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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CÔNG TY
•

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

•

Tên tiếng Anh: Japan Vietnam Medical Instrument JSC

•

Tên viết tắt: JVC

•

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 0101178800

•

Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng

•

Trụ sở chính:
-

Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

•

-

Số điện thoại: 024.3683.0516

-

Số fax: 024.3683.0578

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
-

Địa chỉ: Tầng 05 - Tòa nhà văn phòng - Cao ốc Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Lô C,
Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

-

Số điện thoại: 028.3920.7283 & 028.3920.7184

-

Số fax: 028.3920.5873

• Website: www.ytevietnhat.com.vn
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG
• Mã cổ phiếu: JVC

• Thống kê danh sách cổ đông (số lượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu) (Danh sách chốt của VSD

• Được niêm yết ngày 21/06/2011 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

ngày 21/07/2017):

• Năm tài chính kết thúc ngày: 31/03

Cổ đông lớn (>= 5%):

• Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Cổ đông nước ngoài: 4

• Vốn điều lệ đăng ký: 1.125.001.710.000 đồng

- Cổ đông trong nước: 0

• Vốn thực góp của cổ đông: 1.125.001.710.000 đồng

Cổ đông khác (< 5%):

• Tổng khối lượng cổ phiếu đã phát hành và niêm yết: 112.500.171 cổ phiếu

- Cổ đông nước ngoài: 70

-

Số lượng cổ phiếu phổ thông: 112.500.171 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu)

- Cổ đông trong nước: 3.436

-

Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

Tổng cộng (trong nước & nước ngoài): 3.510

-

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

• Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 112.500.171 cổ phiếu
• Vốn hóa tại ngày 31/03/2018: 527.625.801.990 đồng
• Giá cao nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2017 đến ngày 31/03/2018: 6.130 đồng
• Giá thấp nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2017 đến ngày 31/03/2018: 2.790 đồng

Bảng 1. Danh sách các cổ đông lớn (Danh sách chốt của VSD ngày 21/07/2017):
STT

Mã cổ phiếu

Cá nhân/ tổ chức

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ

1

JVC

DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.

2

JVC

PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

8,67% (*)

3

JVC

VIETNAM EQUITY HOLDING

6,29%

4

JVC

DREAM INCUBATOR INC.

5,85%

19,35%

* Theo Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng
chỉ quỹ đóng của Deutsch Bank AG, Chi nhánh TP. HCM ngày 07/02/2018, PYN ELITE FUND
(NON-UCITS) có tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ là 11%.
• Thông tin liên lạc của bộ phận Quan hệ Cổ đông:
Email: qhcd@ytevietnhat.com.vn
Website Quan hệ cổ đông: www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx;
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TÓM TẮT
THÔNG TIN TÀI CHÍNH 2015-2017

Biểu đồ 1. Doanh thu thuần và Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế
Biểu đồ 1
(Tỷ đồng)
600
400
200

Bảng 2. Chỉ tiêu tài chính cơ bản (Giai đoạn 2015-2017)

-

(200)

2015
Doanh thu thuần

2016

2017

(400)
(600)

507.337.536.914

499.432.257.611

542.017.039.428

Lợi nhuận/ (lỗ) trước thuế

(1.336.021.050.284)

(37.409.757.047)

10.663.186.419

Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế

(1.335.781.919.222)

(39.457.111.201)

10,516,010,563

(1200)

(11.874)

(351)

93

(1400)

Tổng tài sản

841.489.410.718

724.832.393.518

664.937.956.277

Tổng nợ phải trả

285.069.333.888

207.869.427.889

137.458.980.085

Vốn chủ sở hữu

556.420.076.830

516.962.965.629

527.478.976.192

Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản

66,12%

71,32%

79,33%

Tổng nợ/ Tổng tài sản

33,88%

28,68%

20,67%

ROA

-78,74%

-5,04%

1,51%

-100%

ROE

-109,10%

-7,35%

2,01%

-200%

Lãi/ (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

(800)
(1000)

