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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát:
-

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC BECAMEX
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh
Bình Dương cấp lần đầu ngày 29/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 07/06/2012
Vốn điều lệ : 40.400.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.400.000.000 đồng
Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: 0650.3553326
Số Fax: 0650.3553327
Website: www.becamexpharm.vn
Mã cổ phiếu: BCP

2. Quá trình hình thành và phát triển:
-

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược BECAMEX là Công ty Dược Phẩm Tỉnh Sông Bé,
được thành lập từ sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng như một đơn vi kinh doanh
nhằm phục vụ nhu cầu thuốc chửa bệnh cho nhân dân trong tỉnh lúc bấy giờ. Cơ sở vật chất
của công ty được tiếp quản từ các cơ sở cũ, chuyên sản xuất các mặt hàng thuốc dùng ngoài
với quy mô nhỏ.

-

Vào đầu năm 1991, Bộ Y Tế đã hướng dẫn sắp xếp lại hệ thống y tế địa phương, trong đó đã
có những hướng dẫn việc chuyển các Công ty dược cấp huyện, thị trực thuộc công ty, xí
nghiệp cấp tỉnh. Năm 1992, Nghị định 338/HDBT ban hành quy chế thành lập và giải thể
Doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào nghị định này UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định số:
25 và số 26/QDUB ngày 23/03/1991 với nội dung giải thể các công ty Dược cấp III huyện,
thị và nhập thành Công ty Dược phẩm tỉnh Sông Bé hình thành 1 công ty dược duy nhất tại
tỉnh.

-

Song song với việc thay đổi cơ cấu tổ chức, với chủ trương đăng ký lại doanh nghiệp trong
tổng thể toàn xã hội, UBND tỉnh Sông Bé đã ký giấy phép số 132 ngày 14/11/1992 và giấy
phép kinh doanh số 103734 ngày 08/12/1992 chính thức thành lập công ty Dược với tên gọi
là Công ty Dược Vật Tư Y Tế Bình Dương.

-

Ngày 10 tháng 11 năm 2004, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định số 155/2004/QD-UB về
việc sáp nhập Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Dương vào Công ty Đầu tư và phát
triển công nghiệp (Becamex IDC) và quyết định số 30/QĐUB ngày 07 tháng 01 năm 2005
về việc thành lập Công ty Dược và Vật tư y tế Bình Dương trực thuộc công ty Đầu tư và
phát triển công nghiệp (Becamex IDC)

-

Ngày 29 tháng 12 năm 2005 Công ty chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần với tên
gọi là Công ty CP Dược và vật tư y tế Bình Dương theo giấy CNDKKD số 4603000202
ngày 29 tháng 12 năm 2005 với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Với chức năng sản xuất và kinh
doanh dược phẩm, vật tư y tế, kinh doanh mỹ phẩm.
Đầu năm 2007, được đầu tư xây dựng và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng
8/2009, Công ty Cổ phần Dược Becamex được thành lập trên cơ sở tiếp quản từ Công ty Cổ
phần Dược và Vật tư y tế Bình Dương trước đây. Chuyển đổi môi trường hoạt động với đơn
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vị chủ quản đầu tư trực tiếp là Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp TNHH –
MTV Becamex IDC. Nhà máy Công ty Cổ phần Dược Becamex với tổng vốn đầu tư lên đến
hơn 100 tỷ đồng. Đây là nhà máy Dược phẩm được đầu tư đạt chuẩn GMP – Chuẩn về
thực hành sản xuất thuốc tốt theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới. Với quy trình sản
xuất khép kín trong điều kiện vệ sinh tuyệt đối, nhà máy luôn đảm bảo được 100% chất
lượng và mức độ an toàn của sản phẩm thuốc.
Nhà máy dược phẩm Công ty Cổ phần Dược Becamex được xây dựng theo tiêu chuẩn
ngành. Từ chất liệu xây dựng đến hệ thống điều hòa không khí và các thiết bị sản xuất đều
phải đạt tiêu chuẩn về vệ sinh theo tiêu chuẩn cấp sạch theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế
giới.
Nhà máy Dược được thành lập và đi vào hoạt động cho thấy một chiến lược đầu tư phù
hợp của Becamex IDC nhằm xây dựng một mô hình Tổng Công ty đa ngành toàn diện cùng
với việc nâng cao năng lực hoạt động các lĩnh vực đầu tư truyền thống. Việc thực hiện đẩy
mạnh các dự án an sinh xã hội như y tế, giáo dục đã cho thấy Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển Công nghiệp TNHH – MTV Becamex IDC đang hướng đến mục tiêu xây dựng một
mô hình công nghiệp - dịch vụ - đô thị bền vững phục vụ tốt nhu cầu phát triển của một
thành phố mới Bình Dương trong tương lai.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
a. Ngành nghề kinh doanh:
-

