CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------An Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty đại chúng:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Báo cáo năm 2014
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát:
–

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

–

Tên tiếng Anh: AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY

–

Tên viết tắt: AGIMEXPHARM.

–

Trụ sở chính: 27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

–

Điện thoại: (076) 3856961 - 3856964

–

Website: www.agimexpharm.com

–

Vốn điều lệ đăng ký: 39.599.400.000 đồng.

–

Vốn thực góp của cổ đông: 39.599.400.000 đồng.

–

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03 tháng
06 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 số 1600699279 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh An
Giang cấp ngày 02 tháng 8 năm 2013.

–

Mã số thuế: 1600699279.

Fax: (076) 3857301

2. Quá trình hình thành và phát triển:
Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang, được thành lập theo Quyết định số
52/QĐ.UB ngày 10/06/1981 của UBND tỉnh An Giang. Từ đó đến nay, Công ty đã có những bước
tiến đáng kể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là những cột mốc chính trong
quá trình phát triển của Công ty:


Năm 1992, Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước với tên đầy đủ là “Xí nghiệp liên
hiệp Dược An Giang”, tên viết tắt là ANGIPHARMA.



Cuối năm 1996, Công ty Dược phẩm An Giang chính thức được thành lập theo Quyết định số
82/QĐ.UB ngày 07/12/1996 của UBND Tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Công ty Dược và
Vật tư Y tế An Giang vào Xí nghiệp Dược phẩm An Giang.
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Năm 2003, Công ty đã thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số
2778/QĐ.UB ngày 29/12/2003 của UBND Tỉnh An Giang.



Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần
Dược phẩm An Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000020 do Sở Kế
hoạch & Đầu tư Tỉnh An Giang cấp ngày 03 tháng 06 năm 2004, với vốn điều lệ là
6.776.900.000 đồng.



Tháng 12/2007, Công ty đã phát hành thêm 1.522.310 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên
22.000.000.000 đồng.



Tháng 05/2008, Công ty chính thức ký Hợp đồng hợp tác liên doanh với cổ đông chiến lược là
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, đồng thời đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần
Dược phẩm Agimexpharm.



Tháng 10/2012, Công ty đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu), vốn điều lệ tăng lên thành 26.399.600.000 đồng.



Tháng 11/2014, Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ tăng lên thành
39.599.400.000 đồng.

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh:
3.1. Ngành nghề kinh doanh:


Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện.



Mua bán thuốc; dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng; mỹ phẩm; bán nguyên phụ liệu; hóa dược
phục vụ sản xuất dược phẩm; vacxin; sinh phẩm y tế; tinh dầu từ thảo dược; thuốc, hóa dược
và dược liệu.



Sản xuất thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng; thức ăn gia súc; mỹ phẩm,
xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, tinh dầu từ thảo dược; nước uống đóng
bình và đóng chai.



In ấn bao bì; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê.



Hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ đại lý chứng khoán theo quy định của pháp luật về
chứng khoán, đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3.2. Địa bàn kinh doanh:
Đồng Bằng Sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, một số tỉnh miền Trung, miền Bắc.
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh, và bộ máy quản lý:
4.1. Tổ chức kinh doanh:
- Văn phòng công ty: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm
Agimexpharm: tại số 66, Vũ Trọng Phụng, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh: tại số 24, đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P8, Quận 11, TP. HCM.
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- Chi Nhánh TP Đà Nẵng: tại lô 3 khu B2-3, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng.
4.2. C cấu tổ chức
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔ G
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

PGĐ. THƯ

PGĐ. QUẢ LÝ
CHẤT LƯỢNG

Phòng ĐBCL (QA)
Bộ phận KTCL (QC)

Ch nh nh TP. HCM
Ch nh nh Đ

ng

Bộ phận NCPT (R&D)

Phòng Kế hoạch

Xưởng Sản xuất

-Cung ứng
Phòng B n h ng –
Ph t tr ển Thị trường

Phòng Kỹ thuật

Phòng Market ng

GT

C

Phòng Kế to n

Phòng Tổ chức &
hân sự
Bộ phận Kho

Phòng K nh doanh

Phòng Xuất Nhập khẩu
Phòng Huấn luyện
Sản phẩm
Phòng Chăm sóc KH – Hệ
Đ ều trị

5. Định hướng phát triển:
5.1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Phát triển ổn định, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, nhân viên và cổ tức cho cổ đông.
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Tiếp tục khai thác hệ điều trị ETC, và mở rộng mạng lưới OTC. Tìm kiếm đối tác chiến lược để
phát triển hệ thống phân phối. Phát triển sản phẩm khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất Kem-
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mỡ-nước và Viên-Cốm-Bột. Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý tiền và hàng
hóa chặt ch . Bổ sung nguồn nhân lực gi i đáp ứng nhu cầu phát triển.
5.3. Mục tiêu đối với môi trường, xã hội, và cộng đồng:
Công ty luôn chú trọng trách nhiệm bảo vệ môi trường, đóp góp cho cộng đồng thông qua
chương trình đền ơn, đáp ngh a,tài trợ giáo dục, y tế.
6. Các rủi ro
6.1. Rủi ro về luật pháp:
Ngành Dược là một trong những ngành chịu sự quản lý chặt ch của Nhà nước vì liên quan đến
sức kh e của người dân. Hiện tại, Luật Dược là văn bản pháp lý quy định các hoạt động của ngành
Dược được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Điều này một phần đã tạo môi trường
pháp lý tương đối ổn định. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật khác như Luật Doanh nghiệp, các
Luật Thuế, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Pháp lệnh Giá… cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của Công ty.
6.2. Rủi ro về nguyên liệu
Hiện tại, khoảng 90% nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore.
Ngoài ra, từ các nước từ Châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sỹ... .Chủ yếu là nguyên liệu
kháng sinh và vitamin, chiếm trên 80% giá trị nhập khẩu. Do ảnh hưởng của lạm phát, giá cả của
phần lớn các nguyên vật liệu đều tăng. Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng trên 40% trong cơ cấu giá
thành sản phẩm nên sự thay đổi giá của nguyên vật liệu s tác động đến lợi nhuận của Công ty.
6.3. Rủi ro về giá bán sản phẩm
Sản xuất, kinh doanh dược phẩm là một trong những l nh vực được Nhà nước quản lý giá chặt
ch . Do đó, trong trường hợp giá cả đầu vào thay đổi bất lợi nhưng giá bán sản phẩm của Công ty
không thay đổi kịp thời s ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
II. TỔ CHỨC, NH N SỰ VÀ C

1.

