000

III. Cae khoan pha] thu ngin han 130 367.177.121.542 302.541.396.650
1. Phai thu ng~n han cua khach hang 131 8 226.338.284.023 228.893.207.143
2. Tra tnrcc eho ngu'oi ban ng~n han 132 9 121.056.182.137 54.729.704.653
3. Phai thu ng~n han khac 136 10 35.082.573.351 33.626.931.181
4. Dl/ phong phai thu ng~n han kho doi 137 11 (15.299.917.969) (14.708.446.327)

IV. Hang ton kho 140 12 234.563.410.070 245.718.867.225
1. Hang ton kho 141 235.661.420.036 246.410.602.948
2. Dl/ phonq giam gia hang ton kho 149 (1.098.009.966) (691.735.723)

V. Tai san ngin h{ln khae 150 3.818.458.589 5.031.218.519
1. Chi phi tra tnrcc ng~n han 151 13 449.584.191 519.468.122
2. Thue gia tr] gia tang du'c;lekhau tnr 152 2.495.941.189 3.707.500.798
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha

nu'oe 153 14 872.933.209 804.249.599

B. TAl SAN DAI H~N 200 434.765.676.610 348.013.281.318

I. Cae khoan phai thu dai h{ln 210 80.244.740 76.244.740
1. Phal thu dai han khac 216 80.244.740 76.244.740

II. Tai san eo djnh 220 270.023.540.401 263.381.208.167
1. Tai san co dlnh hG'uhinh 221 15 199.269.755.019 192.041.437.356
- Nguyen gia 222 484.505.024.840 443.128.772.252
- Gia tri hao man lOy k€ 223 (285.235.269.821) (251.087.334.896)

2. Tal san co dlnh vo hinh 227 16 70.753.785.382 71.339.770.811
- Nguyen gia 228 88.196.453.094 87.127.046.094
- Gia tri hao man lOy k€ 229 (17.442.667.712) (15.787.275.283)

.... III. Tai san dd dang dai han 240 76.033.490.844 15.229.088.635 ..~
1. Chi phi xay dl/ng co ban do dang 242 17 76.033.490.844 15.229.088.635

~IV. £)au tu' tai ehinh dai h{ln 250 60.916.689.150 48.601.654.700 .'NH
1. Dau tu' vao eong ty lien ket 252 18 49.581.576.700 39.956.986.700 TV
2. Dau tu' gap von vao don vi khac 253 19 11. 526. 668. 000 8.826.668.000 ~ HVUHI
3. Dl/ phonq dau tu' tai chinh dai han 254 (191.555.550) (182.000.000) ;TTE

V. Tai san dai han khae 260 27.711.711.475 20.725.085.076
~1. Chi phi tra tnrcc dai han 261 13 27.711.711.475 20.725.085.076
~

TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 1.155.845.035.757 1.092.714.748.432

Cec thuyet minh kern theo fa mQt bQph~n nap tnsnt: cue beo ceo tai chfnh nay
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CONGTV CO PHAN oiroc PHAM IMEXPHARM
55 4, Du'ong 30/4, Thanh· ph5 Cao U3nh
Tinh Dong Thap, CHXHCN Vi~t Nam

MAu SO B 01-0N
Ban hanh theo Thong tu 55 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thanq 12 narn 2014 cua BQTai chinh

BANG CAN 001 KE ToAN (Tiep theo)
Tqi ngtw 31 tMng 12 nam 2016

K-
=::-c:-:----:-:c---:--:-:--:---:--------'>.;~ H- T. ~o&'--v---:::--:__::----
Tran Hoai Hanh guyen Quoe Dinh
Ke toan tru'ong Ph6 Tong Giam doe

Ngtw 15 tMng 3 niim 2017

NGUON VON

C. NQ' PHAI TAA

I. Nq ng~n han
1. Phal tra nglloi ban ngan him
2. Nglloi mua tra tien tnroc ngan him
3. Thue va cac khoan phal nQP

Nha nlldc
4. Phai tra nglloi lao dQng
5. Chi phi phai tra ngan him
6. Doanh thu crura thuc hi~n ngan han
7. Phai tra ngan han khac
8. Quy khen thlldng, phuc lc;1i

II. Nq dai han
1. Phai tra dai han khac
2. Quy phat trien khoa hQCva c6ng ngh~

D. VON CHU sa HO'U

,..

I. V6n chu sa hii'u
1. Von gap cua chu so hCh.J
- Co phieu pM thOng co quyen bieu quyet
2. Th~ng dir von co phan
3. Von khac cua chu so hCh.J
4. Co phieu quy
5. Quy dau nr phat trien
6. Lc;1inhu~n sau thue chua phan phoi
- LC;inhu~n sau thue chue phfln phOi

den cuoi nam trudc
- LC;inhu~n sau thue chtJa phfln phOi

nam nay

TONG CQNG NGUON VON
(440 = 300+ 400)

Ou'dng Hoang Vu
Ngu'oi I~p bieu

Thuyet
Ma sO' minh

300

310
311
312

313

314
315
318
319
322

330
337
343

400

410
411

411a
412
414
415
418
421

421a

421b

440

20

Ddn vi: VND

S6cu6i nam sO' ctiiu nam

219.928.625.146 185.883.740.216

198.130.931.228 156.439.039.640
88.702.890.996 56.005.703.228

669.447.370 1.982.940.561

14.452.346.308 13.002.004.785

18.858.730.187 21. 957. 790.453
68.530.614.372 41.823.288.570

12.053.818.688
2.478.972.181 1.747.203. 710
4.437.929.814 7.866.289.645

21.797.693.918 29.444.700.576
77.000.000 127.000.000

21. 720.693. 918 29.317.700.576

935.916.410.611 906.831.008.216

935.916.410.611 906.831.008.216
289.426.460.000 289.426.460.000
289.426.460.000 289.426.460.000
297.713.719.049 297.733.719.049

2.420.789.142 2.420.789.142
(123.600.000)

254.924.234.920 232.200.344.467
91.554.807.500 85.049.695.558

395.462.853 140.179.117

91.159.344.647 84.909.516.441

1.155.845.035.757 1.092.714.748.432

14

21
22
23

24

25

Cec thuyet minh kern theo fa mQt bQ ph~n hap thenh cue beo ceo tst chfnh nay
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CONG TV CO PHAN OUQ'CPHAM IMEXPHARM
SO'4, Du'ong 30/4, Thanh ph5 Cao Uinh
Tinh Dong Thap, CHXHCN Vil$t Nam

MAu SO B 02-0N
Ban hanh theo Thong tu' sO'200/20 14m-BTC
ngay 22 thanq 12 narn 2014 cua B9 Tai chfnh

BAo cAo KET QuA HO~T eQNG KINH OOANH
Cho niim tet chfnh ket tiuu: ngiw 31 thimg 12 nsm 2016

Don v]: VND

CHi TIEU
Mil Thuyet
so minh

Niim nay Niim tru'oc

1. Doanh thu ban hang va cung cap dlcb vl,J 01 28 1.058.636.217.384 1.012.732.462.485
2. Cac khoan giam tnr doanh thu 02 28 48.290.039.079 48.413.617.969
3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dlch VI,J

10 28 1.010.346.178.305 964.318.844.516(10=01-02)
4. Gia von hang ban va cung cap dlch VI,J 11 29 605.293.119.156 581.059.144.497
5. L<;Iinhu~n 99P ve ban hang va cung cap dich vl,J 20 405.053.059.149 383.259.700.019(20=10-11),... 6. Doanh thu heat d9ng tai chinh 21 31 9.095.901.535 17.837.370.543
7. Chi phi tai chinh 22 32 12.235.695.127 15.230.727.129

-Trong do: Chi phi fai yay 23 55.154.439 605.820.692
8. Chi phi ban hang 25 33 203.874.154.194 193.149.502.750
9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 33 71.262.508.964 72.788.824.688
10. L<;Iinhu~n thuan tlf heat d9n9 kinh doanh

(30=20+(21-22)-(25+26)) 30 126.776.602.399 119.928.015.995
11. Thu nh~p khac 31 34 1.600.144.255 932.830.347
12. Chi phi khac 32 35 1.860.688.559 2.182.318.730
13. La khac (40=31-32) 40 (260.544.304) (1.249.488.383)
14. Tong l<;Iinhu~n ke toan tnl6'c thue (50=30+40) 50 126.516.058.095 118.678.527.612
15. Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 36 25.356.713.448 25.769.011.171
16. L<;Iinhuan sau thue thu nh~p doanh nghi~p (60=50-51) 60 101.159.344.647 92.909.516.441
17. Lili cd ban tren co phieu 70 37 3.076 2.825

Ou'dng Hoang Vu
Ngu'ai I~p bieu

Tran Hoai Hanh
Ke toan tru'ong

.~
~~\.%;

c
RACH

DE

~
~

Cec thuyet minh kern theo fa mQt bQ ph?n tioo thent: cue beo ceo tai chfnh nay
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CONG TV CO PHAN Ol1O'C PHAM IMEXPHARM
554, f)u'ong 30/4, Thanh' ph5 Cao Uinh
Tinh f)ong Thap, CHXHCN Vi~t Nam

MAu so B 03-0N
Ban hanh theo Thong tu 55 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thanq 12 narn 2014 cua BQTai chinh

BAo cAo uru CHUYEN TIEN TE
Cho nam tet chfnh ket ttusc ngay 31 thi!Jng 12 nam 2016

Den V!: VND

CHi TIEU Ma so Nam nay Nam tn(ac

I. LIJu CHUYENTIEN TlI HO~T eQNG KINH DOANH•... 1. L{li nhu~n tru'oc thue 01 126.516.058.095 118.678.527.612
2. ereu chinh cho cac kboen:
Khau hao tat san co dinh 02 37.320.990.534 38.402.557.093
Cac khoan du' phonq 03 798.803.915 5.909.837.945
L6/(Lai) chenh I(kh ty gia hoi doai 04 966.230.615 (255.283.736)
Lai W hoat d(>ng dau tu' 05 (7.950.716.023) (13.966.939.106)
Lai vay cho cac khoan ung truce W khach hang 06 55.154.439 605.820.692
Trich I~p quy phat trien KHCN 07 14.000.000.000 13.000.000.000
3. L{li nhu~n tit hO{lt di)ng kinh doanh tru'oc

08 171.706.521.575 162.374.520.500thay doi van luu di)ng
Tang cac khoan phal thu 09 (8.928.274.802) (67.603.937.266)
Giarn hang ton kho 10 10.749.182.912 49.188.296.195
Giarn cac khoan phal tra 11 (25.111.605.021) (36.890.804.770)
Tang chi phi tra truce 12 (6.916.742.468) (8.856.776.311 )
Giern, tang chung khoan kinh doanh 13 383.907.520 (18.750.000)
Tien lai vay da tra 14 (55.154.439) (605.820.692)
Thue thu nh~p doanh nghi~p da n(>p 15 (22.380.008.319) (26.090.729.363)
Tien chi cho trich I~p quy phat trien KHCN 16 (14.000.000.000) (13.000.000.000)
Tien chi khac cho hoat <1(>ngkinh doanh 17 (20.797.176.903) (13.696.525.838)
Lu'u chuyen tfen thuan tit host di)ng kinh
doanh 20 84.650.650.055 44.799.472.455

II. Ll1U CHUYENTIEN TlI HO~T eQNG eAU Tl1
1. Tlen chi de mua sarn tai san co dinh va dau

21 (103.904.028.053) (75.389.386.749)tu xay dl/ng co ban do dang
2. Tien thu W thanh Iy, nhu'qng ban tai san co dinh 22 1.351.000.000 584.545.454
3. Tien chi cho vay 23 (12.000.000.000) (100.000.000.000)
4. Tien thu hoi cho vay 24 100.000.000.000
5. Tien chi dau tir dal han 25 (12.324.590.000) (2.373.500.000)
6. Tien thu lai cho vay, co tire va Iqi nhuan du'qc 27 12.536.832.829 8.679.738.858
Luu chuyen tf€m thuan tit hO{lt di)ng dau tir 30 (14.340.785.224) (168.498.602.437)