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

-

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

-

Sản xuất, gia công các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng;

-

Sản xuất dược phẩm, vật tư y tế;

-

Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên
liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực
phẩm chức năng.
b. Phạm vi hoạt động:
Công ty có tổ chức hệ thống phân phối và quầy thuốc bán lẻ tại các huyện thị trên địa bàn
tỉnh Bình Dương chiếm trên 30% doanh thu năm 2013 mang lại nguồn thu ổn định cho
Công ty.
- Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy
định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với quy định
của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu
của Công ty;
- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật
cho phép và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và Điều lệ nhằm đạt hiệu
quả kinh tế tốt nhất cho các Cổ động.
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
Mô hình quản trị tại Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn.
Đại hội đồng cổ đông, đại diện cho các cổ đông, là cơ quan quyết định cao nhất của Công
ty.
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, đề ra chiến lược và giám sát Ban Tổng Giám
đốc để hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của
Công ty.
Ban Tổng Giám đốc điều hành những hoạt động hằng ngày như thực hiện chiến lược
ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, lên kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân sự, xây dựng các chiến
lược kinh doanh và quản lý tài sản.

-

Ban Tổng giám đốc: Ban tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ
chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo
những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Ban Tổng giám đốc hiện có 02 thành viên.

-

Phòng tổ chức - nhân sự: Có chức năng tham mưu cho giám đốc về bộ máy sản xuất kinh
doanh, và bố trí nhân sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty, quản lý hồ sơ lý
lịch của công nhân viên, quản lý lao động tiền lương, xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ,
đồng thời thực hiện công tác hành chính như công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ cơ quan,
môi trường, phòng cháy chữa cháy.

-

Phòng nghiệp vụ kinh doanh: Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc trong công tác
xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, tham mưu cho ban giám đốc trong việc
ký kết hợp đồng mua bán giữa các khách hàng và công ty, kiểm soát và quản lý quá trình
thực hiện các hợp đồng kinh tế đã được ban giám đốc phê duyệt và xây dựng kế hoạch cung
ứng nguyên phụ liệu hàng hóa phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

-

Phòng kế toán tài chính: Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch tài
chính hàng năm, tổ chức bộ máy kế toán thực hiện quản lý nguồn vốn, tài sản, thực hiện các
nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ ngân hàng, lập báo cáo quyết toán hàng
quý, năm và quyết toán đầu tư.

-

Nhà máy sản xuất dƣợc phẩm: trực thuộc Công ty Cổ Phần Dược Becamex có các phòng
chức năng, xưởng sản xuất thực phẩm chức năng và xưởng sản xuất GMP-WHO. Nonbeta
lactam đạt tiêu chuẩn GMP - WHO

-

Các phòng ban và xưởng chịu sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc, có quyền và chịu
trách nhiệm sản xuất theo đúng tiêu chuẩn GMP-WHO và cung cấp kịp thời, đầy đủ sản
phẩm theo kế hoạch kinh doanh.
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-

Hệ thống phân phối trực thuộc công ty: Hệ thống phân phối của công ty được quản lý
theo hệ thống chiều dọc và trực thuộc phòng kế hoạch - kinh doanh. Hiện tại công ty có trên
150 quầy thuốc bán lẻ.