CẤU CỔ ĐÔNG:

Tổ chức và nh n sự:

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban điều hành, và Ban kiểm soát:
* Hội đồng quản trị:
STT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên
Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Thị Nam Hóa
Trần Thị Đào
Phạm Uyên Nguyên
Nguyễn Quốc Định
Phạm Thị Bích Thủy
Trương Thị Kim Loan

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

Năm sinh
1953
1954
1952
1968
1962
1969
1966

Số CMND
021606144
351674155
340580662
022017374
340246886
350875600
351624054

Chức vụ
Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Kế Toán Trưởng

Năm sinh
1953
1954
1969
1982

Số CMND
021606144
351674155
350875600
351387364

* Ban điều hành:
STT
1
2
3
1

Họ và tên
Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Thị Nam Hóa
Phạm Thị Bích Thủy
Lê Thái Minh Trang

Ban kiểm soát
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STT
1
2
3

Họ và tên
Trần Thị Thanh Hằng
Nguyễn Văn Hoàng
Hồ Thanh Phong

Chức vụ
Trưởng Ban Kiểm Soát
Kiểm soát viên
Kiểm soát viên

Năm sinh

Số CMND

1977
1967
1978

025026183
340675866
351203496

1.2. T m tắt lý lịch:
ÔNG NGUYỄN VĂN KHA - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc
–

Ngày tháng năm sinh : 16/05/1953

–

CMND

–

Nơi sinh: An Giang

Quê quán : An Giang

–

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 390 Đường Tên Lửa, Q. Bình Tân, TP.HCM.

–

Số ĐT liên lạc : 076. 3 856 960

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

: 021606144 cấp ngày 29/07/2003 tại CA TP.HCM.

Trình độ chuyên môn : Dược s



Từ 1973 – 1979: Học Đại học Dược khoa Sài Gòn



Từ 1980 – 1981: Công tác tại Khoa dược Đại học Y dược TP.HCM



Từ 1982 – 1994: Công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm An Giang



Từ 1995 – 2001: Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn TP.HCM



Từ 2002 – 2004: T.V. BKS Công ty Dược phẩm 3/2 TP.HCM



Từ 2005 – 2007: Phó Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm – Thành viên HĐQT



Từ 2007 – 2012: Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm



Từ 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 54.158 cổ phần (1,37%).

BÀ NGUYỄN THỊ NAM HÓA – Ph Chủ tịch HĐQT, kiêm Ph Giám đốc
–

Ngày tháng năm sinh : 22/02/1954

–

CMND

–

Nơi sinh: An Giang

Quê quán : An Giang

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 23/2B Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang

–

Số ĐT liên lạc : 076.3 856 961

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

: 351674155 cấp ngày 27/07/2001 tại CA tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn : Dược s
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Từ 1979 – 1983: Học Đại học Y Dược TP.HCM



Từ 3/1984 – 4/1987:
+ Công tác tại phòng Kỹ thuật – Nghiên cứu
+ Quản đốc phân xưởng thuốc Tiêm nước thuộc Xí nghiệp LHợp Dược An Giang



Từ 4/1987 – 12/1989:
+ Quản đốc phân xưởng thuốc viên
+ Phó quản đốc phân xưởng Nghiên cứu – Sản xuất thuộc Xí nghiệp Liên hợp Dược
An Giang
+ Quản đốc phân xưởng thuốc viên



Từ 12/1989 – 12/1996: Phó Giám đốc Xí nghiệp Liên Hợp Dược An Giang



Từ 12/1996 – 12/2003: Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm An Giang



Từ 12/2003 – 6/2004: Giám đốc Công ty Dược phẩm An Giang



Từ 6/2004 – 7/2007: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm



Từ 7/2007 – 6/2013: Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT CTY CP DP Agimexpharm



Từ 6/2013 – nay: Phó Giám đốc thường trực kiêm Phó Chủ tịch HĐQT CTY CP DP
Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc thường trực kiêm Phó Chủ tịch HĐQT.

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 53.031 cổ phần (1,34%).

BÀ TRẦN THỊ ĐÀO – Thành viên HĐQT
–

Ngày tháng năm sinh : 01/05/1952

–

CMND

–

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán : Hồng ngự, Đồng Tháp

–

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : Số 05 Trương Định, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

–

Số ĐT liên lạc

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

: 340580662 cấp ngày 31/12/2003 tại Công an tỉnh Đồng Tháp

: 067 3 851 620
Trình độ chuyên môn: Dược s



Từ 1967 – 1974: Phó Ban lãnh đạo xưởng Dược, Bí thư Chi bộ Ban dân y khu VIII



Từ 1974 – 1977: Học Bổ túc Văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh



Từ 1977 – 1980: Học chuyên tu Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh



Từ 1980 – 1983: Phó phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Đồng Tháp



Từ 1983 – 1984: Học Nga văn ở Trường Quản lý Y tế Thành phố Hồ Chí Minh



Từ 1984 – 1998: Giám đốc Công ty Dược Đồng Tháp
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Từ 1999 – 2000: Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung Ương 7



Từ 2001 – 2004: Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm



Từ 2005 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm



Từ 2008 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
* Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CPDP Imexpharm
* Thành viên HĐQT, Công ty CP Dược S.Pharm
* Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dược Việt Nam
* Thành viên HĐQT, Công ty CP Dược Dapharco

–

Số cổ phần nắm giữ (31/12/2014):
 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (0%).
 Đại diện (Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm): 1.346.098 cổ phần (33,99%).

ÔNG PHẠM UYÊN NGUYÊN – Thành viên HĐQT
–

Ngày tháng năm sinh : 08/06/1968

–

CMND

–

Nơi sinh: TPHCM

Quê quán : Quảng Nam

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 19D Thạch Thị Thanh, Q.1, TP.HCM

–

Trình độ học vấn: Đại học

–

Quá trình công tác:

: 022017374 cấp ngày 25/11/2003 tại Công an TP.HCM

Trình độ chuyên môn : Thạc s QTKD



Từ 1988 – 1991: Phóng viên tập sự báo Tuổi Trẻ TP.HCM



Từ 1991 – 1994: Cán bộ nghiên cứu Viện kinh tế TP.HCM



Từ 1994 – 1997: Du học Singapore thạc s QTKD chuyên nghành tài chính ngân hàng.



