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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1.1.

Những sự kiện quan trọng
Việc thành lập
Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiền thân là xí nghiệp liên hợp Dược Hải
Hưng. Xí nghiệp thành lập ngày 01/07/1983 theo quyết định số 07/TC ngày 23/06/1983 của
UBND tỉnh Hải Hưng. Xí nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập công ty Dược phẩm và
xí nghiệp Dược phẩm tỉnh.
Ngày 02/12/1999, xí nghiệp liên hợp Dược được đổi tên thành công ty Dược Vật tư Y tế
Hải Dương theo quyết định số 2749/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Dương.
Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần
Ngày 18/06/2002, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định số 2750/QĐ-UB đồng ý cho công
ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước
sang công ty cổ phần. Ngày 10 và 11/03/2003 đại hội cổ đông thứ nhất thông qua và phản
ánh điều lệ công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
Ngày 01/04/2003, Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương chính thức được thành lập
và đi vào hoạt động với tên giao dịch Haduphaco.
Tháng 06/2007, Công ty đổi tên giao dịch thành HD pharma.
Các sự kiện khác

1.2.

Thời điểm

Sự kiện

01/04/2003

Công ty được thành lập với vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh là 10.260.000.000 đồng và số vốn thực góp
được ghi trong Điều lệ là 10.260.000.000 đồng.

15/07/2010

Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 30 tỷ đồng thông qua đợt phát
hành 1.974.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và cổ
đông chiến lược theo giấy chứng nhận chào bán số 611/UBCK –
GCN ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước.

Quá trình phát triển
Ngành nghề kinh doanh
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 Thu mua, nuôi trồng Dược liệu;
 Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, Dược liệu, hóa chất, tinh dầu, vật
tư thiết bị y tế;
 In ấn biểu mẫu y tế;
 Dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, Dược, mỹ
phẩm và thực phẩm;
 Dịch vụ kiểm tra chất lượng Dược phẩm;
 Mua bán kính;
 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô;
 Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa;
 Cho thuê văn phòng, bến bãi, nhà ở;
 Kinh doanh dịch vụ khách sạn;
 Sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng, bổ sung;
 Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
Tình hình hoạt động
Thương hiệu HD PHARMA đã vượt qua hơn 70 thương hiệu khác lọt vào TOP 13 thương
hiệu mạnh tỉnh Hải Dương năm 2009.
Để được người tiêu dùng và ban tổ chức bình chọn là doanh nghiệp có thương hiệu mạnh,
lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty đã phải dày công phát triển cơ sở vật chất và kỹ
thuật, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh doanh, sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất
lượng, hoàn thành nghĩa vụ dân sinh với Nhà nước, có trách nhiệm với người lao động và có
nhiều biện pháp bảo vệ môi trường.
1.3.