III. Ll1U CHUYEN TIEN TlI HO~T eQNG TAl CHINH
1. Tien thu W nhan von g6p cua chu so hCi'u 31 85.087.485.440
2. Tien chi tra mua l;;Ii co phieu da phat hanh 32 (123.600.000)
3. Co tire, Iqi nhuan da tra cho chu so hCi'u 36 (57.885.292.000) (52.096.762.800)
Lu'u chuyen tfen thuan tit hO{lt di)ng tai
chinh 40 (58.008.892.000) 32.990.722.640

Lu'u chuyen Hen thuan trong nam
50 12.300.972.831 (90.708.407.342)

.::::
(50=20+30+40) L500-o...-
Ti'en va cac khoan tu'dng (Ju'dngtien dau nam 60 87.841.659.460 178.550.050.326 : NHA~

Anh hu'ong cua thay doi ty gia hoi doai quy doi
,NG T

61 (15.178.605) 16.476 ,HIEM HInqoal t~ HilTTien va cac khoan tu'dng (Ju'dng tien cuoi
narn (70=50+60+61) 70 87.841.659.460 ET NP

---::
TP.I-\(

;;:;

}C
~

[{u'dng Hoang vo Tran Hoai Hanh Nguy~n Quae £>jnh
Ngu'oi lijp bieu Ke toan tru'ang Ph6 Tong Giam dae

Ngay 15 thfmg 3 nem 2017

Cec thuye't minh kern theo la mQt bQ ph?n hao thenh cue beo ceo tai chfnh nay
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CONGTV CO PHAN OU'O'CPHAM IMEXPHARM
SO'4, Du'ong 30/4, Thanh' ph5 Cao Uinh
Tinh Dong Thap, CHXHCN Viet Nam

MAu so B 09-0N
Ban hanh theo Thong tu sO'200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 narn 2014 cua ee Tai chfnh

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Cac thuyet minh nay la mst bQph?n h(/p thenh va ciin cltl(/c doc clong thai vat beo cao tai chfnh kern theo

1. THONG TIN KHAI QuAT

Hinh thU'cso hLi'uvon

Cong ty Co phan Diroc pharn Imexpharm (99i tat la "Cong ty"), tien than la xf nghi~p
Lien hi~p Du'Q'cDong Thap du'Q'cthanh I~p theo Quyet dinh sO'284/TCCQ nqav 28 thanq 9
narn 1983 cua So Y te Dong Thap, du'Q'c chuven doi tLt Doanh nghi~p Nha mrcc thanh
Cong ty Co phan theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh sO' 1400384433 dang ky Ian
dau ngay 01 thanq 8 narn 2001 va cac dang ky thay doi sau do voi Ian dang ky thay doi
gan nhat (Ian thu 24) vao ngay 06 thang 3 narn 2017 do So Ke hoach Dau tu' tinh Dong
Thap cap. Co phieu cua Cong ty du'Q'cniern yet t~i So giao dich chung khoan Thanh Ph5
Ho Chi Minh theo Quyet dinh sO'76/UBCK-GPNY vao ngay 04 thanq 12 narn 2006 voi ma
chung khoan la IMP.

Tong sO'nhan vien cua Cong ty tal ngay 31 thanq 12 narn 2016 la 1.020 ngu'oi (tal ngay
31 thanq 12 narn 2015: 1.012 ngu'oi).

Ngimh nghe kinh doanh va hoat dQng chinh

Heat dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xuat ducc pham, che bien ducc Ii~u; ban
buon, xuat nhap khau ducc pham, thiet b] va dl,mg cu y te, hoa chat, nguyen phu li~u
bao bl san xuat thu5c, cac chat di~t khuan, khu' trunq cho ngu'oi (tnr danh rnuc hang hoa
quy dinh tal Ml,lc A Phan II Phu luc sO'04 ban hanh kern theo Quyet dinh sO'10/2007/QD-
BTM ngay 21 thanq 5 narn 2007 cua BQ Thu'dng M~i); ban buon my pham; nuoi trong
diroc li~u; ban buon thirc pham, thuc pham chtrc nang, cac loai mroc u5ng, ruroc u5ng co
can, co gas; san xuat sua; heat dQng tai chfnh; san xuat thuc pham chirc nang, thuc
pharn dinh du'ong; cung cap cac dich vu h~ th5ng kho bao quan cac leal thu5c, nquyen
Ii~u lam thu5c; ban Ie thu5c, dunq cu y te, my pham va v~t pharn v~ sinh trong cac cira
hang chuven doanh.

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thu'ong

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thu'ong cua Cong ty du'Q'c thuc hi~n trong thai gian
khong qua 12 thanq.

Cau true doanh nghi~p

Cong ty co 4 cong ty lien ket tal ngay 31 thanq 12 narn 2016. Chi tiet cu the xem a
Thuyet Minh 55 18.

Thuyet minh ve kha nang so sanh thong tin tren bao cao tai chinh

SO'li~u so sanh la sO' Ii~u cua bao cao tai chinh da du'Q'ckiem toan cho narn tal chfnh ket
thuc ngay 31 thang 12 narn 2015.

CO'SO L~P BAo cAo TAl cHINH vA NAM TAl cHINH

Cd so I~p bao cao tai chinh

2.

Bao cao tat chinh kern theo du'Q'ctrlnh bay bang Dong Vi~t Nam (VND), theo nquyen tac
gia g5c va phu hop voi chuan rnuc ke toan, che dQ ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac
quy dinh phap 1'1 co lien quan den viec I~p va trlnh bay bao cao tai chfnh.

Cac bao cao tai chinh kern theo khong nharn phan anh tlnh hlnh tai chfnh, ket qua hoat
dQng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuven tien t~ theo cac nguyen tac va thong I~ ke tcan
du'c,1cchap nhan chung tal cac ruroc khac ngoai Vi~t Nam.

Nam tai chinh

Nam tai chfnh cua Cong ty bat dau tLt ngay 01 thanq 01 va ket thuc vao ngay 31 thanq
12.
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3. Ap DI,JNGHUONG DAN KEToAN MOl

Ngay 21 thanq 3 narn 2016, BQ Tai chinh da ban hanh Thong tu 55 53/2016(IT-BTC
('Thong tu' 53") sua dOi, bo sung mQt 55 <1ieucua Thong tir 55 200/20 14(IT -BTC ngay 22
thanq 12 narn 2014 cua BQTai chinh hu'ang d~n che dQ ke toan cho doanh nghi~p. Thong
tu 53 co hi~u luc cho narn tal chinh bat dau vao ho~c sau ngay 01 thang 01 narn 2016.
Cong ty da ap dunq Thong tir 53 trong viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh cho narn tai
chinh tLt ngay 01 thanq 01 nam 2016 toi ngay 31 thanq 12 narn 2016 cua Cong tv. Tuy
nhien, vi~c ap dunq Thong nr 53 khong co anh hu'ang tronq yeu den tinh so sanh cua cac
55 Ii~u tren bao cao tai chinh.

4. TOM TAT cAc cHINH SACH KEToAN CHU VEU

Sau day la cac chinh sach ke toan chu yeu du'Q'cCong ty ap dunq trong viec I~p bao cao
tal chlnh giG'a nien dQ:

Uac tinh ke toan

Vi~c I~p bao cao tal chinh tuan thu theo chuen rrurc ke toan, che dQ ke toan doanh nghi~p
Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan den vlec I~p va trinh bay bao cao tal chinh
yeu cau Ban Tong Giarn d5c phai co nhG'ng u'ac tinh va gia d!nh anh hu'ang den 55 Ii~u
bao cao ve cong no, tai san va viec trinh bay cac khoan cong no va tai san tiern tang tal
ngay I~p bao cao tai chinh cling nhu' cac 55 li~u bao cao ve doanh thu va chi phi trong
su5t narn tai chinh. M~c du cac u'ac tinh ke toan du'Q'cI~p bang tat ca su hieu biet cua
Ban Tong Giarn d5c, 55 thuc te phat sinh co the khac vai cac u'ac tinh, gia d!nh d~t ra.

Cong cI,I tai chinh

Ghi nh~n ban dau

Tel sen tai chfnh: Tai ngay ghi nhan ban dau, tai san tai chinh du'Q'cghi nhan theo gia g5c
cQng cac chi phi giao dich co lien quan true tiep den viec mua sam tai san tai chinh do.
Tai san tai chinh cua Cong ty bao gom tien, cac khoan tu'dng du'dng tien, cac khoan phai
thu khach hang, phai thu ve cho yay ngan han, phal thu khac va cac khoan dau tu tal
chinh ngan han.

•...
C6ng ng tai chfnh: Tal ngay ghi nhan ban dau, cong nc tai chinh du'Q'cghi nh~n theo gia
g5c cQng cac chi phi giao dich co lien quan tnrc tiep den viec phat hanh cong no tai chinh
do. Cong no tai chlnh cua Cong ty bao gom cac khoan phat tra ngu'ai ban, phai tra khac
va chi phi phai tra.

Danh gia Ii!i sau ran ghi nh~n ban oau

Hi~n tal, chu'a co quy dinh ve danh gia lai cong cu tat chinh sau ghi nh~n ban dau.

Ti'en va cac khoan tu'dng (fu'dng tien

Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien bao gom tlen m~t tal quy, cac khoan tien gui khong
ky han, cac khoan dau tu' ngan han, co kha nang thanh khoan cao, d~ dang chuven doi
thanh tien va it rui ro lien quan den viec bien dQng gia tr].

Cac khoan dau tu' tai chinh

Chung khoan kinh doanh

Chung khoan kinh doanh la cac khoan chung khoan du'Q'cCong ty nam giG' voi rnuc dich
kinh doanh. Chung khcan kinh doanh du'Q'cghi nhan bat dau tLt ngay Cong ty co quven so
hG'uva duoc xac d!nh gia tr] ban dau theo gia tr] hop Iy cua cac khcan thanh toan tal thai
diem giao dich phat sinh cQng cac chi phi lien quan den giao dich mua chung khoan kinh
doanh.

Tai cac ky ke toan tiep theo, cac khcan dau tu chung khoan du'Q'cxac d!nh theo gia g5c
tnr cac khoan giam gia clurnq khoan kinh doanh.

Dl/ phonq giam gia chung khoan kinh doanh du'Q'ctrich I~p theo cac quy djnh ke toan
hi~n hanh.
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Cae khoen aau ttr n~m giit den ngiJy dao h{Jn

Cac khoan eTautu' nam giG'den ngay dao han bao gom cac khoan dau tu rna Cong ty co y
dinh va kha nang giG'den ngay dao han va la khoan tien gui ngan hang co ky han tren 3
thanq. Thu nh~p lai nr cac khoan dau tu nam giG' den ngay dao han sau ngay mua du'c;1c
ghi nh~n tren Bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh tren ca so du' thu.

Dau tu' vao cong ty lien ke"t

Cong ty lien ket la mQt cong ty rna Cong ty co anh hu'ang dang ke nhu'ng khong phai la
cong ty con hay cong ty lien doanh cua Cong tv. Anh hu'ang dang ke the hi~n a quven
tham gia vao viec du'a ra cac quyet d!nh ve chinh sach tal chfnh va hoat dQng cua ben
nh~n dau tir nhu'ng khonq co anh hu'ang ve m~t kiem scat ho~c dong kiem soat nhG'ng
chinh sach nay.