Từ 1997 – 2000: Phó trưởng ban Thẩm định Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM



Từ 2000 – 2003: Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP.HCM



Từ 2003 – 2007: Giám đốc điều hành kiêm trưởng văn phòng đại diện Công ty Vina
Capital Investment Management Ltd.



Từ 2007 – 2012: Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ hợp lực Việt Nam

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
* Thành viên HĐQT, Công ty CP Văn Hóa Phương Nam
* Thành viên HĐQT, Công ty CP Thế kỷ 21
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–

Số cổ phần nắm giữ (31/12/2014): 512.255 cổ phần (12,94%)

ÔNG NGUYỄN QUỐC ĐỊNH – Thành viên HĐQT
–

Ngày tháng năm sinh: 20/06/1962

–

CMND : 340246886 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an tỉnh Đồng Tháp

–

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Đồng Tháp

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú: 97 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

–

Số ĐT liên lạc: 067. 3 853578

–

Trình độ học vấn: Đại học

–

Quá trình công tác:

Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế Toán



Từ 1979 – 1984: Học Đại học Tài Chính Kế Toán – Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh



Từ 1985 – 1991: Chuyên viên Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp



Từ 1992 – 1995: Phó phòng Tài Chính Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp



Từ 1995 – 1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại
Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp



Từ 1999 – 2000: Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung Ương 7



Từ 2001 – 2004: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm



Từ 2005 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
* Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 0 cổ phần.

BÀ PHẠM THỊ BÍCH THỦY – Thành viên HĐQT
–

Ngày tháng năm sinh : 31/01/1969

–

CMND

–

Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán : An Giang

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 620/16 Bùi Văn Danh, Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

–

Số ĐT liên lạc : 0913 661 955

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

: 350875600 cấp ngày 27/07/2001 tại CA tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn : Dược s



Từ 1989 – 1994: Học Đại học Y dược TPHCM



Từ 1995 – 1997: KSV tổ Pha chế xưởng dược Công ty DP An Giang
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Từ 1997 – 2001: Tổ phó tổ Pha chế Công ty Dược phẩm An Giang



Từ 2001 – 2004: Phó Quản đốc Công ty Dược phẩm An Giang



Từ 2004 – 2006: Thành viên HĐQT, Quản đốc xưởng dược Công ty CP DP An Giang



Từ 2006 – 2008: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP DP An Giang



Từ 2008 – 2012: Học Dược s chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM



Từ 2008 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 69.608 cổ phần (1,76%).

BÀ TRƯ NG THỊ KIM LOAN – Thành viên HĐQT
–

Ngày tháng năm sinh: 10/08/1966

–

CMND : 351624054 cấp ngày 18/07/2013 tại CA tỉnh An Giang

–

Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán : An Giang

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 19A Thủ Khoa Ngh a, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

–

Số ĐT liên lạc

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

: 0913 952 323
Trình độ chuyên môn : Dược s



Từ 1986 – 1991: Học Đại học Y dược TPHCM



Từ 1991 – 1997: Chuyên viên tổ Pha chế xưởng dược Công ty DP An Giang



Từ 1998 – 2003: Trình dược Hãng Pierre Fabre



Từ 2004 – 2005: Trình dược Hãng Bayer Schering



Từ 2006 – 2009: Trình dược Hãng MSD



Từ 2009 – 2011: Trình dược Hãng Astrazeneca



Từ T10/2011 – nay: Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng hệ điều trị, Công ty CP Dược
phẩm Agimexpharm



Từ T9/2013 – nay: Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Trưởng phòng CSKH hệ điều trị
Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, kiêm Giám Đốc Kinh Doanh.

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 46.400 cổ phần (1,17%).

BÀ TRẦN THỊ THANH HẰNG – Trưởng Ban Kiểm soát
–

Ngày tháng năm sinh : 03/11/1977

–

CMND: 025026183 cấp ngày 20/10/2008 tại Công an TP.HCM
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–

Nơi sinh: Tiền Giang

Quê quán: Tiền Giang

–

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 168/34H, Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

–

Số ĐT liên lạc

–

Trình độ học vấn: Đại học

–

Quá trình công tác:

: 0903 600 838
Trình độ chuyên môn: Thạc s Kinh tế Vận tải biển



Từ 1995 – 2000: Học Đại học Hàng Hải



Từ 2001 – 2003: Thạc s Kinh tế vận tải biển Trường Đại học Hàng Hải



Từ 2000 – 2007: Giảng viên Khoa Kinh tế Vận tải biển Trường ĐH GTVT TP.HCM



Từ 2004 – nay: Giảng viên bán cơ hữu dạy Môn Thị trường chứng khoán Khoa Quản trị
Kinh doanh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM



Từ 2004 – 2006: Giám đốc Công ty CP Phát Phát TP.HCM



Từ 2007 – 2010: Giám đốc Công ty CP Hồng Ngân TP.HCM



Từ 2009 – 2013: Cử nhân Luật Trường Đại học luật TP.HCM



Từ 2010 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Đào tạo Doanh Chủ TP.HCM



Từ 2007 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP DP Agimexpharm



Từ 2010 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát

–

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
* Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ.
* Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành.

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 6.100 cổ phần (0,15%).

ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG – Thành viên Ban Kiểm soát
–

Ngày tháng năm sinh: 09/08/1967

–

CMND: 340675866 cấp ngày 22/02/2002 tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

–

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán : Đồng Tháp

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú: 703, Quốc lộ 30, Ấp 1, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

–

Số ĐT liên lạc: 067. 3876 359

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

Trình độ chuyên môn : Tài Chính – Kế Toán



Từ 1993 – 1998: Học Đại học Tài Chính Kế Toán TP.HCM



Từ 1990 – 1995: Chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
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Từ 1995 – 1999: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước
tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp



Từ 1999 – 2001: Chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp



Từ 2001 – nay: Phó Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP DP Imexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát

–

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
* Phó Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

–

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2014): 1.500 cổ phần (0,04%)

ÔNG HỒ THANH PHONG – Thành viên Ban Kiểm soát
–

Ngày tháng năm sinh : 06/10/1978

–

CMND

–

Nơi sinh: An Giang

Quê quán : An Giang

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú: 3A4 Tú Xương, khóm Bình Thới 2, P. BK, TP. Long Xuyên, AG

–

Số ĐT liên lạc

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:

: 351203496 cấp ngày 27/07/2001 tại Công an tỉnh An Giang

: 0938 673 126
Trình độ chuyên môn : Dược s



Từ 1996 – 1999: Học Trường THYT An Giang



Từ 1999 – 2007: Nhân viên Công ty Dược phẩm An Giang



Từ 2007 – 2011: Học Trường Đại học Y Dược TP.HCM



Từ 2011 – nay: Tổ trưởng ĐG1, xưởng sản xuất Công ty CP DP Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 2.809 cổ phần (0,07%).