Định hƣớng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2011 là phải đạt được các chi tiêu kế hoạch 2011 mà
ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua. Để thực hiện mục tiêu này, Ban lãnh đạo công ty đưa
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ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011 và các năm tiếp theo, tập trung vào một số
nội dung sau: đào tạo, đào tạo lại và phát triển nguồn lực; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị
trường; triển khai công tác đầu tư phát triển và nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển
sản phẩm mới.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Về khẩu hiệu và chiến lược kinh doanh
Lấy phục vụ làm mục đích kinh doanh, lấy hiệu quả kinh doanh làm động lực của sự
phát triển.
Về chính sách chất lượng sản phẩm/ dịch vụ
Bảo vệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là sứ mệnh của Doanh nghiệp.
Về chính sách thị trường và bán hàng
Có chiến lược phủ kín thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm đến vùng
sâu, vùng xa để phục vụ kịp thời người tiêu dùng.
Về tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ
Có kế hoạch quảng bá trên VTV1, VTV3 và các kênh truyền hình địa phương; trên các
báo - tạp chí; trên Website của công ty và Website www.thuocvabietduoc.com, website:
xuctienthuongmai.vn
Về đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật
Đầu tư đổi mới máy móc, trang thiết bị hiện đại cho các dây chuyền hiện có của công ty.
Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất Đông dược theo tiêu chuẩn GMP - WHO.
Nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc Nước và kem mỡ đạt tiêu chuẩn GMP - WHO.
Mở rộng dây chuyền thuốc Tiêm (thêm bộ phận Đông khô - Dịch truyền).
Về chính sách đào tạo nhân lực
Mở rộng đào tạo tại chỗ; gửi CBCNV đi đào tạo nâng cao;
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Mời chuyên gia đến hướng dẫn sử dụng máy móc, chuyển giao công nghệ cho CBCNV
làm việc trực tiếp.
Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Tuyên truyền cho CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước, nội quy quy chế
của doanh nghiệp.
Tôn trọng các giá trị của doanh nghiệp (tôn trọng chất lượng sản phẩm do mình tạo ra).
Tác phong làm việc công nghiệp, thái độ làm việc vui vẻ, văn minh lịch sự.
Thực hiện tốt các quyền lợi đối với người lao động; động viên khen thưởng CBCNV kịp
thời tạo động lực cho người lao động trong lao động sản xuất.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đoàn thể trong Doanh nghiệp hoạt động.
Các hoạt động khác
Đối với việc bảo vệ môi trường: nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức
năng; trang bị những thiết bị, xây dựng những công trình nhằm bảo vệ môi trường.
Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương: đóng góp đầy đủ các quỹ, thăm hỏi
tặng quà cho các đối tượng chính sách, trẻ em; tích cực tham gia các hoạt động công ích
của địa phương ...
Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước.
Doanh nghiệp cam đoan và chịu trách nhiệm tính khách quan và xác thực của các thông
tin trong Hồ sơ cũng các tài liệu kèm theo.
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
2.1.

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm
Tổng giá trị
Năm 2010: phòng Kế hoạch đã thu mua:
+ Hóa chất = 200 tấn;
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+ Phụ liệu (PVC, màng nhôm, túi nhôm ...) = 150 tấn
Ngoài ra còn có các phụ liệu khác: ống thủy tinh, nhiên liệu chất đốt ...
Phân xưởng ống: đạt 17 tỷ đồng; thuốc tiêm đạt 55,2 triệu ống và một số thuốc khác.
Phân xưởng cao nước: đạt 12,2 tỷ đồng; tổng số cao đạt 61.838,8kg, cao sấy đạt 631,4
kg; thành phẩm các loại đạt 478.106 chai.
Phân xưởng Nang mềm: đạt 37,3 tỷ đồng. Tổng số lượng viên sản xuất năm 2010 là
132,7 triệu viên với gần 200 mặt hàng.
Trong đó: + 70 triệu viên oval 7.5
+ 62,7 triệu viên oblong.
PX viên: thực hiện được: 27,4 tỷ đồng; 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn mẫu A.
Phân xưởng Barisup đạt 1,1 tỷ đồng.
Công tác Dược liệu:
Doanh số bán ra: 9.343.031.774 VND. Trong đó:
+ Bán vào công ty = 3.137.017.600đ
+ Bán cho bệnh viện = 2.196.423.243đ
+ Bán ngoài = 4.009.590.931đ
Lương bình quân: 1.624.800đ, nộp NSNN = 510,7 triệu đồng, nộp công ty = 121,3 triệu
đồng; nộp khấu hao tài sản công ty = 9,6 triệu đồng; mua sắm công cụ dụng cụ = 18,4 triệu
đồng.
Phòng Dược liệu đã thu mua:
-

Đinh lăng: 24,2 tấn.

-

Kim tiền thảo: 15,4 tấn

-

Diệp hạ châu: 32 tấn

-

Ích mẫu: 20,9 tấn
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-

Trinh nữ hoàng cung: 8,7 tấn.

-

Cỏ nhọ nồi: 10,4 tấn.

-

Mộc hương: 7,3 tấn ...