Cong ty ghi nh~n ban dau khoan dau tu vao lien ket theo gia goc bao gom gia mua cQng
cac chi phl lien quan true tiep den viec dau tu (neu co). Cong ty hach toan vao thu nh~p
tren Bao cao ket qua heat dQng kinh doanh khoan du'c;1cchia tLt lc;1inhuan thuan lGy ke
cua ben nhan dau tu' phat sinh sau ngay dau tu'. Cac khoan khac rna Cong ty nh~n du'c;1C
nqoai lc;1inhuan du'c;1cchia du'c;1Ccoi la phan thu hoi cac khoan dau tu' va du'Q'cghi nh~n la
khoan qiarn tnr gia goc dau tir.

Cac khoan dau tu' vao cong ty lien ket du'Q'ctrlnh bay trong Bang can doi ke toan theo gia
goc tnr di cac khoan du' phonq giam gia (neu co). Dlj phonq giam gia dau tu' vao cong ty
lien ket du'Q'ctrich I~p theo quy d!nh tal Thong tu' so 228/2009/TI -BTC ngay 07 thanq 12
narn 2009 cua BQ Tai chinh ve "Hu'ang d~n che dQ trich I~p va sir' dl,lng cac khcan du'
phonq giam gia hang ton kho, ton that cac khoan dau tu tal chinh, nQ'phai thu kho doi va
bao hanh san pharn, hang hca, cong trlnh xay lap tal doanh nghi~p", Thong tu' so
89/2013/TI-BTC ngay 28 thanq 6 narn 2013 cua BQ Tai chinh ve vi~c sua doi bo sung
Thong nr so 228/2009/TI-BTC va cac quy dinh ke toan hi~n hanh.

Dau tu gap viin vao ddn vi khac

Dau tu' gop von vao don v] khac phan anh cac khoan dau tu nhu'ng Cong ty khong co
quven kiem scat, dong kiem soat ho~c co anh hu'ang dang ke doi vai ben du'Q'cdau tu,

Khcan dau tu' qop von vao don v] khac du'Q'cphan anh theo nquyen gia tnr cac khoan du'
phonq giam gia dau tu'. Du' phong qiarn gia dau tu' gop von vao den v] khac du'Q'ctrich I~p
theo quy dlnh tal Thong tu so 228/2009/TI-BTC ngay 07 thanq 12 narn 2009 cua BQTai
chinh ve "Hu'ong d~n che dQ trich I~p va sir dunq cac khoan du' phonq giam gia hang ton
kho, ton that cac khoan dau tir tal chlnh, no phai thu kho doi va bao hanh san pham,
hang hca, cong trlnh xay lap tat doanh nghi~p", Thong tu so 89/2013/TI-BTC ngay 28
thanq 6 narn 2013 cua BQTai chinh ve vi~c sua doi bo sung Thong nr so 228/2009/TI-
BTC va cac quy d!nh ke toan hien hanh,

Nc;t phal thu

Himg ton kho

~
~ CC
RACHIDE
, vii
'v
~

NQ'phai thu la so tien co the thu hoi cua khach hang ho~c cac doi tu'Q'ngkhac. Nc;1phai thu
du'c;1ctrlnh bay theo gia tr] ghi so tnr di cac khoan du' phonq phai thu kho doi.

Ou' phonq phai thu kho doi diroc trich I~p cho nhG'ng khoan no phai thu da qua han thanh
toan tu sau thanq tro len, hoac cac khoan no phai thu ma ngu'oi no kho co kha nang
thanh toan do b] thanh Iy, pha san hay cac kho khan tu'dng tlj.

Hang ton kho du'Q'cxac d!nh tren cd so gia thap hdn giG'a gia goc va gia tr! thuan co the
thljc hi~n du'Q'c.Gia goc hang ton kho bao gom chi phf nguyen v~t li~u trljc tiep, chi phf
lac dQng trljc tiep va chi phf san xuat chung, neu co, de co du'c;1chang ton kho a d!a diem
va tr~ng thai hi~n t~i. Gia goc cua hang ton kho du'Q'cxac d!nh theo phu'dng phap blnh
quan gia quyen. Gia tr! thuan co the thl/c hi~n du'c;1cdu'c;1cxac d!nh bang gia ban u'ac tfnh
tru cac chi phf u'ac tfnh de hoan thanh san pham cung chi phf tiep th!, ban hang va phan
phoi phat sinh.

T
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Dl/ phonq qiarn gia hanq ten kho cua Cong ty c1u'Q'ctrich I~p theo cac quy dinh ke toan
hi~n hanh. Theo c10,Cong ty c1u'Q'cphep trich I~p du' phonq giam gia hang ten kho 15ithai,
hong, kern pharn chat va trong tru'ang hop gia goc cua himg ten kho cao hen gia tr]
thuan co the thuc hi~n c1u'Q'ctal ngay ket thuc nlen c1Qke toano

Tai san co dinh hLi'uhinh va khau hao

Tal san co djnh hG'u hlnh c1u'Q'ctrlnh bay theo nquyen gia tnr gia tr] hao men lGy ke.
Nguyen gia tai san co c1jnh hG'u hlnh bao gem gia mua va toan bQ cac chi phi khac lien
quan true tiep c1enviec dira tal san vao tranq thai s~n sang su dunq.

Tal san co c1jnh hG'u hlnh c1u'Q'ckhau hao theo phu'dng phap c1u'angthang dira tren thai
gian hG'udunq u'oc tinh. Thai gian khau hao cu the nhu' sau:

Sonam

Nha xu'ong va v~t kien true
May rnoc va thiet b]
Phu'dng tien van tai
Thiet b] van phonq

10 - 25
6 - 15
6 - 10
3 - 8

Cac khcan lai, 15phat sinh khi thanh Iy, ban tal san la chenh I~ch giG'athu nhap W thanh
Iy va gia tr] con l<;Iicua tai san va c1u'Q'Cghi nhan vao Bao cao ket qua heat c1Qngkinh
doanh.

Thue tai san

MQt khcan thue c1u'Q'cxem la thue heat c1Qngkhi ben cho thue v§n c1u'Q'chu'ong phan Ion
cac quven lQ'iva phai chiu rul ro ve quven so hG'utai san. Chi phi thue heat c1Qngc1u'Q'cghi
nh~n vao bao cao ket qua heat c1Qngkinh doanh theo phu'dng phap c1u'angthang trong
suet thai gian thue.

Tai san co dinh vo hinh va khau hao

-
Tai san co c1!nhvo hlnh the hi~n quven sir dunq c1at, ban quven va cac loai phan rnem
may tinh, c1u'c;lctrlnh bay theo nguyen gia tnr gia tr] hao rnon lGy ke. Quven su' dl,!ng c1at
khong co thai han khong trich khau hao theo cac quy c1jnhhi~n hanh. Quyen str dunq c1at
co thai han c1u'c;lcphan bo theo phu'dng phap c1u'angthang dua tren thai gian su' dunq 10
c1at. Ban quven va phan rnern may tinh c1u'c;lckhau hao theo phu'dng phap c1u'angthang
trong thai gian 3 narn.

Chi phi xiiy dl/ng ca ban dO'dang

Cac tai san c1angtrong qua trlnh xay dunq hoac san xuat phuc vu rnuc dich kinh doanh
c1u'Q'cghi nhan theo gia goc. Chi phi nay bao gem ca chi phi dich vu va chi phi co lien
quan c1u'Q'cghi nhan phu hop voi chinh sach ke toan cua Cong tv. Vi~c tinh khau hao cua
cac tai san nay c1u'c;lcap dunq giong nhu voi cac tai san khac, bat c1autu khi tai san a vao
tranq thai s~n sang str dunq.

cac khoan chi phi tra tru'oc

Chi phi tra truce bao gem cac chi phi thirc te c1aphat sinh nhu'ng co lien quan c1enket qua
heat c1Qngsan xuat kinh doanh cua nhleu ky ke toano Chi phi tra truce bao gem khoan tra
tnroc tien thue c1atva thue gian hang va cac khoan chi phi tra truce khac.

Tlen thue c1at tra tnrcc c1u'c;lcphan bo vao Bao cao ket qua heat c1Qngkinh doanh theo
phu'dng phap c1u'angthang tu'dng ling voi thai gian thue.

Cac khoan chi phi tra tnrcc khac bao gem tlen thue gian hang tra tnroc c1u'c;lcphan bo dan
vao Bao cao ket qua heat c1Qngkinh doanh theo phu'dng phap c1u'angthang tu'dng ling voi
thai gian thue.
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Cae khoan dlj phong phal tra

Cac khoan dl/ phonq phai tra du'~c ghi nh~n khi Cong ty c6 nghia VI,!no hi~n tal do ket
qua tU' mQt su ki~n da xay ra, va Cong ty c6 kha nang phai thanh toan nghia VI,!nay. Cac
khoan du' phonq du'~c xac dinh tren cd so u'oc tinh cua Ban Tong Giam d5c ve cac khoan
chi phi can thiet de thanh toan nghia vI,! n~ nay tal ngay ket thuc nam tat chinh.

Doanh thu ehu'a thlje hi~n

Doanh thu chu'a thuc hi~n la khoan doanh thu tu'dng ung voi gia tr] hang h6a, dtch VI,!
phai chiet khau giam gia cho khach hang trong chu'dng trinh khach hang truven th5ng.
Cong ty ghi nhan cac khoan doanh thu chu'a thuc hi~n tu'dng ung voi phan nghia VI,!rna
Cong ty se pha: thuc hi~n trong tu'dng lai.

Ghi nh~n doanh thu

Doanh thu ban hang du'~c ghi nh~n khi dong thai thoa man tat ca narn (5) dieu kien sau:
(a) Cong ty da chuven giao phan Ion rui ro va I~i ich gan lien voi quven so hG'usan pham

ho~c hang h6a cho ngu'oi mua;
(b) Cong ty khong con narn giG'quven quan Iy hang h6a nhu' ngu'oi so hG'uhang h6a ho~c

quven kiem soat hang h6a;
(c) Doanh thu duoc xac dinh tu'dng d5i chac chan:
(d) Cong ty se thu du'~c I~i ich kinh te tU' giao djch ban hang; va
(e) xac dinh du'~c chi phi lien quan den giao dich ban hang.

Doanh thu cua giao dich ve cung cap dlch VI,!du'~c ghi nhan khi ket qua cua giao dlch d6
du'~c xac dinh mot each dang tin c~y. Tru'ong hop giao dich ve cung cap dich vu lien quan
den nhleu ky thl doanh thu du'~c ghi nhan trong ky theo ket qua phan cong vi~c da hoan
thanh tal ngay ket thuc ky ke toan cua ky d6. Ket qua cua giao dich cung cap dich VI,!
du'~c xac dinh khi thca man tat ca b5n (4) dieu kien sau:
(a) Doanh thu du'~c xac dinh tu'dng d5i chac chan:
(b) C6 kha nang thu du'~c I~i ich kinh te nr giao dich cung cap dich vu d6;
(c) xac dinh du'~c phan conq vi~c da hoan thanh tal ngay ngay ket thuc ky ke toan: va
(d) Xac dinh du'~c chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung

cap dich VI,!d6.

Lai tien gui du'~c ghi nhan tren co so don tich, du'~c xac dinh tren 55 du cac tal khoan tien
gui va lai suat ap dunq,

Lai tu cac khoan dau tu du'~c ghi nhan khi Cong ty c6 quven nhan khcan lai.

...•

Doanh thu tu chu'dng trinh danh cho khach hang truven th5ng du'~c ghi nhan la tong 55
tien phai thu hoac da thu tnr di gia tr] hop Iy cua hang h6a, dlch VI,!phai cung cap mien
phi ho~c 55 phal chiet khau, giam gia cho ngu'oi mua. Gia tr] cua hang h6a, dich vu phat
cung cap mien phi ho~c 55 phai chiet khau, giam gia cho ngu'oi mua du'~c ghi nhan la
doanh thu chu'a thuc hien. Neu het thai han cua chu'dng trinh rna ngu'oi mua khonq dat
du dieu kien theo quy dinh va khong du'~c hu'ong hang h6a dich vu mien phi ho~c chiet
khau qiarn gia, khoan doanh thu chu'a thuc hi~n du'~c ket chuyen vao doanh thu ban
hang, cung cap dich vu.