BÀ LÊ THÁI MINH TRANG – Kế toán trưởng
–

Ngày tháng năm sinh : 06/08/1982

–

CMND : 351387364 cấp ngày 18/10/2010 tại Công an tỉnh An Giang

–

Nơi sinh: An Giang

Quê quán : An Giang

–

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

–

Địa chỉ thường trú : 9X3, Nguyễn Hữu Thọ, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang

–

Số ĐT liên lạc

–

Trình độ học vấn : Đại học

–

Quá trình công tác:


: 0763 856964
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

Từ 1997 – 2000: Học Trường PTTH chuyên Thoại Ngọc Hầu
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Từ 2000 – 2004: Học Đại học DL Văn Lang



Từ 2005 – 2008: Kế toán tổng hợp, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm



Năm 2008: Học Kỹ năng quản lý dành cho quản lý cấp trung và người mới được bổ
nhiệm do VCCI đào tạo



Từ 2008 – 2010: Phó phòng Kế toán Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm



Năm 2009: Học Bồi dưỡng kế toán trưởng do Trường ĐH mở TP.HCM đào tạo



Từ 2010 – 2012: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm



Từ 2012 – nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

–

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

–

Số cổ phiếu nắm giữ (31/12/2014): 5.005 cổ phần (0,13%).

C cấu cổ đông:

2.

Vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 là 39.599.400.000 đồng (Ba mươi chín
tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng), được chia thành 3.959.940 cổ phần với
mệnh giá 10.000đ/cổ phần. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên, cổ
đông sáng lập, cơ cấu cổ đông được thể hiện như sau:
2.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty:

Địa chỉ

Số CMND/
GĐKKD

Công ty Cổ phần
Dược phẩm
Imexpharm

Số 4, Đường 30/4,
TP. Cao Lãnh, Tỉnh
Đồng Tháp

1400384433
Sở KHĐT Đồng
Tháp,
25/3/2009

2

Phạm Uyên Nguyên

Số 19D, Thạch Thị
Thanh, P. Tân Định,
Q.1, TP.HCM

3

Lê Quang Việt

Số 23, Đ. Tắc Thầy
Cai, Mỹ Phú, TP
Cao Lãnh, ĐT

STT

1

Tên cổ đông

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ

1.346.098

33,99%

022017374
CA TP.HCM
25/11/2003

512.255

12,94%

341517990
11/12/2013
Đồng Tháp

237.600

6,00%

2.2. C cấu cổ đông:
Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty có 331 cổ đông và cơ cấu sở hữu cổ phần của Công ty được
thể hiện trong bảng dưới đây.
STT
1
2

Cổ đông
Nhà nước
Trong Công ty
– HĐQT(*)
– Ban Giám đốc(**)

Số lượng cổ đông
0
5
0

Số cổ phần
0

Tỷ lệ sở hữu (%)
0,00%

735.452
0

18,57%
0%
12

STT

3

Cổ đông
– Ban kiểm soát
– Kế Toán Trưởng
– CBCNV(***)
Ngoài Công ty
– Trong nước
– Nước ngoài
Tổng cộng

Ghi chú:

(*)

Số lượng cổ đông
3
1
106

Số cổ phần
10.409
5.005
500.441

Tỷ lệ sở hữu (%)
0,26%
0,13%
12,64%

2.708.633
0
3.959.940

68,40%
0%
100%

216
0
331

Không bao gồm Kế toán trưởng.

(**) Không bao gồm cổ đông là thành viên HĐQT.
(***) Cổ Đông là CBCNV không bao gồm các cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, Ban
Giám đốc và Kế toán trưởng.
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:
1.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1.1 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014: tăng so với năm 2013 và vượt kế hoạch.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Thực hiện
2013

Thực hiện
2014

Kế hoạch
2014

TH2014/
TH2013

TH2014/
KH2014

Tổng doanh thu
+ Hàng hoá mua ngoài
+ Hàng Cty sản xuất
Lợi nhuận trước thuế

253,3
95,3
158,0
15,4

343,1
124,5
218,6
23,9

296
96
200
18,8

135,41%
130,01%
138,76%
156,21%

115,9%
129,12%
109,55%
127,21%

Cổ tức

15%

17%

15%

113,33%

113,33%

Chỉ tiêu

1.2 Hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường.
Doanh số hàng điều trị 2014 tăng 42%, OTC tăng 36%. Phát triển thị trường đúng hướng công
ty đã đề ra. Trên 130 sản phẩm trúng thầu ở 45 tỉnh thành trọng điểm.
Tập trung vào các sản phẩm đặc trị, sản lượng tiêu thụ tăng so với năm 2013: nhóm tim mạch
tăng 44%; hạ lipid máu tăng: 35%; nhóm tuần hoàn não tăng 47%, nhóm kháng sinh tăng 73%,
nhóm kháng siêu vi: 76%.
Doanh số chi nhánh HCM tăng 39,57 % so với năm 2013.
Thành lập chi nhánh Đà Nẵng, mở rộng hệ thống phân phối miền Trung.
1.3 Kế hoạch, cung ứng:
Kế hoạch sản xuất được lập theo nhu cầu thị trường, cập nhật hàng tháng, hàng quý. Khó khăn
về nguồn vốn để dự trữ nguyên liệu cho 200 sản phẩm. Vì tiêu chí sản xuất chất lượng cao, chúng
tôi đã rất cố gắng tìm nguồn nguyên liệu chất lượng từ: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc,
…thông qua những nhà nhập khẩu hàng đầu VN: Sapharco, IMP, DMC, DHG, Yteco…
1.4 Hoạt động sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng:
* Hoạt động sản xuất:
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Mặt hàng