5. Định hƣớng phát triển
a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty
-

-

Ổn định và từng bước phát triển tình hình sản xuất, tổ chức tốt quá trình sản xuất những mặt
hàng đã được Bộ y tế - Cục quản lý dược cấp phép đăng ký.
Tiếp tục nghiên cứu thị trường, để đăng ký sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng
cao năng lực sản xuất cả về chủng loại và số lượng mặt hàng.
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất.
Có kế hoạch xây dựng dần các chi nhánh ngoài tỉnh để tìm thị trường cho sản phẩm sản
xuất.
Xây dựng đội ngũ maketing có trình độ và chuyên nghiệp, đầu tư quảng bá dần từng mặt
hàng, nhóm hàng đến người phân phối và người tiêu dùng.
Tiếp tục giữ vững ổn định mạng lưới bán lẻ trong toàn tỉnh và khai thác bán hàng ở các hệ
thống cơ quan, trường học và nhất là hệ thống điều trị.
Kiểm soát tốt chi phí để xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý, tăng sức cạnh tranh của sản
phẩm trên thị trường.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, xây dựng một hệ thống quản trị tài chính chuyên nghiệp,
duy trì tình hình tài chính lành mạnh, tích cực tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ có chi phí
thấp.
Báo cáo tài chính kịp thời, minh bạch và công khai.

b. Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn
-

Tập trung xây dựng cơ chế quản lý thông thoáng, quản lý tài chính công khai, rõ ràng và
minh bạch, tạo môi trường làm việc thân thiện, ban hành các chính sách an sinh nhằm giữ và
thu hút người hiền tài để từng bước xây dựng bộ máy điều hành gọn nhẹ, năng động và hiệu
quả.

-

Rà soát, sửa đổi và ban hành lại một số qui trình làm việc, xây dựng văn hóa mọi người
trong Công Ty phải tuân thủ qui trình, lấy qui trình làm việc làm công cụ cho việc quản lý
và điều hành của Công Ty.

-

Phải khai thác, sử dụng có hiệu quả các lợi thế, nguồn lực mà Công Ty hiện có và tranh thủ
sự ủng hộ của công ty mẹ để nâng cao uy tín và vị thế của Cty Dược trên thị trường.

-

Tập trung đầu tư nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu để đưa vào sản xuất các sản phẩm mới
có chất lượng cao, giá cả phù hợp.

-

Mở rộng quan hệ hợp tác sản xuất-kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước, tìm
kiếm, đàm phán việc hợp tác sản xuất, sản xuất nhượng quyền với một số công ty nước
ngoài có uy tín

-

Triển khai hoạt động nhập khẩu trực tiếp thuốc thành phẩm để kinh doanh.

-

Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất thuốc gói, trang bị bổ sung máy dập viên, máy đóng
nang, máy ép vĩ, để tăng nhanh sản lượng hàng sản xuất

-

Huấn luyện, xây dựng đội ngũ maketing, đẩy mạnh bán hàng công ty sản xuất, thiết lập
mạng lưới phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước
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-

Đào tạo và bổ sung đội ngũ chuyên môn nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của
công ty

c. Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty:
Đối với môi trường: Các sản phẩm của Công ty luôn đáp ứng về chất lượng và đặc biệt luôn
luôn tuân thủ các quy định về sản xuất dược phẩm GMP-WHO.
Đối với xã hội và cộng đồng: Với truyền thống tương thân tương ái, Công ty Dược Becamex
luôn chú trọng đến các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ gánh nặng, khó khăn với cộng đồng
thông qua các chương trình từ thiện.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
CHỈ TIÊU

Năm 2012

KH 2013

Năm 2013

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

150,494,443,521

120,000,000,000

87,931,390,387

58%

73%

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

5,072,632,700

164,000,000

367,469,068

7%

224%

3

Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ

145,421,810,821

119,836,000,000

87,563,921,319

60%

73%

4

Giá vốn hàng bán

114,261,015,632

98,650,000,000

64,639,071,787

57%

66%

6

Doanh thu hoạt động tài chính

76,274,840

18,000,000

17,599,934

23%

98%

7

Chi phí tài chính

2,783,946,009

1,650,000,000

1,399,559,050

50%

85%

Trong đó: chi phí lãi vay

2,644,803,824

1,600,000,000

1,386,787,450

52%

87%

8

Chi phí bán hàng

5,599,431,003

5,900,000,000

4,639,138,705

83%

79%

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8,256,466,646

8,410,000,000

9,899,467,897

120%

118%

14,597,226,371

5,244,000,000

7,004,283,814

48%

134%

596,506,809

(44,000,000)

251,611,025

42%

15,193,733,180

5,200,000,000

7,255,894,839

48%

140%

6,239,093,501

700,000,000

3,896,508,976

62%

557%

348,719,327

21%

STT

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

13

Lợi nhuận khác

14
15
16
17

Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp

1,630,211,709

2.