2015
Doanh thu thuần

2016

2017

Lợi nhuận sau thuế
Lỗ sau thuế

Biểu đồ 2. ROA, ROE, tổng nợ/ tổng tài sản
100%
0%

2015

2016

2017

Tổng nợ/ Tổng tài sản
ROA
ROE
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THÔNG ĐIỆP TỔNG KẾT NĂM 2017

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017
KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
• Doanh thu thuần 2017: 542.017.039.428 đồng, đạt 86% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ;
• Lợi nhuận sau thuế 2017: 10.516.010.563 đồng, đạt 55% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ;
Tuy chưa đạt được như kỳ vọng của ĐHĐCĐ, nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của
Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên; đồng thời, chúng tôi tin tưởng đây là bước đệm
tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong những năm tiếp theo.
KẾT QUẢ PHI TÀI CHÍNH

Chúng tôi tin tưởng
đây là bước đệm tích
cực cho sự phát triển
mạnh mẽ của Công
ty trong những năm
tiếp theo.

• Về thương hiệu của các nhà cung cấp và của Công ty: đối tác, khách hàng đã nhìn nhận
Công ty với diện mạo mới về chất lượng, hiệu quả, uy tín;
• Về quản trị doanh nghiệp: HĐQT, Ban Giám đốc đã và đang xây dựng bộ máy quản trị
doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả.
Kết thúc một năm 2017 nỗ lực không ngừng, Công ty xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến
các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên đã cống hiến hết mình trong
năm qua. Chúng tôi cũng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý đối tác, Quý
khách hàng, Quý cổ đông trong thời gian qua.

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Trong thời gian qua, đi cùng với sự phát triển kinh
tế vĩ mô, lĩnh vực Y tế Việt Nam cũng phát triển mạnh
mẽ; việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt
động khám, chữa bệnh cũng trở nên phổ biến hơn
và thường xuyên được cập nhật, đổi mới. Đây là cơ
hội lớn cho Công ty phát huy thế mạnh công nghệ
và sản phẩm.
Với sự lãnh đạo của HĐQT, sự nỗ lực, cống hiến của
Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên, Công ty đã đạt
được những kết quả khả quan nhất định, được sự đón
nhận, tin tưởng của đối tác, khách hàng.

10
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“

Chúng tôi tin
tưởng đây là bước
đệm tích cực cho
sự phát triển mạnh
mẽ của Công ty
trong những năm
tiếp theo.

“

NHÌN LẠI NĂM 2017

Lĩnh vực Y tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe,
khám chữa bệnh của người dân, nhưng đi cùng với đó là yêu cầu về công nghệ, chất lượng
ngày càng cao.
Để đáp ứng nhu cầu và khai thác tốt tiềm năng thị trường, HĐQT đã sát cánh cùng Ban
Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:
•

Đầu tư mạnh mẽ để tăng trưởng;

•

Quản trị chặt chẽ để hoạt động hiệu quả;

•

Mang giá trị đến cho đối tác, khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của HĐQT, sự nỗ lực, sát sao của Ban Giám đốc,
sự cống hiến của toàn thể nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề
ra cho năm 2018.
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Lan tỏa những giá trị vững bền
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
21/06/2011
Niêm yết toàn bộ 24.200.000
cổ phiếu của Công ty trên
Sở Giao Dịch Chứng Khoán
Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty tăng vốn từ
354.199.990.000 đồng lên
568.185.300.000 đồng

27/09/2001
Thành lập
Công ty TNHH
Thiết bị Y tế
Việt Nhật

2001

27/09/2010
Công ty TNHH Thiết
bị Y tế Việt Nhật được
chuyển đổi thành CTCP
Thiết bị Y tế Việt Nhật