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

Thực hiện
2014/2013

Thuốc viên nang
Thuốc viên nén
Thuốc nước

Viên
Viên
Chai
tuýp
Gói

51.597.344

70.565.000

136,76%

196.797.000

293.194.400

148,98%

692.753

730.250

105,41%

25.000

122.250

489,00%

0

1.458.000

32.510

37.180

Kem
Thuốc gói (Hỗn dịch)
Dung dịch thuốc

Lít

114,36%

Sản lượng các nhóm thuốc đều tăng so với năm 2013, nhưng số lượng CBNV không đổi; đẩy
mạnh tự động hóa, đầu tư trang thiết bị để tăng năng suất.
Tiếp tục tập trung vào sản phẩm chiến lược, nhóm hàng đặc trị theo yêu cầu thị trường và khai
thác tốt hơn dây chuyền kem-mỡ-nước.
* Hoạt động quản lý chất lượng:
Hoạt động kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thành phẩm; kiểm soát quá trình; theo dõi độ ổn
định được duy trì thường xuyên và đáp ứng kịp thời.
Năm 2014, có 76 sản phẩm được đăng ký lại, 15 sản phẩm đăng ký mới, cùng với 08 mỹ phẩm
và 04 thực phẩm chức năng.
Nhân viên luôn được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ về quản lý chất lượng.
Năm 2014, công ty đã đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng trang thiết bị tiên tiến: máy sắc ký l ng (USA),
máy vô nang tự động (Korsch) công suất 90.000 viên/giờ, máy dập viên 27 chày 2 lớp (India), tủ
sấy… Thực hiện đổi mới kỹ thuật máy móc: cải tạo tủ vi khí hậu, tự chế bộ phận chiết rót dịch l ng
tiết kiệm 14000 USD so với mua mới.
Công tác bảo trì máy móc; an toàn vệ sinh lao động, PCCC được thực hiện nghiêm túc, toàn niên
không có sự cố về an toàn lao động.
1.5 Nh n sự:
Tổng số CBNV là 234 người. Năm 2014, chú trọng thuyên chuyển nhân sự, đặc biệt các vị trí
quản lý nhằm cải thiện khả năng tổ chức công việc, tăng năng suất và hiệu quả. Luôn tạo điều kiện
cho nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ lương bổng, đãi ngộ rất được quan tâm, tập chú xây dựng chính sách thưởng cho nhân
viên gi i có đóng góp tích cực cho công ty.
2.

Tình hình tài chính:

2.1 C cấu tài sản – nguồn vốn:
Chỉ tiêu

2013

Tỷ trọng

Đơn vị tính: triệu đồng
2014
Tỷ trọng

C cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn

100 060

68,8%

145 367

74,7%

45 365

31,2%

49 274

25,3%

145 425

100,0%

194 641

100,0%

Nợ phải trả

77 695

53,4%

105 206

54,1%

Vốn chủ sở hữu

67 730

46,6%

89 435

45,9%

145 425

100,0%

194 641

100,0%

Tài sản dài hạn
Tổng tài sản
C cấu nguồn vốn

Tổng nguồn vốn
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Tổng tài sản của công ty tăng hơn 49 tỷ chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng 45 tỷ (hàng tồn kho
tăng 25.7 tỷ, các khoản phải thu tăng gần 12 tỷ và ký quỹ dự thầu tăng 5.2 tỷ). Do doanh thu tăng
và kế hoạch mua nguyên liệu dự trữ để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh. Tài sản dài hạn tăng
chủ yếu do đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: máy vô nang tự động, máy sắc ký
l ng, máy dập viên 27 chày,...
2.2 Khả năng thanh toán:
Chỉ tiêu

2013

2014

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

1,4

1,4

Khả năng thanh toán nhanh

0,9

0,8

2.3 Tỷ số đòn bẩy:
Chỉ tiêu

2013

Nợ phải trả/Tổng tài sản
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

2014
53,4%

54,1%

114,7%

117,6%

2.3. Tỷ suất sinh lợi:
2013

Tỷ suất sinh lợi

2014

Lợi nhuận sau thuế/doanh thu

4,4%

4,8%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

7,6%

8,5%

16,3%

18,6%

Thu nhập của mỗi cổ phiếu (EPS)

4.179

5.686

Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bq

41,8%

56,9%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
Chỉ tiêu

Thực hiện 2014

Tổng doanh thu
+ Hàng hoá mua ngoài
+ Hàng Cty sản xuất
Lợi nhuận trước thuế
Dự kiến cổ tức

Đơn vị tính: tỷ đồng
Kế hoạch 2015 KH2015/TH2014

343,1
124,5

379,0

110,50%

109,0

87,97%

218,6

270,0

123,23%

23,9

27,3

114,23%

17%

17%

100,00%

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY:
Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát và Kế Toán Trưởng:

1.

Danh sách HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát và Kế Toán Trưởng
STT

Tên tổ chức/ cá nh n

Chức vụ

C cấu của HĐQT

Số cổ
phần

Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT

TV.HĐQT điều hành
TV.HĐQT điều hành

54.158
53.031

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Hội đồng quản trị
1
2

Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Thị Nam Hóa

1,37
1,34
15

3
4
5
6
7

Trần Thị Đào
Nguyễn Quốc Định
Phạm Uyên Nguyên
Phạm Thị Bích Thủy
Trương Thị Kim Loan

Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

TV.HĐQT không điều hành
TV.HĐQT không điều hành
TV.HĐQT không điều hành
TV.HĐQT điều hành
TV.HĐQT điều hành

0
0
512.255
69.608
46.400

0
0
12,94
1,76
1,17

Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Kế toán trưởng

54.158
53.031
69.608
5.005

1,37
1,34
1,76
0,13

Trưởng BKS
Thành viên BKS
Thành viên BKS

6.100
2.809
1.500

0,15
0,07
0.04

Ban điều hành
1
2
3
4

Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Thị Nam Hóa
Phạm Thị Bích Thủy
Lê Thái Minh Trang

Ban Kiểm Soát
1
2
3

Trần Thị Thanh Hằng
Hồ Thanh Phong
Nguyễn Văn Hoàng

2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:
2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt

Thành viên HĐQT

Chủ tịch

Số buổi họp
tham dự
4/4

100%

Phó Chủ tịch

4/4

100%

Chức vụ

Tỷ lệ

1

Ds. Nguyễn Văn Kha

2

Ds. Nguyễn Thị Nam Hóa

3

Ds. Trần Thị Đào

Thành viên

4/4

100%

4

MBA. Phạm Uyên Nguyên

Thành viên

4/4

100%

5

CN. Nguyễn Quốc Định

Thành viên

4/4

100%

6

Ds. Phạm Thị Bích Thủy

Thành viên

3/4

80%

7

Ds. Trương Thị Kim Loan

Thành viên

4/4

100%

Lý do không
tham dự

Bận công tác

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Giám đốc thông qua việc báo cáo của Giám
đốc trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
Cử thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào Ban Giám Đốc để kịp thời nắm bắt thông tin,
cùng Giám đốc thực hiện việc điều hành Công ty đồng thời giám sát hoạt động của Giám đốc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

4.