TH/KH

7,324,427,970

4,500,000,000

3,010,666,536

41%

67%

1,813

1,119

749

41%

67%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
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2013/2012

Tổ chức và nhân sự
Danh sách Ban điều hành:
Tên

Ông Trần Thanh Nhường
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Chức vụ
Tổng Giám
Đốc

Năm sinh

Số CMND
024448430, cấp ngày 03/11/2005

1960

Nơi cấp: CA. TPHCM
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Tên
Ông Lê Trung Hiếu

Bà Nguyễn Thị Bích Sơn

Chức vụ

Năm sinh

Phó TGĐ tài
chính

1958

Kế toán trưởng

1977

Số CMND
280344834, cấp ngày 03/07/1997
Nơi cấp CA Bình Dương
023158042, cấp ngày 05/12/2011.
Nơi cấp: CA. TPHCM

Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cồ phần:
Tổng Giám đốc
Họ và tên

TRẦN THANH NHƢỜNG

Giới tính

Nam

Ngày tháng năm sinh

27/06/1960

Nơi sinh

Tiền Giang

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

CNMD số

024448430

Quê quán

Tiền Giang

Địa chỉ thường trú

323 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại cơ quan

0650 3553326

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Dược sĩ đại học, CEO Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

 Năm 1988 - 1992, công tác tại Bệnh viện Cai Lậy, Tiền Giang.
Đi học chuyên khoa Sinh hóa – Xét nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh.
 Năm 1992 - 1999, công tác tại công ty Vật tư Y tế tỉnh Sông Bé.
 Năm 1999 - 2003, công tác tại Bệnh viện Thuận An, Bình
Dương.
 Năm 2003 - 2007, công tác tại công ty Xuất nhập khẩu Y tế Tp.
Hồ Chí Minh.
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 Năm 2007 – 10/2012, làm Giám đốc công ty tư nhân
Tháng 10/2012 về làm công ty Becamex Pharma
Chức vụ hiện nay

 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Becamex

Số cổ phần đang nắm giữ

0 cổ phần

Phó Tổng Giám đốc tài chính:
Họ và tên

LÊ TRUNG HIẾU

Giới tính

Nam

Ngày tháng năm sinh

16/12/1958

Nơi sinh

Bình Dương

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

CNMD số

280344834 cấp ngày 03/07/1997 nơi cấp CA Bình Dương

Quê quán

Tiền Giang

Địa chỉ thường trú

Khu 5, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại cơ quan

0650 3553326

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh Tế

Quá trình công tác

 Từ năm 1981->1990: Nhân viên phòng kế toán Công ty Dược Vật
tư y tế Bình Dương
 Từ 1990-1997
Bình Dương

: Phó phòng kế toán Công ty Dược Vật tư y tế

 Từ 1997 đến 6/2012: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược
Becamex
 Từ 06/2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ
phần Dược Becamex
Chức vụ hiện nay
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Số cổ phần đang nắm giữ

0 cổ phần

Kế toán trƣởng
Họ và tên

NGUYỄN THỊ BÍCH SƠN

Giới tính

Nữ

Ngày tháng năm sinh

26/09/1977

Nơi sinh

Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

CNMD số

023158042 cấp ngày 05/12/2011 nơi cấp CA.TPHCM

Quê quán

Hóc Môn – TPHCM

Địa chỉ thường trú

153/2 Khu phố 2, phường Thới An, quận 12, TPHCM

Điện thoại cơ quan

0650 3553326

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh Tế

Quá trình công tác

 Từ năm 1999 -> 2002: Nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH
SX TM DV Trần Đức
 Từ 2002 -> 2008
Toàn Cầu