2004

19/01/2004
Thành lập VPĐD
CTCP Thiết bị Y tế
Việt Nhật tại Thành
phố Hồ Chí Minh

12

Chuyển trụ sở chính thức
về Tầng 22 và Tầng 24,
Tòa nhà ICON 4, 243A Đê
La Thành, Phường Láng
Thượng, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội
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2010

Công ty tăng vốn từ
322.000.000.000 đồng lên
354.199.990.000 đồng

2011

Công ty tăng vốn từ
224.000.000.000 đồng
lên 322.000.000.000 đồng

2012

2013

Mua lại Công ty TNHH
Kyoto Medical Science
(chủ sở hữu là Công ty
cổ phần Thiết bị y tế
Việt Nhật)

2014

Công ty phát hành
để trả cổ tức bằng
cổ phiếu với tỷ lệ
10% và phát hành
riêng để tăng vốn
từ 568.185.300.000
đồng lên
1.125.001.710.000
đồng

2017

24/04/2017
Thành lập Chi
nhánh tại Thành
phố Hồ Chí Minh
- Công Ty cổ
phần Thiết Bị Y Tế
Việt Nhật

Lan tỏa những giá trị vững bền
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ
ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Công ty đang là đơn vị phân phối độc
quyền của nhiều thương hiệu thiết bị y tế
nổi tiếng thế giới tại thị trường Việt Nam
như Hitachi, Fujifilm, Konica, Sakura…

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ

chuyên phân phối các sản phẩm: hệ thống
chụp cộng hưởng từ, hệ thống chụp cắt
lớp, hệ thống chụp X-Quang, hệ thống
đọc và xử lý hình ảnh X-Quang CR & DR,
máy đo loãng xương, máy in phim khô

PHÂN PHỐI VẬT TƯ TIÊU HAO

laser y tế, máy nội soi, máy siêu âm, máy
chống nhiễm khuẩn…

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT

MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Hệ thống chụp cộng hưởng từ

DỊCH VỤ KỸ THUẬT
AIRIS Light 0.25T

AIRIS Vento 0.3T

APERTO Lucent 0.4T

MRI Echelon Smart 1.5T

Hệ thống chụp cắt lớp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Scenaria 64/128
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Supria 64/128

Supria 16/32
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Hệ thống chụp X-Quang

PHÂN PHỐI VẬT TƯ TIÊU HAO

Máy X-quang tăng sáng
truyền hình kỹ thuật số Exavista

Là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm
phim khô y tế của Fujifilm và Konica tại Việt Nam,
Công ty hiện đang cung cấp sản phẩm phim khô
cho hầu hết các bệnh viện trên cả nước. Ngoài
những sản phẩm đến từ hai thương hiệu hàng
đầu thế giới, Công ty còn hỗ trợ khách hàng trang
bị thiết bị đọc và in phim khô y tế hiện đại, qua đó,
mang đến cho khách hàng chất lượng hàng hóa
và dịch vụ tốt nhất. Chính vì lẽ đó, Công ty luôn
là đối tác tin cậy trong lĩnh vực vật tư tiêu hao của
các bệnh viện trên cả nước trong hơn 10 năm qua.

Máy X-quang thường quy cao tần
500mA Radnext 32

Máy X-quang thường quy cao tần
800mA Radnext 50

Hệ thống nội soi

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT
Hệ thống nội soi siêu âm

Hệ thống nội soi video
ống mềm 150W

Hệ thống nội soi video
ống mềm 300W

Máy siêu âm

Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng chủ trương xã hội hóa trong
lĩnh vực y tế bằng việc triển khai mô hình kinh doanh liên kết hợp tác với các bệnh viện và
cơ sở y tế, đầu tư các trang thiết bị y tế thế mạnh, có thể kể đến: Máy cộng hưởng từ, máy
chụp cắt lớp, máy chụp X-quang…
Mô hình hợp tác này giúp giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu lớn, giúp bệnh viện tiếp
cận máy móc công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem đến
lợi ích cho bệnh nhân, các cơ sở y tế cũng như toàn xã hội.