Phòng Dược liệu còn tham gia sản xuất 3 mặt hàng: rượu Ba Kích, rượu Dâm Dương vương
tửu, Mật ong Hải Dương.
2.2.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2010 SO VỚI NĂM 2009
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

NĂM 2010

SO VỚI
KH

SO VỚI
NĂM
2009

I Tình hình sản xuất
- Phân xưởng SX thuốc ống

17.143.049.000

145%

- Phân xưởng SX thuốc đông dược

12.535.606.000

126%

- Phân xưởng SX thuốc Viên

27.480.239.000

179%

- Phân xưởng SX viên nang mềm

37.380.199.000

135%

1.129.578.000

77%

- Tổ barisup + PX phụ bao bì
Tổng giá trị sản lƣợng SX

95.668.671.000

118%

144%

1. Tổng doanh thu

505.745.399.734

101%

114,7%

Trong đó : - Doanh thu hàng sản xuất

123.043.843.327

136%

382.701.556.407

109%

II Kết quả kinh doanh

- Doanh hàng kinh doanh + DV
2.Tổng lợi nhuận trƣớc thuế
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( Lợi nhuận
sau thuế /vốn góp cổ phần )

13.889.643.465
63,6%

146%

220,7%
138,3%

(CTCP Dƣợc Vật tƣ Y tế Hải Dƣơng)
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Những thay đổi chủ yếu trong năm
Công tác tài chính
Công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ từ 10,26 tỷ lên 30 tỷ đồng thành công. Toàn bộ số
vốn trên hiện văn phòng công ty đang quản lý và sử dụng cho các dự án đang triển khai và
bổ sung vốn kinh doanh có hiệu quả.
Các chỉ tiêu tài chính như: giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, cổ
tức… của năm 2010 mà phương hướng đại hội đề ra chúng ta đều đạt được.
Công tác đảm bảo chất lượng
Soạn thảo và ban hành các SOP, sổ tay chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; phối kết
hợp thẩm định ISO góp phần đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
Đào tạo GMP và nâng bậc tay nghề cho công nhân các xưởng.
Ngoài ra còn đăng ký được 14 sản phẩm thực phẩm chức năng, 03 thuốc đông dược, thiết kế
bao bì cho sản phẩm ...
Công tác kiểm tra chất lượng
Đây là phòng Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP: Thiết bị được đầu tư hiện đại, cán bộ làm
việc đòi hỏi tay nghề cao mới đảm đương sử dụng được máy móc để đảm bảo độ chính xác,
lượng công việc của phòng nhiều và luôn tăng đòi hỏi phòng luôn phải bố trí làm việc ngoài
giờ.
Công tác kiểm tra chất lượng thành phẩm: phòng kiểm tra được 8.978 mẫu. Trong đó có:
700 mẫu thành phẩm; 5484 mẫu bán thành phẩm; 2459 mẫu nguyên liệu, bao bì, dược liệu;
238 mẫu cất nước và Ro; 97 mẫu kiểm tra độ ổn định viên Nang mềm và thuốc tiêm.
Phòng đã làm và phát hiện 215 mẫu bao bì không đạt tiêu chuẩn; 94 mẫu dược liệu không
đạt tiêu chuẩn; 34 mẫu cao dược liệu không đạt độ ẩm, độ cắn, 5 mẫu nguyên liệu không đạt
(tạp chất, độ trong, màu sắc ...).
Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo (phép thử HPLC) đạt kết quả cao; thiết lập 15
chất chuẩn đối phòng thí nghiệm gồm 317 ống chuẩn.
Ngoài ra còn xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thiết bị năm 2011, xây dựng sơ bộ bộ chuẩn
dược liệu bao gồm 62 dược liệu; cùng các bộ phận khác thẩm định quy trình sản xuất, hệ
thống quản lý chất lượng ISO.