Khi ngu'oi mua dat du'~c cac dieu ki~n theo quy djnh cua chu'dng trinh, tru'ong hop ngu'oi
ban true tiep cung cap hang h6a, dich vu mien phi ho~c chiet khau, qiarn gia cho ngu'oi
mua: Khoan doanh thu crura thuc hi~n tu'dng ung voi gia tr] hop Iy cua 55 hang h6a, dich
VI,!cung cap mien phi hcac 55 phai qiam gia, chiet khau cho ngu'oi mua du'(1cghi nhan la
doanh thu ban hang, cung cap dich VI,!khi ngu'oi mua da nhan du'~c hang hoa, dich VI,!
mien phi hcac du'(1Cchiet khau giam gia theo quy dinh cua chu'dng trinh.

Khi ngu'oi mua dat du'(1Ccac dieu ki~n theo quy dinh cua chu'dng trinh, tru'ong hop ben
thir ba c6 nghia VI,!cung cap himg h6a, dich vu mien phi ho~c chiet khau, giam gia cho
ngu'oi mua: Neu hop dong giG'a ngu'oi ban va ben thir ba d6 khong mang tinh chat hop
dong d~i Iy, khi ben thu ba thuc hien viec cung cap hang h6a, dich vI,!, chiet khau giam
gia, khoan doanh thu chu'a thl/c hi~n du'~c ket chuyen sang doanh thu ban hang, cung
cap dich vI,!. Neu h(1pdong mang tinh d~i Iy, chi phan chenh I~ch giG'a khoan doanh thu
chu'a thl/c hi~n va 55 tien phai tra cho ben thu ba moi du'~c ghi nh~n la doanh thu. 55
tien thanh toan cho ben thu ba du'~c coi nhu' vi~c thanh toan khoan n~ phai tra.
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Ngoi;,1it~

Cac nghi~p Vl,l phat sinh bang nqoal t~ dLl<;1Cchuyen doi theo tv gia tal ngay phat sinh
nghi~p vu, So du' cac khoan rnuc tien t~ co goc ngo<;'lit~ tal ngay ket thuc nien dQ ke toan
dLl<;1Cchuyen doi theo tv gia tal ngay nay. Chenh I~ch tv gia phat sinh dLl<;1Chach toan VaG
Bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh.

Quy phat trien khoa hQCva cong ngh~

Quy phat trien khoa hQCva cong ngh~ dLl<;1Ctrich I~p de tao nguon dau tLl cho heat dQng
khoa hQCva cong ngh~ cua Cong tv, Quy dLl<;1Chlnh thanh tren co so trich I~p toi da 10%
nr thu nhap chlu thue tnroc khi tinh thue thu nhap doanh nghi~p va dLl<;1Cghi nhan VaG
chi phi heat dQng san xuat kinh doanh trong narn.

Thue

Thue thu nh~p doanh nghi~p the hi~n tong gia tr] cue so thue phai tra hi~n tal va so thue
hoan 1<;'Ii.

•...

So thue' phai tra hi~n tal dLl<;1ctinh dira tren thu nh~p chlu thue trong narn. Thu nh~p chju
thue khac voi l<;1inhuan thuan dLl<;1ctrlnh bay tren bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh
VI thu nhap chiu thue khong bao gom cac khoan thu nh~p hay chi phl tinh thue ho~c dLl<;1C
khau tnr trong cac ky khac (bao gom ca 10 mang sang, neu co) va nqoai ra khong bao
gom cac chi tieu khong chiu thue ho~c khong dLl<;1Ckhau tnr.

Thue thu nhap hoan lai dLl<;1ctlnh tren cac khoan chenh I~ch giG'a gia tr] ghi so va co so
tinh thue thu nhap cua cac khoan rnuc tal san hoac cong n<;1tren bao cao tai chinh va
dLl<;1Cghi nhan theo phLldng phap bang can doi ke toano Thue thu nh~p hoan lal phai tra
phai dLl<;1cghi nhan cho tat ca cac khoan chenh I~ch tarn thai con tai san thue thu nhap
hcan l<;'Iichi dLl<;1Cghi nh~n khi chac chan co du l<;1inhuan tinh thue trong tLldng lai de
khau tnr cac khoan chenh I~ch tarn thai.

Thue thu nhap hoan l<;'IidLl<;1Cxac dinh theo thue suat du' tinh se ap dl,lng cho ky tal san
dLl<;1Cthu hoi hay no phai tra dLl<;1Cthanh toano Thue' thu nhap hoan l<;'IidLl<;1Cghi nh~n VaG
bao cao ket qua heat dQng kinh doanh va chi ghi VaG von chu so hG'u khi khoan thue do
co lien quan den cac khoan rnuc dLl<;1Cghi thang VaG von chu so hfru.

Tal san thue thu nhap hoan lai va n<;1thue thu nhap hoan l<;'Iiphal tra dLl<;1cbu tnr khi
Cong ty co quven hop phap de bu tnr giG'a tai san thue thu nh~p hi~n hanh voi thue thu
nhap hi~n hanh phai nQP va khi cac tai san thue thu nh~p hoan lai va no thue thu nhap
hoan lai phai tra lien quan toi thue thu nhap doanh nghi~p dLl<;1Cquan Iy boi cunq mQt co
quan thue va Cong ty co du' dinh thanh toan thue thu nhap hi~n hanh tren co so thuan.

Vi~c xac dinh thue thu nhap cua Cong ty can cir VaG cac quy dinh hi~n hanh ve thue. Tuy
nhien, nhG'ng quy dinh nay thay doi theo tung thai ky va vi~c xac dinh sau cunq ve thue
thu nh~p doanh nqhiep tuv thuoc VaG ket qua kiem tra cua co quan thue co tham quven,

Cac loai thue khac dLl<;1Cap dunq theo cac lu~t thue hi~n hanh tal Vi~t Nam.

Phu'dng phap trich I~p cac quy

Quy d'fJU tu' va ptiet trien

QUy dau tLl va phat trien dLl<;1ctrich I~p nr l<;1inhuan sau thue cua Cong ty theo de xuat
cua HQi dong Quan tr] va dLl<;1ccac co dong phe duyet tal D<;'IihQi dong Co dong. QUy nay
dLl<;1ctrich I~p nharn phuc vu cho viec mo rQng hoat dQng ho~c dau tLl chieu sau cua Cong
tv·

Quy khen thLlang, phuc Iqi

QUy khen thuonq, phuc l<;1idLl<;1ctrich I~p tu l<;1inhuan sau thue cua Cong ty theo de xuat
cua HQi dong Quan tr] va dLl<;1Ccac co dong phe duvet tal D<;'IihQi dong Co dong. Quy nay
dLl<;1ctrich I~p nharn khen thLlong va khuyen khkh v~t chat, dem l<;'Iil<;1ifch chung va nang
cao phuc l<;1icho can bQ, cong nhan vien.
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CONGTV CO PHAN OU'Q'CPHAM IMEXPHARM
THUVET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiep theo)

5. TIEN vA cAc KHOAN TU'O'NGOU'O'NGTIEN

Tien mat
Tien gUi ngan himg
Cac khoan tu'dng au'dng tien

MAu so B 09-0N

So cudi nam
VND

So aau nam
VND

2.879.967.666
97.247.486.020

1.584.162.663
41.257.496.797
45.000.000.000

100.127.453.686 87.841.659.460

6. CHUNG KHOAN KINH OOANH

55daunam
D\Iph6ng Giag5c Giat~ hgpIy D\Iph6ng

'illil 'illil 'illil 'illil

2.603.197.900 5.589.637.900 2.850.600.000 2.739.037.900

239.465.000 239.465.000 239.465.000

55cu5inam
Giag5c Giat~ hgpIy
'illil 'illil

Congty Co phanMekophar
Congty C5phanBong
B~chTuyet
Congty C5phanDlI!,1cH~u
Giang
Congty C5phanXNK Y Te
Domesco
Congty C5phanDlI!,1c
phamope

5.589.637.900 2.986.440.000

239.465.000

239.510.000 239.510.000

166.965.260 166.965.260
6.235.578.160 3.392.915.260 2.842.662.900

.•... £)AU TU' NAM GIO' £)EN NGAV oAo H~N7.

239.510.000 239.510.000

383.907.520 311.250.000 72.657.520

166.965.260 166.965.260
6.619.485.680 3.568.325.260 3.051.160.420

Dau tu' narn giG' den ngay dao han tal ngay 31 thanq 12 narn 2016 the hi~n cac khoan
tien gui co ky han 12 thanq bang Dong Vi~t Nam tal Ngan hang Sai Gon Thu'dng Tin Chi
nhanh Dong Thap va hu'ang lai suet 6,9%/nam (tat ngay 31 thanq 12 narn 2015: 6% -
7%/nam)

Cac khoan no phai thu kho doi da du'<;1eI~p dir phong theo hu'ang dan cua Thong tu' So
228/2009/TT-BTC va du'<;1ctrlnh bay tal Thuyet minh 50 10.

TRA TRU'6'c CHO NGU'C)'IBAN NGAN H~N

8. PHAI THU NGAN H~N KHAcH HANG

Conq tv Co ohan Duoc pham Aqlrnexpharrn
Conq tv Co phan Duoc 5.Pharm
Cac khoan phai thu khach hanq khac

9.

Cong tv TNHH Trenwell
Cong tv CP Xav Dunq Thuv LOi Dong Thap
Cong tv TNHH Cd Dien t.anh Hoa Viet
Romaeo Pharmateehnik Gmbh
Cong tv TNHH Greensol
Conq tv TNHH Cd Dien APS
Novaeat Farma SA
Cong tv TNHH Thu'dng Mai T&T
Rieckermann Gmbh
Jov-Maitreva Int'l Ltd
Cong tv CP Xav lap thuv IOi Dong Thap
Cong tv TNHH TMXD Cong Nghiep Nhat Hoa
Ctv TNHH MTV Thien Long Dien
Khac

So cudi nam

~
So aau narn

~

11.485.487.108
1.925.733.834

212.927.063.081
226.338.284.023

10.905.006.141
1.884.767.829

216.103.433.173
228.893.207.143

So cuoi narn
Y.t:ID.

So aau narn
Y1:il2

~.¢
CHI
cor

.\cH N~
OEL
VIE'

.~

~ • T
~

1.791.350.000
7.500.000.000
4.036.734.800

9.220.750.000

7.322.378.400
3.723.408.000
1.592.629.500
1.534.500.000

2.548.207.200

6.029.317.500
2.105.015.000

46.738.971. 785
21.356.168.625

642.840.000

28.950.417.227

17.100.000.000
2.402.992.000
1.525.691.436
9.664.515.317

13
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CONG TV CO PHAN ol1Q'C PHAM IMEXPHARM
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiep theo)

10. PHAI THU NGAN H~N KHAc

MAU SO B 09-0N

So cuoi nam
VND

T<;Im Ltng
earn co, kY quy, ky cuoc
Phal thu khac
Phai thu ve thue thu nh~p ca nhan ben ngoai --------------------------

12.672.021.229
90.000.000

22.320.552.122

11.479.901.549
567.789.401

21.332.173.921
247.066.310

33.626.931.18135.082.573.351

11. oV PHONG PH.iu THU NGAN H~N KHO 001

55 cu5i nam 55 dau nam

Gia g5c Gia t~ dif phong Gia ~ e6 th~ Gia g5c Gia t~ dif phong Gia t~ e6 th~
thu hoi dlfCIC thu hoi dlfCIC

~ IftiQ. IftiQ. 'mQ IftiQ. 'iNQ.