: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh đồ gỗ

 Từ 2008 -> 6/2012: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bệnh viện
Mỹ Phước
 Từ 6/2012 đến nay:
+ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước
+ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược Becamex
Chức vụ hiện nay
Số cổ phần đang nắm giữ
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Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty đến thời điểm 31/12/2013 là 264 ngƣời.
Năm 2013 và kế hoạch 2014, Công ty tập trung cho công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức
theo hướng tinh giản, sắp xếp lại lao động phù hợp với yêu cầu chuyên môn nhằm tăng năng
suất lao động, giảm chi phí quản lý nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh. Công ty cũng
xác định nhân lực là nguồn lực quan trọng của Công ty. Vì thế, Công ty cũng chú trọng đến
công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên.
3. Tình hình đầu tƣ, tình hình thực hiện các dự án:
Công ty tập trung sữ dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có, do đó chưa triển
khai đầu tư ra bên ngoài.
4. Tình hình tài chính:
a. Tình hình tài chính
CHỈ TIÊU

NĂM 2012

% Tăng
giảm

NĂM 2013

Tổng giá trị tài sản

201,592,891,091

235,550,659,051

16.84%

Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh

145,421,810,821

87,931,390,387

-39.53%

31,160,795,189

22,924,849,532

-26.43%

596,506,809

251,611,025

-57.82%

15,193,733,180

7,255,894,839

-52.24%

Lợi nhuận sau thuế

7,324,427,970

3,010,666,536

-58.90%

Tỷ lệ chi trả cổ tức

5%

7%

40%

Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CÁC CHỈ TIÊU
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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NĂM 2012
0.97
0.77
0.75
2.95
3.52
0.72

GHI
CHÚ

NĂM 2013
1.02
0.84
0.78
3.54
2.11
0.37
12

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

0.05
0.14
0.04
0.1

0.03
0.06
0.01
0.08

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu:
a. Cổ phần:
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành

4.040.000

Số lượng cổ phần đã phát hành

4.040.000

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

4.020.400

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do

4.020.400

Số lượng cổ phiếu quỹ

19.600

b. Cơ cấu cổ đông:
Số lƣợng cổ đông
Cổ đông

Số lƣợng cổ phiếu

Cá
Tổ
Cộng
nhân chức

Trong nước

296

Nước ngoài

01

06

Tỷ lệ (%)

Cá nhân

Tổ chức

Cộng

Cá
nhân

Tổ
chức

Cộng

302

1.1.257.500

2.765.000

4.022.500

31,13%

68,44%

99,57%

01

17.500

17.500

0,43%

0,43%

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phiếu BCP:
Cổ đông
Cổ đông lớn

Tên cổ đông
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển
Công nghiệp TNHH MTV

Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất

Cổ đông
nắm giữ từ 1%
đến dƣới 5%

Công ty CP Kinh doanh và Phát
triển Bình Dương

Công ty CP Dược Hậu Giang

Huỳnh Quế Hà

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Số ĐKKD

Cổ phiếu
nắm giữ

Tỷ lệ
sở hữu

Ngày cấp

Quốc tịch

3700145020

3/6/2010

Việt Nam

04/GCNTVLK

07/07/2006

Việt Nam

367.000

9,08%

370013826

02/10/2012

Việt Nam

100.000

2,48%

13/01/2005

Việt Nam

182.600

4,52%

Việt Nam

150.000

3,71%

5703000111

2,060,400

13

51%

Phạm Quốc Quân

Việt Nam

45.800

1,13%

Huỳnh Thị Nga

Việt Nam

45.300

1,12%

Trong năm 2013, vốn đầu tƣ của chủ sở hữu không thay đổi, không phát sinh giao dịch
cổ phiếu quỹ, không phát hành chứng khoán khác.
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
CHỈ TIÊU
Tổng Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