Báo cáo thường niên năm 2010

Page 8

Tháng 4, 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ HẢI DƢƠNG

Công tác nghiên cứu phát triển
Năm 2010 phòng Nghiên cứu cùng với nhiều cán bộ kỹ thuật toàn công ty đã sản xuất thành
công nhiều mặt hàng có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao, có chỗ đứng trên thị
trường.
Đã được cấp số đăng ký: Thuốc là 20 SP; TPCN là 15 SP.
Tổ chức lớp tập huấn quy chế cho các CB tại văn phòng và hiệu thuốc; kê khai, điều chỉnh
giá thuốc kịp thời; quản lý hoạt động thuốc gây nghiện, hướng tâm thần theo đúng quy chế.
Ngoài ra: tham gia quản lý lớp DSTH hệ vừa học vừa làm tại công ty; tham gia đào tạo
GMP, đào tạo tay nghề cho công nhân; tham gia công tác nghiên cứu thực nghiệm, giám sát
sản xuất sản phẩm của công ty Nam Lạng; làm phần mềm và thẩm định ISO; quản lý
Website của công ty.
Công tác kỹ thuật cơ điện
Kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đảm bảo máy móc, trang thiết bị hoạt động ổn định;
Đưa những sáng kiến mới vào áp dụng nhằm hợp lý hóa trong quá trình sản xuất, tiết kiệm
nguyên - nhiên liệu của công ty.
Công tác xây dựng, sửa chữa
Hoàn thành được 90% khối lượng công việc trong dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng dây
chuyền thuốc Viên - Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
Hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP tại bệnh viện Nhi.
Đấu thầu và triển khai làm đường nội bộ, tường rào bảo vệ tại khu đất Cẩm Thượng, xưởng
sản xuất thuốc Đông khô và dịch truyền.
Như vậy, hiện Công ty có 1 Phòng Kiểm nghiệm đạt GLP, 2 kho đạt GSP (kho Nguyên liệu
và kho Thành phẩm), 10 cơ sở phân phối thuốc tốt, 17 cửa hàng đạt GPP.
2.4.

Triển vọng và kế hoạch trong tƣơng lai
Hoàn thành xây dựng và thẩm định xong dây chuyền GMP Đông dược và thuốc nước kem mỡ.
Thẩm định GMP cho nhánh hỗn dịch, nhũ dịch và nội tiếp tố cho dây chuyền thuốc
Tiêm đã được GMP.
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Tiếp tục xây dựng và dự kiến hoàn thành trong quý 3/ 2011 nhánh dịch truyền cỡ nhỏ và
thuốc Đông khô; công trình liên doanh với Công ty Vimedimex Sài Gòn, mức đầu tư
khoảng 30 tỷ đồng.
Đầu tư thêm trang thiết bị:
-

Tăng công suất của Nang mềm lên 30% công suất; đầu tư thêm thiết bị nấu, thiết bị
sấy để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

-

Đầu tư thêm máy dập viên, máy ép vỉ, máy đóng túi, máy dán nhãn, máy khử ẩm và
mua thêm nồi hơi 2 tấn.

Để tăng cường tại khu đất mới Cẩm Thượng:
-

Hoàn chỉnh hệ thống tường bao bảo vệ.

-

Hoàn chỉnh hệ thống đường thảm áppan và hệ thống cống tiêu thoát nước.

-

Đưa điện, nước vào khu đất; xây bể chứa, xử lý nước và trạm biến áp.

-

Xây dựng hệ thống kho, cửa hàng ... và khu nhà để triển khai dây chuyền Viên
không õ lac-tam liên doanh với Công ty Hiền Vĩ.

-

Chuyển dần khu chế biến dược liệu ra khu đất mới.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
3.1.

Báo cáo tình hình tài chính
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

Đơn
vị tính

Năm
2009

Năm
2010

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Lần

1,10

1,69

- Hệ số thanh toán nhanh (TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ NH

-

0,73

1,16

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

-

- Hệ số nợ/tổng tài sản

-

0,87

0,59

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLD/Nợ NH)
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-