~nh Vi~nDa Khoa
Cai NlfOc 674.890.843 518.992.139 155.898.704
Quay DlfCICThu~n Hoa 924.204.255 644.430.419 279.773.836 924.204.255 459.589.568 464.614.687
~nh Vi~nQu~n Binh Tan 169.412.040 38.916.612 130.495.428
BQYTe 889.560.000 889.560.000 889.560.000 889.560.000
Cong ty TNHHDlfCICPham DTN 744.042.572 372.021.286 372.021.286 844.042.572 253.212.772 590.829.800
Quay Thu5c Thien Kim II 728.917.996 364.458.998 364.458.998 951.271.243 249.155.314 702.115.929
Quay Thu5c 64 1.167.648.507 817.353.955 350.294.552 1.167.648.507 583.824.254 583.824.253
Trung Tam YTe khanh 5dn
(Khanh Hoal 1.915.188.437 1.522.383.709 392.804.728 1.765.547.419 1.061.198.523 704.348.896
Cae d5i tlfQ'ngkhae 26.828.200.525 10.689.709.602 16.138.490.923 72.362.314.618 10.653.997.145 61.708.317.473

33.758.244.732 15.299.917.969 18.458.326.763 79.787.447.497 14.708.446.327 65.079.001.170

12. HANG TON KHO

Du' ohono
~

so cyOj nam
Gla QOC

llNQ
Gla QOC

llNQ
Du' ohono

llNQ

HilOQ mua ~anQ ~i ~u'C1nQ
NQuyen lieu. v~t lieu
Chi phl san xuat. klnh doanh dC1dano
Thanh pham
HanQ h6a
Thlet b] phu tunc thay the

23.200.408.491
110.381.978.623 (1.098.009.966)
19.133.768.116
70.599.456.513
10.090.513.617
2 255 294 676

4.713.418.995
121.611.409.123 (691.735.723)

15.759.932.962
99.261.151.085
3.628.676.362
1 436 014 421

235.661.420.036 (1.098.009.966) 246.410.602.948 (691.735.723)

00:-NHA
!G 1
!~MI
all
r HI

14



CONGTV CO PHAN OUOC PHAM IMEXPHARM
THUYET MINH BAo cAe TAl cHINH (Tiep theo) MAu so B 09-0N

13. CHI PHI TRA TRUOC

a. Chi phi tn~tn/ac ngiin han
Chi phi Quang cao
Tien thue nha
Chi phi tra truce ngan han khac

So cuoi nam
"lNQ

So dau narn
~

449.584.191

115.135.622
72.000.000

332.332.500

,... b. Chi phi tra tn/ac dili han
Tien thue dat
Noi that van phonq
Cai tao chi nhanh 2 tat TP HCM
Phi bao hiem chay no va cac rui ro
Dl/ an PMU3 nha may Binh Du'dng
Chi phi cong CI,J, dunq CI,J
Cai tao h~ thong lam lanh rurcc
xircno Non
Nha may conq nqhe cao Vinh Loc
Sua chG'a xu'ong Non Betalactam
Phi tu van xay dl/ng h~ thong Iu'dng theo
gia tr]
Dl/ an nha may cong ngh~ cao Binh Du'dng
Phi theo d5i va thuc day tien trinh tham
dinh ho so
Chi phi mua BH cho NM CEFA tal
Binh Du'dnq
Chi phi khac

449.584.191 519.468.122

12.689.559.591
5.034.373.422

655.426.316
117.680.633

2.648.179.120
740.564.757

13.005.710.469
3.536.429.370
1.370.436.841

349.723.916
1.605.094.150

665.690.330

558.223.555
1.080.000.000

289.443.589

380.444.444
2.220.000.000

366.161.617

149.267.324
782.387.107 192.000.000

27.711.711.475 20.725.085.076

14. THUE vA cAc KHOAN PHAI THU/PHAI NQP NHA NUOC
56 phai nQP 56 dii thuc nQP

55 dau nam trong nam trong narn
~ ~ ~

55 eu5i nam
~

a. cac khoan phai thu
Thue thu nh~p ca nhan 289.034.099 5.662.861.618 6.246.760.728 872. 933. 209
Thue khac 515.215.500 3.571. 748. 798 3.056.533.298

804.249.599 9.234.610.416 9.303.294.026 872.933.209
b. Cae khoan phai tra
Thue gia tr] gia tang 5.680.683.487 18.660.426.369 20.231.423.855 4.109.686.001
Thue thu nhap doanh
nghi~p 6.629.015.360 25.356.713.448 22.380.008.319 9.605.720.489
Thue thu nh~p ca nhan 692.305.938 5.756.699.263 5.742.425.421 706.579.780
Thue xuat nh~p khau 5.089.752.021 5.089.752.021
Thue khac 486.355.624 455.995.586 30.360.038

13.002.004.785 55.349.946.725 53.899.605.202 14.452.346.308
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CONG TV CO PHAN Ou'O'C PHAM IMEXPHARM
THUVET MINH BAo cAo TAl cHiNH (Tiep theo)

15. TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH HO'U HINH

Nha xlfong May moc
va v~t kien true va thiet b]

VND VND

NGUYEN GIA
55 dau nam 171.184.838.095 201.157.818.496
Mua sam moi 13.451.311.001
Dau tu xay dl/llg co ban hoan thanh 9.877.172.534
Thanh Iy, nhlfqng ban
55 eu5i nam 181.062.010.629 214.609.129.497

GIA TRJ HAO MON LOy KE
55 dau nam 77.821.458.515 130.533.728.987
Trieh khau hao trong ky 8.461.094.447 17.009.117.804
Thanh Iy, nhlfqng ban
55 eu5i nam 86.282.552.962 147.542.846.791

GIA TRJ CON L~I
So cuoi nam 94.779.457.667 67.066.282.706

So dau nam 93.363.379.580 70.624.089.509

MAu SO B 09-0N

Phlfdng tien Thiet bi
v~n tai van ph6ng Tong

VND VND VND

61.523.628.659 9.262.487.002 443.128.772.252
13.159.347.568 7.574.446.673 34.185.105.242

9.877.172.534
(2.686.025.188) (2.686.025.188)
71.996.951.039 16.836.933.675 484.505.024.840

37.299.582.360 5.432.565.034 251.087.334.896
9.113.472.946 2.059.235.419 36.642.920.616

(2.494.985.691) (2.494.985.691)
43.918.069.615 7.491.800.453 285.235.269.821

28.078.881.424 9.345.133.222 199.269.755.019

24.224.046.299 3.829.921.968 192.041.437.356

Nguyen gia cua tal san co dinh hCi'uhlnh baa gom cac tai san da khau haa het nhu'ng van
con su' dunq vO'i gia tr] t~i ngay 31 thanq 12 narn 2016 la 111.260.219.611 dong (tal
ngay 31 thanq 12 narn 2015: 110.734.209.529 dong).

74.049.435.195 744.712.823 12.332.898.076 87.127.046.094
1.069.407.000 1.069.407.000

74.049.435.195 744.712.823 13.402.305.076 88.196.453.094

3.963.997.465 744.712.823 11.078.564.995 15.787.275.283
528.533.000 1.126.859.429 1.655.392.429

4.492.530.465 744.712.823 12.205.424.424 17.442.667.712

16. TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH VO HINH

Quyen StI
dl,lng oat

VND

NGUYEN GIA
So oau narn
rang trong nam
So cuoi narn

81m quven
VND

Phan rnern
may tfnh

VND
Tong
VND

GIA TRI HAO MON LOy KE
So oau nam
Trfch khau haa trono narn
So cuoi narn

GIA TRI CON L~I
So cuoi narn 69.556.904.730 ======

So a'au nam 70.085.437.730 ======

17. CHI PHi XAV Ol)'NG CO'BAN oo DANG

Van phone chi nhanh Ba Ria - Vilnq Tau
Van phonq chi nhanh Can Thd
Mua sarn tai san co dinh
Van phonq chi nhanh Binh Dinh
Nha may san xuat duoc cong ngh~ cao Binh
Du'dng
Khac

16

1.196.880.652 70.753.785.382

1.254.333.081 71.339.770.811

So cudi narn So aau narn

~
VND VND

731.272.727
1.563.795.454 1.563.795.454

41.190.469.937 5.951.535.000
102.374.545

33.096.709.090 6.880.110.909
182.516.363

76.033.490.844 15.229.088.635



CONG TV CO PHAN Ol1O'CPHAM IMEXPHARM
THUVET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiep theo) MAu so B 09-0N

18. DAU Tl1 vAo CONG TV LIEN KET

So cuoi narn
Gia goc

VND
DI,J' phonq

VND

So dau nam
Gia goc

VND
DI,J' phonq

VND

Cong ty TNHH Du'qc Pham Gia
f)\li
Cong ty Co phan Du'qc pham
Agimexpharm
Cong ty Co phan Du'qc 5pharm
Cong ty Co phan nghien cuu
bao ton va phat trlen ducc Ii~u
Dong Thap Mu'oi

182.000.000 (182.000.000) 182.000.000 (182.000.000)

36.044.396.700
11.015.180.000

26.419.806.700
11.015.180.000

2.340.000.000 2.340.000.000
49.581.576.700 (182.000.000) 39.956.986.700 (182.000.000)

Ten dIng ty lien ket
Ndi thanh I~p
va hoat dOng

Ty I~ phan
sahii'u

0/0

Ty I~ quyen
bieu Quyet niim giii'

% Hoat dOng chinh
Cong ty TNHH DIiQc Pham Gia D<;li

Cong ty Co phan DIiQC pham
Aaimexoharm
Cong ty Co phan DIiQC Spharm

Cong ty Co phan Nghlen cuu Bao ton
va Phat trien DIiQC Ii~u Dong Thap

Ho Chi Minh 26,00% 26,00% San xuat va ban buon dircc
oham

33,99% San xuat va ban budn dliQc
oham

29,48% San xuat va ban buon dliQc
oham

20 00% Ng.~ien cU'u.~ao ton va phat
, trten dliQC lu;!u

An Giang 33,99%

see Trang 29,48%

Dong Thap 20,00%

19. DAU Tl1 GOP VON vAo DO'N V~ KHAc

So cuoi narn So dau narn
VND Y..NQ

Cong ty Co phan Duoc pharn TW25 114.550.000 114.550.000
Cong ty Co phan Duoc pham lV.Pharm 581.428.000 581.428.000
C6ng ty Co phan Duoc pharn TW Vidipha 503.000.000 503.000.000
Ngan hanq TMCP Sai Gon Thu'dng Tin 127.690.000 127.690.000
C6ng ty Co phan Duoc - Thiet B! Y Te Da N~ng 10.200.000.000 7.500.000.000

11.526.668.000 8.826.668.000

20. PHAI TRA NGl1C)'IBAN NGAN H~N,... So cucl narn So emu narn
VND Y..NQ

a) Cac khoan phal tra ngu'oi ban ngan han ~
Novartis (Singapore) PTE 37.446.394.833 18.954.189.210 .,15l:.----
Alcapharm B. V 14.344.682.400 2.020.653.800 :HI ~
PhtJi trs cho cac Cfoi tuanq khiIc 36.621.175.233 34.463.795.868 CON

88.412.252.466 55.438.638.878 ~IIHI
b) Phai tra ngu'oi ban Ii! cac ben lien quan 'Ell

Conq tv Co ph'an Duoc pham Agimexpharm 567.064.350 VIEl
Conq tv Co ph'fm Du'cjc S. Pharm 290.638.530 :----:..