TH NĂM
2013
(Tỷ đồng)
87,93
7,25
3,01

SO VỚI
KH
(%)
73 %
140%
67%

SO VỚI TH
2012
(%)
58 %
48 %
41 %

Trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực để đạt được kết quả doanh thu và lợi nhuận
như trên
2. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài sản:
Năm 2013, số vòng quay tổng tài sản là 0.4, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản còn thấp. Về
khoản phải thu của Công ty liên quan đến các Công ty, bệnh viện là chủ yếu, nên thời gian
thu hồi công nợ thường rất chậm. Tuy nhiên, Công ty cũng đã thành lập Tổ thu hồi công nợ
thường xuyên đôn đốc và nhắc nhở thu hồi công nợ.
b. Tình hình nợ phải trả
Hệ số nợ trên tổng tài sản là 78%. Đây là nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong năm vừa qua
và Ban Tổ g Giám đốc cũng tin tưởng rằng Công ty sẽ ngày càng vượt qua giai đoạn khó
khăn này.
3.Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
+ Cơ cấu tổ chức :
Rà soát, sắp xếp lại toàn bộ nhân sự của công ty cho gọn, nhẹ nhằm tăng năng suất lao động.
Lập các tổ : mua hàng để tìm được nguồn hàng có giá cả tốt nhất, tổ chăm sóc khách hàng
để phát triển doanh thu. Lập Hội đồng khoa học kỹ thuật để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật trong lĩnh vực sản xuất.
+ Chính sách :
- Thu hút nhân sự giỏi, có kinh nghiệm, chính sách tiền lương thỏa đáng đối với người lao
động làm việc mang lại hiệu quả cao, loại trừ những cá nhân làm việc mong hết giờ để
hưởng lương, năng suất lao động thấp.
- Mời gọi đối tác liên doanh, sản xuất gia công sản phẩm, hợp tác bao tiêu sản phẩm do
Công ty sản xuất
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
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- Nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm thực phẩm chức năng
+ Quản lý :
Tăng cường quản lý chi phí phát sinh, quản lý bán hàng, chú trọng công tác thu hồi công nợ,
giảm thiểu nợ dài hạn để đạt được hiệu quả trong kinh doanh
4.Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai
a) Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận
CHỈ TIÊU
Tổng Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

KH NĂM
2014
(Tỷ đồng)
91.013
7.881
3.626

SO VỚI
TH năm
2013
(%)
104 %
108 %
120 %

b) Một số hoạt động chủ yếu trong năm 2013 :

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị thực hiện một số các hoạt động có nội dung của
HĐQT như sau:
-

-

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst &
Young Vietnam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ
Phần Dược Becamex và tiến hành các hoạt động kiểm toán.
Tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông.
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã cùng với ban Tổng Giám Đốc thực hiện
một số công việc như sau:
o Thiết lập lại bộ máy quản lý công khai minh bạch, đã tương đối đi vào hệ
thống nhưng vẫn có rất nhiều bất cấp cần phải mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn
trương hơn nữa.
o Rà soát các qui trình quản lý của từng bộ phận, chỉ đạo sữa đổi và ban hành
một số qui trình cho sát với mục tiêu quản lý và công việc hơn.
o Phân công, phân nhiệm cho từng phòng ban, bộ phận, từng cán bộ quản lý
chủ cốt của các phòng ban để họ xác lập được chức năng, nhiệm vụ và trách
nhiệm nhằm xây mối quan hệ, phối hợp công việc phối hợp trong nội bộ
nhanh chóng và hiệu quả.
o Sử dụng, tuyển dụng và bổ nhiệm một số cán bộ có trình độ chuyên môn.
o Duy trì và đã tổ chức đánh giá lại hệ thống đạt chuẩn thực hành sản xuất
thuốc tốt (GMP) và đƣợc cục quản lý Dƣợc cấp giấy chứng nhận có thời
hạn đến năm 2017.
o Chỉ đạo tục xây dựng hệ thống các quầy thuốc trực thuộc Công ty đạt tiêu
chuẩn GPP, tính đến nay đã có 190 quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
+ Về sản xuất : Nhìn chung sản lượng sản xuất của công ty trong năm 2013 còn thấp, nhà
máy chưa hoạt động hết công suất, công nhân làm việc một tuần chỉ có 5 ngày, chưa phải
tăng ca. Chủng loại sản phẩm của công ty chưa đa dạng
+ Về kinh doanh : Trong năm 2013 doanh số bán hàng chưa cao. Doanh số hàng đạt được
trong năm chiếm tỉ lệ lớn là thị trường trong tỉnh Bình Dương
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
a. Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh:
CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH
2013