6,81

1,47

Vòng

9,02

9,05

-

2,91

2,70

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

%

1,08

2,07

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH

-

25,5

14,0

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS

-

3,1

5,6

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần

-

1,3

2,6

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/hàng tồn kho bq)
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2010)
 Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán của Công ty năm 2010 có sự cải thiện rõ rệt so với năm 2009, các
chỉ tiêu này năm 2010 đều lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng thanh toán của Công ty khá tốt.
Sự cải thiện này có được một phần do trong kỳ Công ty đã phát hành thành công tăng
vốn điều lệ từ 10,26 tỷ đồng lên 30 tỷ giúp Công ty gia tăng lượng tiền mặt đáng kể
cùng lượng hàng hóa phục vụ sản xuất.
 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Các hệ số nợ qua các năm được cải thiện rõ rệt theo hướng tăng tự chủ về mặt tài chính,
giảm tỷ trọng vốn vay trong cơ cấu nguồn vốn. Năm 2010, hệ số nợ/tổng tài sản và
nợ/VCSH lần lượt là 0,59 và 1,47 so với năm 2009 là 0,87 và 6,81. Có sự thay đổi về cơ
cấu vốn này là do vốn điều lệ của Công ty được tăng thêm trong năm 2010.
 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Tỷ số về năng lực hoạt đông của Công ty các năm đều khá tốt và được duy trì qua các
năm.
 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hầu hết các hệ số về khả năng sinh lời của Công ty năm 2010 đều gia tăng so với năm
2009, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận/doanh thu tăng gần gấp đôi. Điều này chứng tỏ công
tác tiết kiệm chi phí của Công ty đã có kết quả tốt, Công ty giảm được tỷ trọng chi phí
trên doanh thu, là cơ sở để gia tăng lợi nhuận.
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Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận/vốn chủ sở hữu năm 2010 lại giảm so với năm 2009 là do
trong kỳ Công ty đã phát hành tăng vốn chủ sở hữu.
Những thay đổi về vốn góp cổ đông:
Trong năm 2010, do Công ty thực hiện một đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 10,26 tỷ lên
30 tỷ nên có sự thay đổi về vốn góp cổ đông lớn như sau:

TT

Cổ đông nắm trên 5% vốn

Số cổ phần

(1000 đồng)

Tỷ trọng trong
tổng vốn điều lệ
(%)

Giá trị

1

Nguyễn Trung Việt

915.600

9.156.000

30,52

2

Tổng Công ty đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà nước: Đại diện
bởi bà Nguyễn Thị Tú AnhPGĐ Công ty CP Dược Vật tư
Y tế Hải Dương

363.800

3.638.000

12,13

1.279.400

12.794.000

42,65

Tổng cộng

(Báo cáo kết quả phát hành – CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương)
Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành năm 2010 theo từng loại:
Trong năm 2010, Công ty có thực hiện một đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 10,26 tỷ lên 30
tỷ đồng thông qua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và cổ đông chiến lược.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
+ Cổ phiếu phổ thông: 3.000.000 cổ phiếu
+ Cổ phiếu ưu đãi: không có
Số lượng cổ phiếu quỹ theo từng loại:
+ Cổ phiếu phổ thông: không có
+ Cổ phiếu ưu đãi: không có
Cổ tức:
Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010, cổ tức năm 2010 là: 21%.
Dự kiến cổ tức năm 2011 là: 21%
3.2.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

% tăng

Năm 2009

Năm 2010

Tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

150.951,94

186.433,50

35.481,56

23,51%

Doanh thu thuần

438.862,51

503.727,96

64.865,45

14,78%

Giá vốn hàng bán

386.271,05

440.927,53

54.656,48

14,15%

Chi phí tài chính

4.030,39

6.157,48

2.127,08

52,78%

5.683,61

13.327,94

7.644,33

134,50%

607,86

561,70

(46,16)

-

Lợi nhuận trước thuế

6.291,47

13.889,64

7.598,17

120,77%

Lợi nhuận sau thuế

4.718,60

10.417,23

5.698,63

120,77%

Lợi nhuận thuần từ
HĐKD
Lợi nhuận khác

giảm

(Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương)
3.3.

Những tiến bộ công ty đã đạt đƣợc
Năm 2010, mặc dù nền kinh tế chưa thực sự phục hồi, dù còn khó khăn nhưng toàn công ty
đã đứng vững và phát triển, tăng trưởng bình quân là 25 - 30%/ năm; đời sống việc làm ổn
định và được cải thiện, tiền lương tháng bình quân đạt 3.225.000đ/người, tăng 20,7% so với
năm trước. Nộp ngân sách năm 2010 tăng 40% so với năm 2009.

3.4.

Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai
Giá trị sản lượng sản xuất đạt : 117 tỷ
Doanh số bán hàng đạt :
540 tỷ
Các chỉ tiêu tài chính
 Bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn góp của các cổ đông.
 Trích ,nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với nhà nước và người lao động.
 Đảm bảo tiền lương cho người lao động năm sau tăng so với năm trước, trên cơ sở
tốc độ tăng tiền lương phù hợp với tốc độ tăng NSLĐ. Tốc độ tăng tiền lương bình
quân hàng năm là từ 5% - 10%
 Tiếp tục phấn đấu mức cổ tức trả cho cổ đông tối thiểu 21%/năm
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY
4.1.

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo thường niên năm 2010

Page 14

Tháng 4, 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ HẢI DƢƠNG

Báo cáo thường niên năm 2010

Page 15

Tháng 4, 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ HẢI DƢƠNG

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2010 – DHD)
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4.2.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ HẢI DƢƠNG

Kết quả hoạt động kinh doanh

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2010 – DHD)
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Lƣu chuyển tiền tệ

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2010 – DHD)
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
5.1.

Kiểm toán độc lập
 Đơn vị kiểm toán độc lập:
Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà
Nội
Điện thoại: (84) 4 3974 5080/81/82

Fax: (84) 4 3974 5083

Web: http://www.cpahanoi.com/
 Ý kiến kiểm toán độc lập:
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 Các nhận xét đặc biệt: Không có
5.2.

Kiểm toán nội bộ
 Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có
 Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
6.1.

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty
Không có

6.2.

Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ
Không có

6.3.

Tình hình đầu tƣ vào các công ty có liên quan
Không có

VII.
7.1.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Cơ cấu tổ chức của công ty
SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TY
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Kiểm soát

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
CHẤT LƢỢNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

CHI
NHÁNH
HÀ NỘI

7.2.

PHÓ GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT

12 HIỆU
THUỐC

TRỤ SỞ
CHÍNH

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
Ban Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của
Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc
thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Công ty hiện nay có một Giám đốc và hai Phó
Giám Đốc. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm.
Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Xuân Trang

Giám Đốc

2

Bà Nguyễn Thị Tú Anh

Phó Giám Đốc
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3

Ông Nguyễn Văn Năm

Phó Giám Đốc

4

Ông Chu Văn Long

Kế toán trưởng

Tóm tắt sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban giám đốc
ÔNG NGUYỄN XUÂN TRANG
Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông sinh ngày 02/08/1953.
Ông đã tốt nghiệp bằng Dược sỹ đại học. Số

BÀ NGUYỄN THỊ TÚ ANH
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó
Giám đốc.
Bà sinh ngày 01/09/1965.

cổ phần sở hữu của ông tại Công ty là 44.000

Bà tốt nghiệp Đại học Dược. Hiện bà sở

CP tương ứng với tỷ lệ 1,47%

hữu 24.580 CP tương ứng với tỷ lệ
0.82%.

ÔNG NGUYỄN VĂN NĂM

ÔNG CHU VĂN LONG

Phó Giám đốc

Kế toán trưởng

Ông sinh ngày 20/10/1952.

Ông sinh ngày 06/02/1966.

Ông đã tốt nghiệp bằng Kỹ sư chế tạo máy.

Ông đã tốt nghiệp bằng cử nhân Đại học

Số cổ phần sở hữu của ông tại Công ty là

Kinh tế. Số cổ phần sở hữu của ông tại

18.000 CP tương ứng với tỷ lệ 0,60%

Công ty là 13.300 CP tương ứng với tỷ lệ
0,44%

7.3.

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trƣởng
trong năm
Trong năm Công ty không có bất cứ sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám
đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng nào.

7.4.

Quyền lợi của Ban Giám đốc

Báo cáo thường niên năm 2010

Page 24

Tháng 4, 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ HẢI DƢƠNG

Được hưởng đầy đủ các khoản Tiền lương, thưởng, ngoài ra không có khoản thu nhập nào
khác.
7.5.

Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động
Cơ cấu lao động
Tổng số CBCNV trong Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là 611 người, Trong đó, cơ cấu
theo trình độ lao động như sau:
Bảng 14- Cơ cấu lao động theo trình độ lao động
STT

Trình độ lao động

Số lƣợng

Tỷ lệ (%)

1

Dược sỹ đại học

26

4,26

2

Đại học khác

35

5,73

3

Dược sỹ trung học và TH khác

303

49,59

4

Sơ học + Dược tá

247

40,43

Tổng

611

100

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương)
Chính sách với ngƣời lao động
Công ty luôn xây dựng môi trường làm việc mà ở đó khuyến khích cán bộ công nhân viên
phát huy khả năng sáng tạo, xây dựng và phát triển chế độ lao động, chính sách ưu đãi hợp
lý đối với người lao động giúp họ yên tâm làm việc và cống hiến. Cụ thể như sau:
 Tiền lương được chi trả theo tháng gồm 2 lần (tạm ứng và thanh toán). Lương được
tính dựa trên kết quả năng suất lao động, ngày công và mức độ hoàn thành công
việc.
 Tiền thưởng: được tính theo quý, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Việc chi trả tiền thưởng được thực hiện theo quy chế do Công ty xây dựng
 Thời gian nghỉ cuổi tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hiếu hỷ, nghỉ phép, nghỉ ốm, không
lương: Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật lao động.
 Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật định.
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 Do đặc thù sử dụng nhiều lao động nữ nên đời sống của lực lượng cán bộ lao động
nữ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo. Các tổ chức đoàn thể của
Công ty được lập ra nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
 Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNV trực tiếp sản xuất kinh
doanh; ngoài ra còn tổ chức khám sức khỏe cho chị em nữ CNV 1 lần/năm.
 Thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn
lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn công ty.
 Do tính chất của ngành Dược sản xuất thuốc chữa bệnh cho con người nên công ty
quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp nhà xưởng đạt tiêu chuẩn “Thực hành sản xuất
thuốc tốt, GMP – WHO” theo quy định của Bộ Y tế: Về không gian, ánh sáng, độ
sáng, đọ cách âm…; nơi làm việc ở các xưởng được trang bị quạt thông gió; riêng
phân xưởng Nang mềm và Phân xưởng thuốc Tiêm được trang bị điều hòa, máy lọc
không khí, máy hút bụi, máy giặt là quần áo cho người lao động đảm bảo vô trung.
 Một số chính sách ưu đãi đối với Cán bộ công nhân viên khác:
o Chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ.
o Chế độ thăm quan, nghỉ lễ.
 Trong quá trình cổ phần hóa có chính sách ưu đãi đặc biệt cho các hộ lao động
nghèo được mua cổ phần dưới hình thức trả chậm.
 Nhằm thu hút và giữ những cán bộ có năng lực, công ty luôn có những chính sách
đặc biệt về lương, thưởng ưu đãi hơn cho các cán bộ có trình độ Dược sỹ đại học trở
lên, các cán bộ có những đóng góp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất,
kinh doanh.
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
8.1.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết
định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý
hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5
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người do Đại Hội đồng cổ đông bầu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm, thành viên
Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.
Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Văn Oanh

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Xuân Trang

Ủy viên HĐQT – Giám đốc

3

Nguyễn Thị Tú Anh

Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc

 Hoạt động của HĐQT
Trong năm 2010 vừa qua, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã phối hợp xác định, điều
chỉnh kế hoạch kinh doanh và sắp xếp phù hợp với từng giai đoạn, theo từng thời điểm. Bên
cạnh đó, lực lượng dược sỹ, công nhân kỹ thuật bậc cao luôn được bố trí đầy đủ, tuân thủ
nghiêm túc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của HĐQT
Họ tên

TT
1
2
3

Chức vụ

Số lƣợng cổ

Tỉ lệ

phần nắm giữ

nắm giữ

Trần Văn Oanh

Chủ tịch HĐQT

36.300

1,21%

Nguyễn Xuân Trang

Ủy viên HĐQT – GĐ

44.000

1,47%

24.580

0,82%

Ủy viên HĐQT – Phó
Nguyễn Thị Tú Anh

giám đốc

 Thù lao của HĐQT (theo điều lệ Công ty)
STT
A
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Thù lao Hội đồng quản trị (=3%xA)

B

312.516.900

Ban kiểm soát
Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và
điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm
vụ được giao. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát có từ 03 hoặc 05 người do Đại hội cổ
đông bầu ra. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn
về tài chính kế toán, thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính
của Công ty và không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải bầu một thành viên là cổ
đông của Công ty làm Trưởng ban.
Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 3 thành viên :
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Văn Nghiêm

Trưởng Ban Kiểm Soát

2

Hoàng Thị Quế Quỳnh

Thành viên Ban Kiểm Soát

3

Phạm Đăng Hồng

Thành viên Ban Kiểm Soát

 Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:
-

Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

-

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời dự.