4.1. Về hoạt động của Ban Kiểm Soát:
Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Qui chế làm việc và
Chương trình làm việc của BKS năm 2014. Một số kết quả hoạt động của BKS là:
1. Thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và
điều hành công ty. Giám sát việc tuân thủ các qui định, nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông
thường niên.
2. Giám sát việc thực hiện các mục tiêu mà HĐQT đã đề ra.
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3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
4. Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ
đông.
5. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và sáu tháng của công ty, báo
cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
6. Giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty.
7. Theo dõi, đánh giá phương hướng & các chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ.
Trong năm 2014, đại diện BKS có mặt đầy đủ các kỳ họp của HĐQT để ghi nhận mọi hoạt động
của công ty và báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trong các kỳ họp.
4.2. Về kết quả giám sát hoạt động:
4.2.1. Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
a.

Kết quả kinh doanh năm 2014:
CHỈ TIÊU

TT
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: Lãi vay phải trả
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động
kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp
Lãi c bản trên cổ phiếu

Năm 2014
VND

Năm 2013
VND

So sánh năm 2014/2013
Tuyệt đối
%

345.082.321.106
2.030.741.373

255.569.283.187
2.303.151.101

89.513.037.919 135,02
(272.409.728)
88,17

343.051.579.733
223.070.939.825

253.266.132.086
160.744.968.535

89.785.447.647
62.325.971.290

135,45
138,77

119.980.639.908
550.975.149
5.931.569.488
5.769.942.563
77.369.095.578
13.750.684.497

92.521.163.551
511.339.997
5.431.763.642
5.199.927.909
57.064.811.817
15.247.835.853

27.459.476.357
39.635.152
499.805.846
570.014.654
20.304.283.761
(1.497.151.356)

129,68
107,75
109,20
110,96
135,58
90,18

23.480.265.494
504.234.558
69.704.399
434.530.159
23.914.795.653
7.282.951.081

15.288.092.236
66.299.538
66.299.538
15.354.391.774
4.321.871.908

8.192.173.258
437.935.020
69.704.399
368.230.621
8.560.403.879
2.961.079.173
-

153,59
760,54
655,40
155,75
168,51
-

16.631.844.572
5.686

11.032.519.866
4.179

5.599.324.706
1.506

150,75
136,05

NHẬN XÉT:
-

Doanh thu thuần năm 2014 tăng gần 90 tỷ đồng tương ứng tăng 35,45% so với năm 2013.
Trong khi kế hoạch là 296 tỷ đồng cho thấy Doanh thu đã tăng trưởng rất tốt.
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-

Giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của Doanh thu tương ứng tăng hơn 38,77% so với
năm ngoái, cho thấy chi phí đầu vào trong sản xuất đang gia tăng. Dẫn đến Lợi nhuận gộp của
năm 2014 tăng 29,68% thấp hơn mức tăng của doanh thu thuần. Doanh nghiệp cần phân tích
sâu hơn Giá vốn hàng bán của loại hàng nào để có cách quản trị chi phí tốt nhất. Tuy vậy, công
ty đã kiểm soát tốt các khoản chi phí còn lại nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã
tăng hơn 53%. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng hơn 50% vượt hơn 5 tỷ so với kế hoạch năm
2014 (kế hoạch là 18,8 tỷ). Lợi nhuận sau thuế chiếm tỷ trọng 4,8% so với doanh thu năm 2013
là 4,4%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế so với lợi nhuận trước thuế chỉ chiếm 69,54%, đồng
ngh a năm nay công ty chịu thuế TNDN lên đến 30,46%, công ty đang sử dụng vượt 8% so với
mức thuế suất 22%.
b.

C cấu doanh thu:
Chỉ tiêu

Tổng Doanh Thu
-Doanh thu thuần bán thành phẩm
-Doanh thu thuần bán hàng hóa
-Doanh thu tài chính
-Thu nhập khác

Năm 2014

%DT

344.106.789.440
218.594.594.803
124.456.984.930
550.975.149
504.234.558

100,00
63,53
36,17
0,16
0,15

Năm 2013

%DT

253.843.771.621 100,00
157.987.255.028 62,24
95.278.877.058 37,53
511.339.997
0,20
66.299.538
0,03

So sánh
2014/2013
135,56
138,36
130,62
107,75
760,54

NHẬN XÉT:
-

Cơ cấu doanh thu năm 2014 không thay đổi nhiều so với năm 2013, trừ Thu nhập khác có tỷ lệ
tăng khá cao do xử lý tài sản thừa & thu chênh lệch giá mặt hàng Triprolidine. Doanh thu bán
thành phẩm vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất và chủ yếu tương ứng 63,53% so với tổng doanh thu.
tăng 38,36% so với năm 2013. Doanh thu bán hàng hóa chiếm tỷ trọng 36,17%, tăng 30,62%
so với năm 2013. Tỷ trọng này chứng t Doanh thu tăng chủ yếu nhờ Doanh thu sản xuất.
c. Tình hình thực hiện chi phí
Chỉ tiêu

Tổng Doanh Thu
Tổng Chi Phí
Giá vốn hàng bán
Giá vốn của thành phẩm đã bán
Giá vốn hàng hóa đã bán
-Chi phí tài chính
Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Chiết khấu thanh toán
-Chi phí bán hàng
-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm 2014

%DT

Năm 2013

%DT

344.106.789.440
320.122.289.388
23.070.939.825
113.741.062.745
109.329.877.080
5.931.569.488
5.769.942.563
72.444.825
89.182.100
77.369.095.578
13.750.684.497

100,00
93,05
64,83
33,05
31,77
1,72
1,68
0,02
0,03
22,48
4,00

253.843.771.621
238.489.379.847
160.744.968.535
81.394.831.304
79.350.137.231
5.431.763.642
5.199.927.909
142.509.060
89.326.673
57.064.811.817
15.247.835.853

100,00
93,95
63,32
32,06
31,26
2,14
2,05
0,06
0,04
22,48
6,01

So sánh
2014/2013
135,56
134,23
138,77
139,74
137,78
109,20
110,96
50,84
99,84
135,58
90,18

NHẬN XÉT:
-

Tổng chi phí toàn công ty là hơn 320 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,05% trên tổng doanh thu. Tỷ
trọng này giảm so với năm 2013, cho thấy rõ công ty đã kiểm soát tốt chi phí, giúp gia tăng lợi
nhuận.