THỰC
HIỆN 2013

SO SÁNH
TH/KH 2013

Doanh thu

120 tỷ

87,93 tỷ

73%

Lợi nhuận sau thuế

4,5 tỷ

3,01tỷ

67%

Trong năm 2013 Ban Tổng Gíam Đốc đã tổ chức và điều hành chưa đạt được chỉ tiêu về
doanh thu và lợi nhuận do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt. Chưa đáp
ứng được sự kỳ vọng của Khách Hàng và Hội Đồng Quản Trị, vì vậy trong năm 2014
HĐQT và ban Điều Hành của Công Ty cần nổ lực nhiều hơn nữa.
b. Về tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày:
-

Trong năm 2013 các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc công ty cơ
bản tuân theo điều lệ của Công ty, luật Doanh Nghiệp, luật Dược và các quy định của
pháp luật hiện hành. Trong năm 2013, Công ty Mẹ đã ban hành qui chế người đại diện
vốn số 01/2013/QĐ-HĐTV, ngày 20/02/2013. Ban điều hành tuân thủ tuyệt đối quy chế
này.

-

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những điểm hạn chế nhất định như chưa kiểm
soát được hệ thống qui trình làm việc, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

3.Phƣơng hƣớng hoạt động năm 2014 :
Năm 2014, dự đoán tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp hoạt động sản xuất
trong nước vẫn tiếp tục chịu nhiều cạnh tranh với các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài.
Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động chủ yếu của Công ty
trong năm 2014 như sau :
-

Thực hiện các công việc mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã phê duyệt. Và
thực hiện một số công việc theo định hướng như sau:
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-

-

Chất lượng nguồn nhân lực là chìa khóa, phải đặt Con Ngƣời trƣớc Con Số. Vì vậy, trong
năm 2014, Công Ty tiếp tục tập trung xây dựng và ban hành chính sách tiền lương, tiền
thưởng, đào tạo, đãi ngộ hợp lý và tạo môi trường làm việc thân thiện nhằm để giữ và thu
hút Người Tài.
Tập trung xây dựng cơ chế quản lý thông thoáng, quản lý tài chính công khai, rõ ràng và
minh bạch, xây dựng bộ máy quản lý điều hành gọn nhẹ, năng động và hiệu quả.
Tăng cường và nâng cao hiệu quả của việc quản lý nội bộ bằng cách rà soát, sửa đổi và ban
hành lại một số qui trình làm việc, mọi người trong Công Ty phải có trách nhiệm tuân thủ
qui trình, lấy qui trình làm công cụ cho việc quản lý và điều hành của Công Ty.
Về sản xuất:
+ Rà soát lại số đăng ký đã được cấp, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất theo nhu cầu kinh
doanh.
+ Tái đăng ký lại các sản phẩm đã hết hạn số đăng ký.
+ Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất để có được
giá thành sản phẩm tốt nhất, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
+ Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển để tạo thêm những sản phẩm mới. Phát
triển dòng sản phẩm thực phẩm chức năng.
+ Tìm đối tác liên doanh; nhượng quyền sản xuất.
* Về kinh doanh:
+ Củng cố và phát triển phòng kinh doanh, kiện toàn mạng lưới buôn hàng trong tỉnh,
đặc biệt khai thác có hiệu quả các quầy thuốc là cơ sở vật chất của Công ty; đồng
thời mở rộng mạng lưới buôn hàng ngoài tỉnh nhiều hơn.
+ Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để tăng doanh số bán hàng.
+ Chú trọng công tác đấu thầu, bán hàng vào Bệnh viện.
+ Tiếp tục phát triển thị trường trong nước, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu.
+ Nhập khẩu trực tiếp một số thuốc thành phẩm để kinh doanh, nhập khẩu ủy thác
thuốc cho các công ty khác.

*

-

Tập trung xây dựng cơ chế quản lý thông thoáng, quản lý tài chính công khai, rõ ràng và
minh bạch, tạo môi trường làm việc thân thiện, ban hành các chính sách an sinh nhằm
giữ và thu hút người hiền tài để từng bước xây dựng bộ máy điều hành gọn nhẹ, năng
động và hiệu quả.