-

Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa năm và khi kết thúc năm do Ban
Giám đốc điều hành lập báo cáo.

-

Xem xét các báo cáo của các tổ chức tư vấn niêm yết và tổ chức kiểm toán.

-

Để tham gia trong công tác quản trị công ty, các đợt kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát
đều có kết quả phân tích, đánh giá sơ bộ. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban
Kiểm soát về tình hình quản lý, hoạt động của các đơn vị đều được lập bằng văn bản
trực tiếp gửi đến Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ... Những công việc phát sinh
hàng ngày hoặc đột xuất liên quan đến vấn đề còn tồn tại trong quản lý và điều hành, các
thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
Công ty và các phòng ban liên quan.
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-

Thẩm định báo cáo tài chính công ty.

-

Giám sát tình hình hoạt động điều hành, giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc
điều hành.

-

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Tổng giám đốc.

-

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân
thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Công ty.

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của BKS
Số lƣợng cổ

Tỉ lệ

phần nắm giữ

nắm giữ

Trưởng Ban Kiểm
Soát

8.100

0,27%

Họ tên

TT

Chức vụ

1

Trần Văn Nghiêm

2

Hoàng Thị Quế Quỳnh

Thành viên Ban
Kiểm Soát

6.800

0,23%

3

Phạm Đăng Hồng

Thành viên Ban
Kiểm Soát

3.500

0,12%

 Thù lao của BKS (được quy định trong Điều lệ Công ty)
STT

8.2.

CHỈ TIÊU

A

Lợi nhuận sau thuế

B

Thù lao của BKS (=1%xA)

SỐ TIỀN (VNĐ)

10.417.232.599
104.172.300

Các dữ liệu thống kê về cổ đông đến ngày 31/03/2011:
Cơ cấu cổ đông
TT
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Tổng vốn chủ sở hữu:

30.000.000

100

-

Cổ đông sáng lập:

1.519.800

5,07

-

Cổ đông lớn:

12.794.000

42,65

-

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:

14.744.550

49,15

Trong đó:
-

Nhà nước:

3.638.000

12,13

-

Người nước ngoài:

0

0

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương)
Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nƣớc
Cổ đông

STT

1

Giá trị

Tỷ lệ

(Đồng)

( %)

Số lƣợng cổ phần

Tổng Công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn nhà
nước. Đại diện: Bà
Nguyễn Thị Tú Anh –
Phó Giám đốc

363.800

3.638.000.000

12,13

Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập
Cổ đông

STT
1

Trần Văn Oanh

2

Đặng Văn Tư

3

Số lƣợng cổ
phần

Giá trị

Tỷ lệ

(Đồng)

( %)

36.300

363.000.000

1,21

8.200

82.000.000

0,27

Nguyễn Xuân Trang

44.000

440.000.000

1,47

4

Nguyễn Thị Tú Anh

24.580

245.800.000

0,82

5

Lê Văn Hoà

11.300

113.000.000

0,38
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6

Vương Thị Mích

4.000

40.000.000

0,13

7

Nguyễn Văn Túc

13.400

134.000.000

0,45

8

Chu Văn Long

13.300

133.000.000

0,44

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương)
Theo quy định tại Điều 84 khoản 5 Luật doanh nghiệp, sau 3 năm kể từ ngày Công ty được
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ
đông sáng lập đều được bãi bỏ. Như vậy đến thời điểm hiện tại, các cổ đông sáng lập của
Công ty đã được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông đang nắm giữ.
Cổ đông/thành viên góp vốn nƣớc ngoài:
Không có

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2011
CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN VĂN OANH
(Đã ký)
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