-

Quan sát thêm Bảng cơ cấu Doanh thu, ta thấy tỷ trọng Doanh thu thành phẩm chiếm 63,53%,
doanh thu bán hàng hóa chiếm 36,17% so với tổng doanh thu, nhưng tỷ trọng giá vốn hàng hóa
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và thành phẩm không lệch nhau nhiều (xoay quanh 31-33%), nên việc tập trung vào sản xuất
hàng công ty thì s giúp công ty ngày càng tăng lợi nhuận.
-

Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng 22,48% không tăng giảm so với năm 2013 & chi phí này có
tốc độ tăng là 35,58% phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu, hỗ trợ việc đẩy mạnh tiêu thụ
sản phẩm, gia tăng các biện pháp bán hàng để tăng doanh số.

-

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm 4% trên doanh thu & giảm so với năm 2013
gần 10%. cho thấy công ty đã kiểm soát tốt chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến các chỉ tiêu
lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng mạnh so với năm 2013.

-

Chi phí tài chính chủ yếu là chi lãi vay tăng 9,2% so với năm ngoái, nhưng tỷ trọng so với
doanh thu thì giảm từ 2,1% xuống còn 1,7%.
Nhìn chung, tổng chi phí năm 2014 so với năm 2013 tăng 34%, trong khi mức tăng doanh thu là
35% đây là dấu hiệu tốt.

4.2.2. Kiểm soát báo cáo tài chính:
a. Nhận xét tình hình Tài sản & Nguồn vốn:
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3 Các khoản phải thu khác
4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
III. Hàng tồn kho
IV. Tài sản ngắn hạn khác
1 Chi phí trả trước ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
2 Tài sản cố định vô hình
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
III. Tài sản dài hạn khác
1 Chi phí trả trước dài hạn
2 Tài sản dài hạn khác
*** TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản phải nộp Nhà
4. nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả

Năm 2014
145.366.695.943
9.342.522.787
61.245.214.947
57.269.160.849
2.315.706.566
4.190.579.602
(2.530.232.070)
61.965.982.520
12.812.975.689
31.000.000
12.781.975.689
49.274.489.856
47.101.046.026
35.561.042.819
11.540.003.207
1.797.080.000
376.363.830
190.420.729
185.943.101
194.641.185.799
Năm 2014
105.205.918.431
101.934.718.431
58.770.556.110
28.569.835.403
669.002.244

Năm 2013
100.059.954.230
8.211.470.076
49.514.431.035
50.335.110.303
601.764.010
1.226.901.455
(2.649.344.733)
36.241.367.332
6.092.685.787
14.000.000
6.078.685.787
45.364.890.092
43.178.629.486
33.081.101.927
10.097.527.559
1.797.080.000
389.180.606
389.180.606
145.424.844.322
Năm 2013
77.694.954.119
73.867.753.930
47.981.772.903
14.133.099.878
1.005.124

2.059.081.671
431.694.936
6.873.760.764

3.242.656.288
1.247.117.038
3.339.146.250

Chênh lệch
(%)
45.306.741.713
145,28
1.131.052.711
113,77
11.730.783.912
123,69
6.934.050.546
113,78
1.713.942.556
384,82
2.963.678.147
341,56
119.112.663
95,50
25.724.615.188
170,98
6.720.289.902
210,30
17.000.000
221,43
6.703.289.902
210,28
3.909.599.764
108,62
3.922.416.540
109,08
2.479.940.892
107,50
1.442.475.648
114,29
100,00
(12.816.776)
96,71
(198.759.877)
48,93
185.943.101
49.216.341.477
133,84
Chênh lệch
(%)
135,41
27.510.964.312
28.066.964.501
138,00
10.788.783.207
122,49
14.436.735.525
202,15
667.997.120 66,559,18
(1.183.574.617)
(815.422.102)
3.534.614.514

63,50
34,62
205,85
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Các khoản phải trả. phải nộp ngắn
7 hạn khác
8 Quỹ khen thưởng. phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1 Vay và nợ dài hạn
2 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
4 Quỹ đầu tư phát triển
5 Quỹ dự phòng tài chính
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
*** TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.966.232.849
1.594.554.454
3.271.200.000
2.047.800.000
1.223.400.000
89.435.267.368
89.435.267.368
39.599.400.000
19.313.666.700
4.662.862
13.657.163.432
228.529.802
16.631.844.572
194.641.185.799

3.585.099.152
337.857.297
3.827.200.189
2.103.800.189
1.723.400.000
67.729.890.203
67.729.890.203
26.399.600.000
19.363.666.700
4.662.862
9.405.526.716
1.623.914.059
10.932.519.866
145.424.844.322

(618.866.303)
1.256.697.157
(556.000.189)
(56.000.189)
(500.000.000)
21.705.377.165
21.705.377.165
13.199.800.000
(50.000.000)
4.251.636.716
(1.395.384.257)
5.699.324.706
49.216.341.477

82,74
471,96
85,47
97,34
70,99
132,05
132,05
150,00
99,74
100,00
145,20
14,07
152,13
133,84

NHẬN XÉT:
Tài sản:
-

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2014 tăng 33% so với thời điểm 31/12/2013 chủ yếu do tài sản
ngắn hạn tăng mạnh 45,28%, tài sản dài hạn chỉ tăng 8,62%. Cho thấy có sự dịch chuyển cơ
cấu tài sản từ dài hạn sang ngắn hạn phù hợp tình hình hoạt động công ty.

-

Hai khoản chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn là: các khoản phải thu & hàng tồn kho.

-

Hai khoản có tỷ lệ tăng cao nhất là: hàng tồn kho tăng do các khoản cầm cố, ký cược
tăng….& tài sản ngắn hạn khác tương ứng tăng 70% & 110%. Đây là nguyên nhân khiến tài
sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng tài sản ở mức 74% so với mức 68% của
năm trước. Tài sản ngắn hạn khác gồm tạm ứng, ký quỹ, cầm cố tiềm ẩn những chi phí chưa
quyết toán có thể quyết toán xong thì thực tế lợi nhuận công ty không cao nên cũng cần
kiểm soát chi phí này không để ở mức cao. Tóm lại, công ty cần kiểm soát tốt hơn nữa hàng
tồn kho vì nó chiếm tỷ trọng cao, nhưng cũng có mức tăng khá cao so với năm 2013.