-

Rà soát, sửa đổi và ban hành lại một số qui trình làm việc, xây dựng văn hóa mọi người
trong Công Ty phải tuân thủ qui trình, lấy qui trình làm việc làm công cụ cho việc quản
lý và điều hành của Công Ty.

-

Về sản xuất :
+ Chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn, vì vậy năm 2014 và những năm tiếp theo
Công Ty ưu tiên cho công tác nghiên cứu và phát triển
+ Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất để có được giá thành sản phẩm tốt nhất, đủ sức
cạnh tranh trên thị trường
+ Phát triển dòng sản phẩm thực phẩm chức năng
+ Tìm đối tác liên doanh; nhượng quyền sản xuất
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-

Về kinh doanh :
+ Củng cố hệ thống bán hàng của công ty, tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc
khách hàng để tăng doanh số bán hàng
+ Chú trọng công tác đấu thầu, bán hàng vào bệnh viện
+ Tiếp tục phát triển thị trường trong nước, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu
+ Nhập khẩu trực tiếp một số thuốc thành phẩm để kinh doanh, nhập khẩu ủy thác
thuốc cho các công ty khác

3. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị :

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY
SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN
MÔN

SỐ CP
NẮM GIỮ

GHI CHÚ

Cử nhân QTKD
1

Ông Nguyễn Thành
Trung

04/12/1972

CHỦ TỊCH
HĐQT

Cử nhân Luật.

18.000

Cử nhân cao đẳng
sư phạm

Ông Quảng Văn Viết
Cương

23/05/1970

3

Giang Quốc Dũng

05/06/1974

THÀNH
VIÊN

Thạc sỹ Quản lý kinh
tế công

4

Ông Trần Thanh
Nhường

27/06/1960

THÀNH
VIÊN

Dược Sĩ Đại Học,
CEO ĐHKT TP.HCM

0

5

Ông Phan Công Lý

04/02/1963

THÀNH
VIÊN

Bác Sĩ CKI Ngoại
Niệu

0

2

THÀNH
VIÊN

10.000
Cử nhân cao đẳng
QTKD

10.000

b. Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị : Không có
c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị : Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 2
lần, các thành viên Hội đồng Quản trị có sự thống nhất cao trong các cuộc họp. Hội
đồng Quản trị thường xuyên theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cùng tham gia
họp giao ban định kỳ với Ban điều hành Công ty
d. Trong Hội đồng Quản trị có 03 thành viên độc lập không điều hành nhưng luôn theo dõi
hoạt động của công ty, tham dự họp đầy đủ , đóng góp ý kiến về định hướng, hoạt động
của công ty.
e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị : Không có
f. Danh sách các thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị :
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HỌ VÀ TÊN

STT

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Thành
Trung

04/12/1972

CHỦ TỊCH
HĐQT

2

Ông Trần Thanh Nhường

27/06/1960

THÀNH
VIÊN

2. Ban kiểm soát
a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát :
Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số CP
nắm giữ

Số CMND
280473222 ngày
cấp 18/07/2006
tại Công an Bình
Dương.

367.000

Ông Trần Thiện Thể

Trưởng
Ban Kiểm 21/12/1963
soát

280581681 cấp
ngày 06/03/2000
tại Công An Bình
Dương

100

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thành
viên Ban 1976
Kiểm soát

280617293 cấp
ngày 16/07/2008
tại Công An Bình
Dương

0

Ông Trần Quốc Thắng

Thành
viên Ban 06/01/1976
Kiểm soát

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát :
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên hoạt động độc lập.
Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã họp để triển khai các kế hoạch giám sát hoạt
động của Ban điều hành công ty. Kết quả tại các cuộc họp, các thành viên trong
Ban kiểm soát đều thống nhất ý kiến.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và Ban Tổng Giám đốc
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Chủ tịch Hội đồng quản trị

: 2.000.000.đồng/người/tháng

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

: 1.700.000.đồng/người/tháng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

19

Thành viên Hội đồng quản trị

: 1.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát

: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên ban kiểm soát

:

500.000 đồng/người/tháng

Thư ký HĐQT

:

500.000 đồng/người/tháng

4.BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý kiến kiểm toán
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