, - TI
290.638.530 567.064.350 .:;;;;;,;;:

88.702.890.996 56.005.703.228

Cac khoan phai tra ngu'oi ban ngan han deu c6 kha nang tra no tai ngay 31 thanq 12
narn 2016 va ngay 31 thang 12 narn 2015.
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CONGTV CO PHAN oiroc PHAM IMEXPHARM
THUVET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiep theo) MAu so B 09-0N

21. CHI PHI PHAI TRA NGAN H~N

So cudl narn
VND

Phi ban quven
Chi phi ban hanq trich truce
Chi phi trich truce khac

14.918.613.998
43.794.265.351
9.817.735.023

12.427.561.290
26.200.101.455
3.195.625.825

68.530.614.372 41.823.288.570

22. OOANHTHU CHU'ATHl)'C HleN NGAN H~N

Doanh thu chu'a thirc hien ngan han la khcan doanh thu tuonq Ltng voi gia tr] hang hoa,
dich Vl,l pha] chlet khau qiarn gia cho khach hang trong chireno trlnh khach hang truven
thong rna Cong ty chu'a thuc hi~n tal ngay ket thuc nien dQ ke toano

23. PHAI TRA NGAN H~N KHAc
56 eu6i narn 56 dau narn

VND VND

Cac khoan phai tra nha ruroc 856.381.254 479.868.594
NMn ky quy, ky cuoc ngan han 100.000.000 50.000.000
Phai tra khac 1.522.590.927 1.217.335.116

2.478.972.181 1.747.203.710

24. QUY PHAT TRIEN KHOA HQCvA CONGNGHe

Narn nay Nam truce
VND VND

56 du' dau narn 29.317.700.576 27.497.786.956
Tang quy trong nam 14.000.000.000 13.000.000.000

,..... 5u dune quy trong narn (21.597.006.658) (11.180.086.380)
SO'du' cu5i nam 21.720.693.918 29.317.700.576

25. VON CHU SO HO'U

Chi tiet ve rnenh gia co phan va so co phan cua Conq ty nhu' sau:

So 1u'<;1ngco phieu diroc phep phat hanh
So co phleu da phat hanh va qop von day du
55 co phleu dang luu hanh
So co phleu quy
M~nh gia co phieu (VND)

28.942.646
28.942.646
28.932.346

10.300
=====1::0.:=0:=0=0=====10:=.:=0::0=0

28.942.646
28.942.646
28.942.646

=0-0£+--«

.HAM
s T~
~lAH~
)IT"
\ NA

Socuoinam ~S~o~d~a~u~n~a~m~

Cong ty chi co mQt loai co phan thu'ong khong hu'ong co tire co dinh voi rnenh gia la
10.000 dong mot co phan, Co dong so hiru co phan thuonq duoc nhan co tire khi du'<;1c
cong b5 va co quyen bieu quyet theo ti I~ mot quven bieu quyet cho moi co phan so hU'u
tal cac cuoc h9P co dong cua Cong tv, Tat ca cac co phan deu co quven thira hu'ang nhu'
nhau doi voi gia tr] tai san thuan cua Cong tv.
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CONGTV CO PHAN OUO'CPHAM IMEXPHARM
THUYET MINH BAa cAe Tiu cHINH (Tiep theo) MAu so B 09-0N

Von ('lieu I~ thuc te do cac co dong gap von tal ngay 31 thanq 12 narn 2016 va ngay 31
thanq 12 narn 2015 nhu' sau:

.-
Tong Cong ty Du'gc Vi~t Nam
Balestrand Limited
Franklin Templeton Investment -
Templeton Frontier Markets Fund
Kwe Beteiligungen AG
Cong ty co phan Du'gc pharn
Pha No
Co dong khac

55 cu5i nam 55 dau narn
c6 phleu % V5n da gop Co phieu % V5n da gop

Y1I.Q Y1I.Q

6.874.447 23,75% 68.744.470.000 6.874.447 23,75% 68.744.470.000
2.631.160 9,09% 26.311.600.000 2.631.160 9,09% 26.311.600.000

2.456.820 8,49% 24.568.200.000 2.456.820 8,49% 24.568.200.000
2.382.130 8,23% 23.821.300.000 2.117.000 7,31% 21.170.000.000

1.764.029 6,09% 17.640.290.000 1.764.029 6,09% 17.640.290.000
12.834.060 44,34% 128.340.600.000 13.099.190 45.26% 130.991.900.000
28.942.646 100% 289.426.460.000 28.942.646 100% 289.426.460.000

Theo Ngh! quyet so 20/DHQT-IMEX ngay 26 thang 4 narn 2016 cua D~i h9i dong Co dong
Thu'ong nlen Cong ty Co phan Du'<;1Cpham Imexpharm, cac co dong cua Cong ty da phe
duvet viec phat hanh them 10.129.793 co phan voi rnenh gia la 10.000 dong/co phan de
tang gap von cua Chu so hO'u. Trong da:

a) 1.447.000 co phan phat hanh theo Chu'dng trlnh phat hanh co phieu II/a chon ngU;0i
lao d9ng trong Cong ty (99i tat la "ESOP") va Conq ty da du'<;1C51/ chap thuan cua Uy
ban Chung khoan Nha rnroc bang cong van so 946jUBCK-QLPH vao ngay 23 thanq 02
narn 2017. Cong ty da hoan tat phat hanh 1.447.000 co phan theo Cong van so
71/IMEX Bao cao ket qua phat hanh co phleu cho Can b9 Cong ty vao ngay 15 thanq
3 narn 2017.

b) 8.682.793 co phan phat hanh du'oi hlnh thirc co phieu cho co dong hi~n hO'u theo ty
I~ 10: 3 va Cong ty da du'<;1c51/ chap thuan cua Uy ban Chung khoan Nha rurcc bang
cong van so 79/GCN-UBCK vao ngay 01 thanq 12 narn 2016. Cong ty da hoan tat
viec phat hanh them 8.682.793 co phan theo cong van so 44/IMEX Bao cao ket qua
phat hanh co phieu de tang von co phan tli' nquon von Chu so hO'u ban hanh ngay 28
thang 2 nam 2017 cho Uy ban Chung khoan,

Chi tiet cac Co dong Ion cua Cong ty va phan gap von cua cac Co dong gap tal ngay 15
thanq 3 narn 2017:

Tyl~ So co ph'an So ti'en thl/c gap
0/0 Co phan VND

Tong Cong Ty Du'<;1CVi~t Nam 22,87 8.936.781 89.367.810.000

Cong ty Co phan Giai phap 8,75 3.420.508 34.205.080.000Phan phoi va Ban le Pha No

Franklin Templeton Investment
.?~Funds - Templeton Frontier 8,17 3.193.866 31.938.660.000

Markets Fund ,~ '-:",.,
KWE Beteiligungen AG 7,93 3.096.769 30,967.690.000 '1
Balestrand Limited 5,87 2.293.237 22.932.370.000 JII~N :
Co dong khac 46,41 18.131.278 181.312.780.000 ;'E
Tong cQng 100,00 39.072.439 390.724.390.000 Mj

W
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CONG TV CO PHAN ouoc PHAM IMEXPHARM
THUVET MINH BAa cAb TA.l CHINH (Tiep theo)

MAu 56 B 09-0N

Chi tiel thay doi ve von chu so hfru trong ky nhu' sau:

Van g6p Th~ngdu Van khac QUydau tir LQ'inhuan sau thue
cua chu so hO'u van co phan cua chu so hO'u Co phieu quy va phat trlen chua phan phdi Tong

VND VND VND VND VND VND VND

So dau narn tru'ac 263.114.860.000 238.957.833.609 2.420.789.142 211.913.764.388 80.229.205.106 796.636.452.245

Phat hanh co phieu 26.311.600.000 58.775.885.440 85.087.485.440

LQ'inhuan trong nam 92.909.516.441 92.909.516.441

Chiaco nrc (52.096.762.800) (52.096.762.800)

Trfch I~pcac quy 19.839.575.511 (34.685.350.209) (14.845.774.698)

SU' dunq quy (3.523.432) (3.523.432)

Thu'angcho HQidong Quim tr] (856.384.980) (856.384.980)

Co tire cua co phieu quy 450.528.000 (450.528.000)

So dau narn nay 289.426.460.000 297.733.719.049 2.420.789.142 232.200.344.467 85.049.695.558 906.831.008.216

LQ'inhuan trong narn 101.159.344.647 101.159.344.647

Chiaco tire (57.885.292.000) (57.885.292.000)

Trfch I~p cac narn 22.723.890.453 (35.842.398.378) (13.118.507.925)

Mua I~i co phieu quy (123.600.000) (123.600.000)
Thu'angcho HQidong Quim tr] (926.542.327) (926.542.327)

Giam khac (20.000.000) (20.000.000)
So du' cuoi nam nay 289.426.460.000 297.713.719.049 2.420.789.142 (123.600.000) 254.924.234.920 91.554.807.500 935.916.410.611

Thea Ngh! quvet so 20/NQ-IMEX cua Dai hQi dong Co dong Cong ty Co phan Du'<;1Cpham Imexpharm thong qua ngay 26 thanq 4 narn 2016, f)<;Ii hQi dong Co dong
cua Cong ty d§ phe duvet phu'dng an phan phdi l<;1inhuan cua Cong ty tu l<;1inhuan sau thue cua narn 2015, cu the:

a) Trfch I~p Quy khen thu'ong va phuc l<;1ila 11.118.507.925 dong (tarn trfch trong narn 2015 la 8.000.000.000 dong va trich I~p them trong nam 2016 la
3.118.507.925 dong).
b) Trich I~p QUy dau tu phat trien la 22.723.890.453 dong.
c) Thu lao HQi dong Quan tr] va thu lao Ban Kiem scat do hoan thanh ke hoach l<;1inhuan theo khoan 11 dieu 25 f)ieu I~ Cong ty la 926.542.327 dong.
d) Chia co tire bang tien voi so tlen la 57.885.292.000 dong va Cong ty da tien hanh chi tra co tire tra bang tien cho cac Co dong trong narn.

Nqoai ra, Cong ty d§ tarn trich I~p Quy khen thu'ong va phuc l<;1ivoi so tien 10.000.000.000 dong (mu'oi ty dong) tu l<;1inhuan sau thue cua narn 2016.
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26. cAc KHoAN MI)C NGoAI BANG CAN DOl KEToAN

Ngo~i t~ cac lo~i:

Bola My (U5D)
Euro (EUR)

55 cu5i nam
71.730,51

485,48

55 dau nam
2.026,96

483,53

NQ'kh6 doi dii xU' Iy:

Nc;1 kh6 d6i da xl1ly

55 cu5i nam
YNQ

7.722.165.440

55 dau nam
YNQ

7.699.465.202

27. B9 PH~N THEO LINH vue KINH DOANH vA B9 PH~N THEO KHU vl/c DJA LV

-

BQph~n theo linh vl/c kinh doanh

Hoat d9ng san xuat kinh doanh chinh cua Cong ty la san xuat va mua ban nquyen v~t
li~u dung de che bien duoc pharn va cac I09i dircc pharn do Cong ty san xuat. H09t d9n9
san xuat kinh doanh khac cua Cong ty chlem tv tronq rat nho trong tong doanh thu va
ket qua heat d9ng cua Cong ty trong ky cljng nhu' cac ky ke toan tnroc, theo do thong tin
tal chinh trinh bay tren bang can dai ke toan tal ngay 31 thang 12 nam 2016 va ngay 31
thanq 12 narn 2015 cljng nhu' tcan b9 doanh thu, chi phi trlnh bay tren bao cao ket qua
heat d9n9 kinh doanh cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2016 va cac ky
ke toan tnroc deu lien quan den heat d9n9 kinh doanh chinh. Do do, Cong ty khong trlnh
bay bao cao b9 phan theo linh vue kinh doanh.

28.

BQph~n theo khu vue dia Iy

Doanh thu cua Cong ty co du'qc la do xuat ban hang hoa trong n9i d!a trong khi tv I~
doanh thu xuat khau chiern tv I~ rat thap trong tong doanh thu tren bao cao ket qua heat
d9n9 kinh doanh cua Conq ty cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thanq 12 narn 2016 va
cac ky ke toan truce. Do do, Cong ty khong trlnh bay bao cao b9 phan theo khu vl/c d!a
1'1.