-

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23% lên 61,2 tỷ đồng. Trong đó phải thu khách hàng tăng
gần 7 tỷ đồng và khoản trả trước người bán tăng 1,7 tỷ. Doanh thu bán hàng tăng trưởng là
yếu tố tác động lên khoản phải thu khách hàng. Ngoài ra, các yếu tố khác ảnh hưởng là
khoản trả trước người bán tăng vì năm nay công ty có đầu tư nhiều mua nguyên vật liệu đầu
vào. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 2,5 tỷ đồng (chiếm 4% trong phải thu
ngắn hạn).

-

Tài sản dài hạn tăng nhẹ 8,62% so với cùng kỳ chiếm 25% tổng tài sản. Trong năm, Công ty
đã đầu tư một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu hoạt động.
Nguồn vốn:

-

Nợ phải trả tăng 35% lên 105,2 tỷ đồng chiếm 54% trong tổng nguồn vốn, cho thấy đòn bẩy
nợ vẫn còn cao, cần cân nhắc hiệu quả khi vay nợ. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 38% cao hơn
so với mức tăng doanh thu (35%), thể hiện việc công ty chiếm dụng vốn tốt tức biết khai
thác tốt tín dụng trong thanh toán.

-

Trong năm 2014 nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu tăng 50% so với cùng kỳ 2013 lên 39,59 tỷ
đồng là do Công ty có phát hành tăng vốn điều lệ. Quỹ đầu tư phát triển tăng 45,20% lên
13,65 tỷ đồng từ việc phân phối lợi nhuận của năm 2013. Quỹ dự phòng tài chính giảm
85,93% còn 228 triệu đồng là bù đắp các khoản thuế bị truy thu thuế bị phạt và tiền phạt
chậm nộp thuế.
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Tuy nhiên, qua bảng lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đang âm hơn 11
tỷ, hoạt động đầu tư đang âm hơn 7 tỷ, từ hoạt động tài chính đang dương hơn 20 tỷ (do tăng
vốn), cho thấy dòng tiền công ty đang bị ứ đọng trong công nợ và hàng tồn kho, công ty cần
kiểm soát tốt hơn cho phần này.
b. Tình hình đầu tư tài chính:
Năm 2014, Công ty đã nhận được cổ tức của nhiều công ty nhờ mua cổ phần đầu tư. Tổng
cổ tức được nhận bằng tiền là: 180.926.500 đồng. Các công ty mà Agimexpharm đang đầu tư
gồm:
-

Cổ phiếu Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar
Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm OPC
Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm 3/2
Cổ phiếu Công ty CP Y Dược phẩm VN
Cộng vốn đầu tư

20.000.000
187.280.000
21.300.000
1.558.500.000
10.000.000
1.797.080.000

c. Tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm 2013:
Năm 2014. công ty đã phát hành thành công & thu về được số vốn 13.199.800.000 đồng.
trong đó phải chi 50 triệu phí tư vấn hồ sơ phát hành.
4.2.3 Kiểm soát sự tu n thủ:
-

Sổ sách kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu về doanh thu, chi phí,
theo đúng qui định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ
tính hợp pháp, hợp lý.

-

Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm.… được theo
dõi đầy đủ, chi tiết có đối chiếu và xác nhận.

-

Các Báo cáo tài chính năm 2014 được lập đúng biểu mẫu phù hợp với các chuẩn mực kế
toán Việt Nam và các qui định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2014
đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được kiểm
toán độc lập.

4.2.4 Kiểm soát hoạt động của HĐQT & BĐH :
-

HĐQT & BĐH công ty luôn tuân thủ theo Điều lệ. Qui chế quản trị và Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Luôn cố gắng
hết sức để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế chung.

-

HĐQT & BĐH công ty đã phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động
điều hành SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.

-

BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định
trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ kế
hoạch năm 2015.

-

BĐH luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tổ chức
bộ máy, phát triển nguồn nhân lực.…đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục
tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT công ty xác định.
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Đánh giá và kiến nghị:

4.3.

BKS nhất trí với Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014. Năm
2014, hoạt động của công ty tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các qui định của
pháp luật. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 là lãi . HĐQT & BGĐ công ty đã làm
việc có hiệu quả cao & luôn đưa ra chiến lược đúng đắn, bám sát thị trường. Do đó, BKS có một
vài kiến nghị như sau:


Tiếp tục đánh giá độ phủ thị trường sản phẩm để chọn mặt hàng trọng điểm của AGP trong
từng thời kỳ & có chiến lược hợp lý nhất, với giá vốn tốt nhất.



Công ty cần xây dựng mức tồn kho nguyên liệu và thành phẩm hợp lý giảm thiểu rủi ro và
nguyên liệu quá hạn hay hàng chậm luân chuyển, giảm việc vốn lưu động bị chiếm dụng không
hiệu quả.



Công ty cần kiểm soát chặt ch công nợ, định kỳ đánh giá xác định tuổi nợ để có giải pháp thu
hồi công nợ.



Ban giám đốc nghiên cứu khai thác sử dụng quỹ phát triển khoa học & công nghệ trong việc
đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp quản trị doanh nghiệp bằng công nghệ thông tin để
tăng năng suất.

5.

Th lao và các khoản lợi ích của HĐQT và Ban Kiểm Soát:

Theo nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012 ngày 24/05/2013, thù lao HĐQT
và Ban Kiểm Soát cố định là 360.000.000 đ/năm, thưởng 10% giá trị vượt kế hoạch.
Giao dịch của cổ đông nội bộ và người c liên quan:

6.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Người thực hiện giao
dịch
Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Thị Nam Hóa
Phạm Thị Bích Thủy
Phạm Uyên Nguyên
Trương Thị Kim Loan
Trần Thị Thanh Hằng
Hồ Thanh Phong
Lê Thái Minh Trang
Cty CP DP
Imexpharm
Trần Thanh Tòng

Quan hệ với
cổ đông nội
bộ

Tổ chức liên
quan
Chồng Kế
Toán Trưởng

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu
(%)
33.439 1,267
33.354 1,263
44.739 1,695
339.837 12,873
36.033 1,365
2.400
0,09
1.309 0,050
1.670 0,063

Số cổ phiếu sở hữu
Lý do
cuối kỳ
tăng.
Số cổ
Tỷ lệ
giảm
phiếu
(%)
54.158
1,368
53.031
1,339
69.608
1,758
512.255
12,936
46.400
1,172
6.100
0,154
2.809
0,071
5.005
0,126

682.599 25,856

1.346.098

33,993

3.100

0,078

1.200

0,045

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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