DOANH THU THUAN BAN HANG vA CUNG CAP DJCH VI)
Nam nay

VND
Nam truce

VND
Doanh thu ban hang
Doanh thu himg xuat khau
Doanh thu himg san xuat
Doanh thu himg nhu'<;Ingquyen
Doanh thu himg mua ban khac

17.191.991.786 3.706.760.020
932.039.106.516 829.352.962.453

73.557.498.403 148.263.699.610
35.847.620.679 __ ---:;3;..;;1;.;...4..;..;0;;..;9;.;.....;;..04..;..;0;;..;.....;.4..;;..02;;;...

1.058.636.217.384 1.012.732.462.485
cac khoan giam tru doanh thu
Hang ban tra l<;li
Chiet khau thu'dng mal

29. GIA VON HANG BAN vA CUNG CAP DJCH VI)

(11.470.968.525) (7.147.905.279)
(36.819.070.554) __ ..lo.( 4.;..;1;.;...;;;...26;;..;5;.;....;...71;;..;2;.;.....;;..69;;....;0'-4)
(48.290.039.079) __ ..lo.( 4.;..;8;.;...4...:..;1;;..;3;.;.....;;..61;;..;7....;....;;..96;;..;9'-4)

1.010.346.178.305 =====9::::6=4=.::3::18::.::8::::4::::4:=.5:=1:=6=

Gia van hang xuat khau
Gia van hang san xuat
Gia van hang nhucnq quven
Gia van hang mua ban khac

7.682.541.359
513.037.598.308

52.761.027.276
31.811.952.213 ---------605.293.119.156

1. 792.135.320

445.373.326.264
105.954.897.978

27.938.784.935
581.059.144.497
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30. CHI PHI KINH DOANHTHEOVEUTO

Nam nay Nam tnrcc
VND VND

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 425.711. 764.416 529.327.178.927
Chi phi nhan cong 160.852.359.226 152.473.740.018
Chi phi khau hao tai san co dinh 37.320.990.534 38.402.557.093
Chi phi dich Vl,J mua nqoai 72.568.329.577 40.801.227.737
Chi phi khac 183.976.338.561 149.047.807.699

880.429.782.314 910.052.511.474

31. DOANHTHU HO~T OQNGTAl CHINH

Nam nay Nam truce
VND VND

U5i tlen glti ngan hang 2.785.538.198 9.008.477.569
Uii chenh I~ch ty gia 1.750.063.026 4.219.245.574
Co tire dircc chia 4.319.075.000 4.609.647.400
Doanh thu heat dQng tai chinh khac 241.225.311

9.095.901.535 17.837.370.543

32. CHI PHI TAl cHINH

Nam nay Nam truce
VND VND

Chi phi lai yay 55.154.439 605.820.692
La chenh I~ch ty gia 1.584.052.466 3.749.985.083
Hoan nh~p giam gia dau tu tai chinh (198.941.970) (266.394.240)
Chiet khau thanh toan 10.706.990.114 10.984.402.934
Chi phikhac 88.440.078 156.912.660

12.235.695.127 15.230.727.129

33. CHI PHI BAN HANGvA CHI PHI QuAN LV DOANHNGHI~P

Nam nay
VND

Nam truce
VND

a) Cac khoan chi phi quan Iy doanh
nqhi~p phat sinh tronq ky
Chi ph! nhfln vien quen 1'1
Chi ph! khau hao
Chi ph! dich Vi! mua nqoei
Tr!ch quy Khoa h9C Cong ngh~
Chi phi Mng tren kbec
Cec chi ph! khik

17.499.467.305
5.100.194.946

13.455.265.426
14.000.000.000
4.650.789.086

16.556.792.201

15.733.053.106
5.120.187.990

10.396.761.059
13.000.000.000
10.997.105.824
17.541.716.709

=:::::::
')00'01--...;,;

NHAN
16 T'
,lEY Hi
OIT'
r NA71.262.508.964 72.788.824.688

b) Cac khoan chi phi ban hang phat sinh
tronq ky
Chi ph! nhfm vien ben hang
Chi phi khuyen mai Mng hi~n V?t
Chi phi nghien diu phat ttien thi trLlang
Cac chi phi khac

68.948.033.534
6.029.614.098

40.546.931.493 32.086.291.067
88.349.575.069 _---.,;9_2_.6,;.,3;..,;5_.,;.,82_0_._69.;..1_

203.874.154.194 193.149.502.750

68.427.390.992
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34. THU NH~P KHAc

Thu tu' thanh Iy tai san co dinh
Khac

35. CHI PHI KHAc

Chi phi thue ngoai
Khac

MAU so B 09-DN

Nam nay
VND

Nam tnroc
VND

1.037.142.322 466.679.796
563.001.933 466.150.551

1.600.144.255 =====9=:3=:2=.8:=3=0=.3=4=7=

Nam nay Nam tnroc
VND VND

484.440.000 1.523.776.883
1. 376. 248. 559 ....;,6..;;,.58.;,......;,5...;,4..;;,.1.;";,8...;,4,;,,.7

1.860.688.559 =====2:=.:=1:=8::::2:::::.3=1=8=.=73:::0=

36. CHI PHI THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH

Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p tfnh tren thu
nh~p chiu thue narn hien hanh

Nam nay
~

Nam tn10c
~

25.356.713.448 25.769.011.171

25.356.713.448 =====2=:5=:.7=6=9=:.0=:1=:1=.1:::7=1

Chi phi thue thu nhap doanh nghi~p hi~n hanh trong narn du'c;1Ctfnh nhu' sau:

Lc;1inhuan ke toan truce thue
C9ng: Cac khoan chi phl khong dircc khau tnr
Tnr: Thu nh~p khong chiu thue
Thu nh~p chiu thue
Thue suat
Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

Nam nay Nam truce
VND VND

126.516.058.095 118.678.527.612
4.573.100.518 3.062.988.749

(4.305.591. 376) --.,..l.,( 4~'.;:;,;60::..:9;.:..;.6~4~7.~4~00~)
126.783.567.237 117.131.868.961

___ ~~~~=20~o~~ ~22~~~o
25.356.713.448 =====2:::5:::.7=6=:9=:.0=:1=:1=.1:::7=1

Cong ty co nghia vu n9P thue thu nhap doanh nghi~p theo thue suat 20% (Narn 2015:
22%) tren thu nhap chiu thue.

Cong ty khonq ghi nh~n thue thu nh~p hoan lai phai tra hay tai san thue thu nh~p hoan
lai VI khong co chenh I~ch tarn thai dang ke gilr'a gia tr] ghi so cua cac khoan rnuc tai san
ho~c nc;1phai tra tren bang can doi ke toan va co so tfnh thue thu nhap cua cac khcan
rnuc nay.

37. LAI CO'BAN TREN CO PHIEU

Vi~c tfnh toan lai cd ban tren co phieu co the phan phoi cho cac co dong so hlr'u co phan
pho thong cua Cong ty duoc tarn tfnh trong nam tren co so cac so li~u sau:

Nam nay
Y.NQ

Nam tnroc
Y.NQ

Lc;1inhuan phan bo cho co dong cua Cong ty

Trfch Quy khen thuonq, phuc loi trong narn

Lc;1inhuan de tfnh lai co ban tren co phieu

So co phan pho thong blnh quan gia quven
Lai cd ban tren co phieu

23

101.159.344.647 92.909.516.441

(12.139.121.358) (11.149.141.973)

89.020.223.289 81. 760.374.468

28.940.727 2...;,8...,;.9_4_2_.6_4_6

=======3::::.0=7::::6= ========2:=.=8=2:=5



CONGTV c6 PHAN Dl1Q'CPHAM IMEXPHARM
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Uii co ban tren co phieu cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thanq 12 narn 2016 dtroc
tinh tren co so cua lQ'i nhuan sau thue cua narn tai chinh nhu' neu tren va so lieu u'oc tinh
cua Quy khen thuonq, phuc loi trich nr lQ'i nhuan sau thue' tu'dng tu ty I~ cua n~m 2015 la
12% tren lQ'i nhuan sau thue. Vi~c tinh tcan lai co ban tren co phieu vOi co so neu tren
nharn phuc vu cho viec so sanh thong tin giG'a hai narn do Cong ty chu'a co ke hcach cho
viec trich Quy khen thutmq, phuc lQ'i cling nhu' cac Quy khac tu lQ'i nhuan sau thue cua
narn 2016,

38, CAM KET THUE HO~T aQNG
Nam nay

~
Nam tnroc

VND

Chi phi thue hoat dQng toi thieu da ghi
nhan VaG bao cao ket qua hoat dQng kinh
doanh trong narn 444.900.000 500.380.455

T~i ngay ket thuc nien dQ ke toan, Cong ty co cac khoan cam ket thue hoat dQng khong
huy ngang vDi I!ch thanh toan nhu' sau:

So cuoi narn
VND

So dau narn
VND

Trong yang mot narn
Tu' narn thir' hai den narn thU' narn
5au narn narn

65.000.000
65.000.000

387.300.000
155.000.000

5.000.000
130,000,000 ====54::::7=,=3=00=:,:=0=0:::0

Chi phi thue heat dQng the hi~n tong so tlen rna Cong ty phai tra cho vi~c thue m~t bang
kinh doanh hieu thucc cua mQt so chi nhanh tren ca mroc.

39, CONG cu TAl CHINH

Quan Iy rui ro yon

Cong ty quan Iy nquon von nharn dam bao rang Cong ty co the vira heat dQng lien tuc
vira toi da hoa lQ'i ich cua chu sa hG'u thong qua toi uu hoa so du nguon von va cong no.

Cau true von cua Cong ty gom co cac khoan no thuan va phan von cua cac co dong (bao
gom von gop cua chu sa hiru, th~ng du' von co phan, von khac cua chu sa hG'u, quy dau
tu va phat trien va lQ'i nhuan sau thue chu'a phan phot).

Cae ehinh sach ke toan chu yeu

Chi tiet cac chinh sach ke tcan chu yeu va cac phu'dng phap rna Cong ty ap dunq (bao
gom cac tieu chi de ghi nhan, co sa xac d!nh gia tr] va co sa ghi nhan cac khoan thu nhap
va chi phi) doi vDi tung loat tai san tai chinh va cong no tai chinh du'Q'c trlnh bay tal
Thuyet minh so 4.

cac loai eong cu tili ehinh
Giii tri ghi so

So cuoi narn
VND

Tili san tili chrnh

Tien va cac khoan tU'ong <1U'ongtien

Dau tir tat chinh ngiln han

Phai thu khach hang va phai thu khac

Dau tir tat chinh dai nan

100.127.453.686
15.392.915.260

87.841.659.460

103.568.325.260

233.529.162.916
60.916.689.150

236.408.035.188
48.601.654.700

476.419.674.608

eong nc;1tili chlnh
Phai tra ngU'oi ban va phai tra khac
Chi phi phai tra

409.966.221.012

57.752.906.938
41.823.288.570

91.181.863.177
68.530.614.372

159.712.477.549 99.576.195.508
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Cong ty chua danh gia gia tr] hop Iv cua tal san tai chinh va cong no tal chinh tai ngay ke't
thuc ky ke toan do Thong tu so 210/2009m-BTC do B9 Tal chinh ban hanh ngay 06
th"ang 11 ~am 2009 ('Thong tu' 210") cling nhu' cac quy d!nh hi~n hanh chu'a co hu'ang
dan Cl,l the ve viec xac d!nh gia tr] hop Iv cua cac tai san tai chinh va cong no tal chinh.
Thong tu' 210 yeu cau ap dunq Chuan rrurc bao cao tal chinh Quoc te ve vi~c trlnh bay
bao cao tai chinh va thuyet minh thong tin doi vai cong Cl,l tai chinh nhu'ng khong du'a ra
hu'ang dSn tu'ong du'ong cho viec danh gia va ghi nhan cong Cl,l tal chinh bao gom ca ap
dunq gia tr] hc;1plV, nharn phu hop voi Chuan rnuc bao cao tai chinh Quoc te.

Ml,IC tieu quan Iy rui ro tai chinh

Cong ty da xay dl/ng h~ thong quan IV rui ro nham phat hi~n va danh gia cac rui ro rna
Cong ty phal chiu, thiet I~p cac chinh sach va quy trlnh kiem soat rui ro a rmrc chap nhan
du'c;1C.H~ thong quan IV rui ro du'c;1cxem xet I~i dinh ky nharn phan anh nhCi'ng thay doi
cua dieu ki~n th! tnrcnq va heat d9ng cua Cong tv.

Rul ro tal chinh bao gom rui ro th] tru'ang (bao gom rui ro tv gia va rui ro ve gia), rui ro
tin dunq va rui ro thanh khoan.

Rui ro thj tru'ong

Heat d9n9 kinh doanh cua Cong ty se chu yeu chiu rui ro khi co 51/ thay doi ve tv gia hoi
doai va gia. Cong ty khong thirc hi~n cac bien phap phonq ngua rul ro nay do Ban Tong
Giarn doc da danh gia cac chi phi bo ra de thirc hi~n cac bien phap phong ngua co the cao
hen rmrc chi phi tiern tang do thay doi tv gia va lai suat cua cac cong cu tai chinh nay
trong tucnq lai.

Quim 1'1nst ro ty gia

Cong ty thuc hi~n mot so cac giao dich co goc nqoai t~, theo do, Cong ty se chiu rui ro
khi co bien d9ng ve tv gia.

Gia tr] ghi so cua cac tai san bang tien va cong no bang tien co goc nqoai t~ tal thai diem
cudi narn nhu' sau:

Tclisein Cong nd
So dau nam So cuoi nam

~ ~
So dau nam So cuoi narn

~ ~

D6 la My (U5D)
Euro (EUR)

45.610.132
11.832.463

2.593.574.639 36.936.157.481 60.462.317.223
11.463.154 1.194.620.000 1.040.765.739

Phan tfch 09 nhqy 06i vat nqoei t~

Cong ty chu yeu chiu anh hu'ang cua thay doi tv gia cua Do la My.

Phan tich sau day the hi~n d9 nhav doi vai nqoai t~ cua Cong ty trong tru'ang hop tv gia
Vi~t Nam dong tang/giam 3% (Narn 2015: 3%) so vai dong Do la My. TV I~ thay doi 3%
(Narn 2015: 3%) du'c;1CBan Tong Giarn doc su' dunq khi phan tich rul ro tv gia va the hi~n
danh gia cua Ban Tong Giarn doc ve rrurc thay doi co the co cua tv gia. Phan tich d9 nhay
vai ngo~i t~ chi ap dl,lng cho cac so du' cua cac khoan rnuc tien t~ bang nqoai t~ tal thai
diem cudi ky va dieu chinh viec danh gia lai cac khoan rnuc nay khi co 3% (2015: 3%)
thay doi cua tv gia. Neu tv gia dong Do la My so vai Dong Vi~t Nam tang/giam 3% thi lc;1i
nhuan tnroc thue trong nam cua Cong ty se giam/ tang cac khoan tuonq ung la
1.736.062.278 dong (Narn 2015: 1.106.716.420 dong).

Quan 1'1rut ro ve gia himg h6a

Cong ty mua nguyen v~t Ii~u, hang hca tu cac nha cung cap trong va nqoal rurcc de phuc
vu cho heat d9n9 san xuat kinh doanh. Do v~y, Cong ty se chiu rui ro tu viec thay doi gia
ban cua nquven v~t li~u, hang h6a.
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QUEm 1'1 rut ro ve gia co phieu

Cac co phieu do Cong ty narn giG' b] anh hu'ang bai cac rui ro th] tru'ang phat sinh tLt tinh
khong chac chan ve gia tr] tu'dng lai cua co phieu dau nr. Cong ty quan IV rui ro ve gia co
phieu bang each thiet I~p han mire dau tir. HQi dong Quan tr] cua Cong ty cling xem xet
va phe duyet cac quvet dinh dau tir vao co phieu nhu' nqanh nghe kinh doanh, cong ty de
dau tu, v.v. Cong ty danh gia rui ro ve gia co phieu la khong dang ke.

Rui ro tin dlJng

Rui ro tin dunq xa~ ra khi mot khach hang ho~c doi tac khong dap ung du'c;1ccac nghia vu
trong hc;1Pdong dan den cac ton that tal chfnh cho Cong tv, Cong ty co chfnh sacn tin
dunq phu hop va thu'ang xuven theo d5i tlnh hlnh de danh gia xem Cong ty co chiu rul ro
tin dunq hay khong. Cong ty khong co bat ky rul ro tin dunq tronq yeu nao voi cac khach
hang hoac doi tac bai VI cac khoan phat thu den tLt mQt so 1u'c;1ngIon cac khach hang khac
nhau chu' khong t~p trung vao mot so khach hang chfnh va phan bo a cac khu vue d!a IV
khac nhau.

-
Quan 1'1 rut ro thanh khoen

Ml,lc dich quan IV rul ro thanh khoan nharn dam bao du nquon von de dap ung cac nghia
vu tai chinh hi~n tal va trong tu'dng lai. Tfnh thanh khoan cOng du'c;1CCong ty quan Iv
nharn dam bao rrurc phu troi giG'a cong no den han va tai san den han trong ky a rmrc co
the du'c;1ckiem soat doi voi so von rna Cong ty tin rang co the tao ra trong ky do. Chinh
sach cua Cong ty la theo d6i thu'ang xuven cac yeu cau ve thanh khoan hi~n tal va du'
kien trong tu'dng lai nharn dam bao Cong ty duy trl du rrurc du' phong tlen m~t, cac khoan
vay va du von rna cac co dong cam ket gop nharn dap ung cac quy dinh ve tinh thanh
khoan ngan han va dai han hen.

Cac bang du'oi day trlnh bay chi tiet cac rmrc dao han theo hop dong con l<;Iidoi voi tai
san tai chfnh va cong no tai chinh phi phai sinh va thai han thanh toan nhu' da du'c;1Cthoa
thuan. Cac bang nay du'c;1ctrlnh bay dua tren dong tien chua chiet khau cua tai san tai
chfnh va dong tien crura chiet khau cua cong no tai chfnh tfnh theo ngay sorn nhat rna
Cong ty phai tra. Vi~c trlnh bay thong tin tai san tat chinh phi phai sinh la can thiet de
hieu du'c;1Cvi~c quan Iv rui ro thanh khoan cua Cong ty khi tfnh thanh khoan du'c;1Cquan Iv
tren co so cong no va tai san thuan,

Du'oi1narn

VND

Tren 1 narn Tong

VND
SO' cuoi narn
Ti'enva cac khoan tu'dngdu'dng
tien
£),Sutu' tai chfnhngan han
Phaithu khach hangva phai thu
khac
f)au nr tai chinh dai han

100.127.453.686 100.127.453.686

15.392.915.260
233.448.918.176 80.244.740

15.392.915.260
233.529.162.916

SO' cuoi narn
Phaltra ngu'aibanva phai tra
khac
Chi phi phai tra

91.104.863.177 77.000.000 91.181.863.177

~--....::'..<.
:IANH'
iTY
II HVUH
ITTE

~
~

348.969.287.122
Du'oi1narn

VND

60.916.689.150
60.996.933.890

Tren 1narn
VND

60.916.689.150,00
409.966.221.012

Tong
VND

68.530.614.372 68_.5__3_0_.6_14_.3_7_2
159.635.477.549 77.000.000 159.712.477.549-------

Chenh I~ch thanh khoan thuan 189.333.809.573 60.919.933.890 250.253.743.463
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Du'ai 1 narn
~

Tren 1 nam
~

TonQ
~So d'au nam

Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien
Dau tu' tai chinh ngan han
Phai thu khach hang va phai thu khac
Dau tu tai chinh dai han

87,841.659.460
103,568.325.260
236.331.790.448

87.841.659.460
103.568.325.260

76.244.740 236.408.035.188
48.601.654.700 _ __....:.4=8.=60•.••1•.•.•.6=54..:.,:...:..:70•••..0

48.677 .899.440 476.419.674.608427.741.775.168

Du'ai 1 nam
~

Tren 1 nam
~

Tonq
~

So dau nam
Phai tra ngu'oi ban va phal tra khac
Chi phi phai tra

57.625.906.938 127.000.000 57.752.906.938
41.823.288. 570 ~_::_:__::_:_~ __ ~4~1.~82::::3-=:.:;.2::::88::-::.:::57~0

99.449.195.508 __ -=1:.:2..:...7.:..:0:.:.0~0."",0:.:.00:... 99.576.195.508

Chenh I~ch thanh khoan thuan 376.843.479.100328.292.579.660 48.550.899.440

Ban Tong Giarn d5c danh gia rui ro thanh khoan a rmrc thap. Ban Tong Giarn d5c tin
tu'ong rang Cong ty co the tao ra du nguon tien de dap ung cac ngh'ia vu tai chinh khi den
han,

40. NGHI~P VI) vA so mr Val cAc BEN LIEN QUAN

Oanh sach cac ben lien quan:

Ben lien quan MQjquan he

Cong ty TNHH Duoc Pham Gia Dai
Cong ty Co phan Duoc pham Agimexpharm
Cong ty Co phan Ouoc 5pharm

Cong ty lien ket
Cong ty lien ket
Cong ty lien ket

SO' du' chu yeu voi cac ben lien quan t~i ngay ket thuc narn tai chinh nhu' sau:

sO' cu5i narn
~

Phili thu

Cong ty Co phan Duoc pham Agimexpharm 11.485.487.108 10.905.006.141

Cong ty Co phan Duoc 5.pharm 1. 925.733. 834 =~1=. 8~8=4=.7=6::7=.8:=2=9

Phai tra

Cong ty Co phan Duoc pham Agimexpharm 567.064.350

Cong ty Co phan Ducc 5.pharm 290.638.530
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Giao dich trong narn chu yeu voi cac ben lien quan nhu sau:

Nam nay
Y'NQ

Nam tnroc
Y'NQ

Ban himg
Cong ty Co phan Duoc pham Agimexpharm

Cong ty Co phan Dl1c;1CS.pharm

27.659.256.311 21.673.623.811

4.484.068.516 4.375.497.199

Mua himg
Cong ty Co phan Duoc pharn Agimexpharm

Cong ty Co phan Dl1c;1CS.pharm

14.100.124.080 8.975.676.074

1.876.025.550 1.191.871.800

Thu nh~p cua HQi (long Quim tr] va Ban Tong Giam (loc

Thu nh~p cua cac thanh vien HQi dong Quan tr] va Ban Tong Giern doc dl1c;1Chl10ng trong
narn nhl1 sau:

Nam nay
Y'NQ

Nam tnroc
Y'NQ

Ll1dng, cac khoan thl10ng va phuc lc;1ikhac 10.613.601.800 11.071.662.450

41. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MI,IC TRINH BAy TRONG BAo cAo LI1U
CHUYE"NTI'EN Te

Tien chi mua tai san co dinh va chi phi xay dl/ng cd ban do dang trong narn kh6ng bao
gom 6.018.113.998 VND (tat ngay 31 thanq 12 narn 2015: 3.986.055.066 VND), la so
tien dung de mua sarn tai san co dinh va xay dl/ng co ban do dang phat sinh trong narn
rna chua dl1c;1cthanh toano VI v~y, mQt khoan tien tl1dng ltng d§ dl1c;1cdieu chinh tren
phan tang, qiarn cac khcan phai tra.

Du'dngHoang Vu
Ngu'oi I~p bieu

Tran Hoai Hanh
Ke toan tru'ong
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