M-Turbo

EDGE II

Máy chống nhiễm khuẩn

Máy rửa khử khuẩn
SAKURA DEKO 260XK

16

Máy rửa khử khuẩn
tích hợp rửa siêu âm
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Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp
Plasma FINO-Series

Lan tỏa những giá trị vững bền
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DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Dịch vụ kỹ thuật là một trong
những thế mạnh nổi bật của Công
ty. Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo
bài bản, chuyên môn cao, giàu
kinh nghiệm, Công ty luôn chủ
động trong việc hỗ trợ khách hàng
khi có yêu cầu thay vì phải chờ đợi
kỹ sư từ hãng. Điều này giúp thiết
bị luôn hoạt động ổn định, hiệu
quả; đẩy nhanh tốc độ xử lý tình
huống; giảm thiểu áp lực và chi
phí phát sinh do can thiệp chậm
trễ; đem lại sự tin tưởng cho khách hàng.
Hiện Công ty đang triển khai các dịch vụ như: tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp
linh kiện, sửa chữa, bảo trì thiết bị…

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
Công ty tự hào sở hữu số lượng xe khám
lưu động lớn nhất Việt Nam. Với 20 xe khám
được thiết kế chuyên dụng, trang bị máy
móc hiện đại được nhập khẩu từ Nhật Bản,
Công ty có thể đáp ứng nhu cầu thăm khám
sức khỏe định kỳ lên tới 2.000 lượt/ ngày cho
các công ty trong nước và nước ngoài trên
64 tỉnh thành.
Ngoài ra, Công ty còn là đối tác uy tín của
nhiều dự án y tế cộng đồng. Trong đó, nổi
bật là việc liên tục đồng hành cùng bệnh
viện Phổi TW - Chương trình phòng chống Lao quốc gia từ năm 2012 đến nay. Và từ năm
2018, Công ty tiếp tục kết hợp cùng với bệnh viện K và quỹ Ngày mai tươi sáng triển khai
xe khám MAMMO phục vụ tầm soát ung thư vú trên cả nước.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC & BỘ MÁY QUẢN LÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY TNHH KYOTO
MEDICAL SCIENCE
(CÔNG TY CON)

BAN GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT TÍN
(CÔNG TY LIÊN KẾT)

PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG

KINH DOANH
THIẾT BỊ Y TẾ

KINH DOANH
VẬT TƯ TIÊU HAO

MUA HÀNG

20

HỖ TRỢ
KINH DOANH

ĐẦU TƯ
LIÊN KẾT

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG
LÂM SÀNG

KẾ TOÁN

PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA

IT

HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH Kyoto Medical Science:
• Trụ sở tại Hà Nội
• Lĩnh vực kinh doanh chính: Buôn bán thiết bị, dụng cụ thiết bị y tế
• Tỷ lệ nắm giữ: 100%

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Tín:
• Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh
• Lĩnh vực kinh doanh chính: Buôn bán thiết bị, dụng cụ thiết bị y tế
• Tỷ lệ nắm giữ: 25%
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BỘ MÁY QUẢN LÝ
GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN THẾ HƯỚNG

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thành viên HĐQT độc lập từ 09/2016 đến nay

Thành viên HĐQT độc lập từ 09/2016 đến nay

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Kế toán
• Kinh nghiệm làm việc: Hơn 15 năm kinh

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán, Quản trị

•

Ông PHẠM QUANG HUY
Chủ tịch HĐQT từ 09/2016 đến nay

nghiệm tại vị trí chuyên viên, quản lý của
các công ty: CT TNHH Deloitte Việt Nam,
CTCP Truyền thông GAPIT, CT TNHH Kiểm
toán Việt Anh, CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman
Chức vụ hiện tại:
- Thành viên HĐQT CTCP TBYT Việt Nhật
- Phó Giám đốc CTCP Quốc Huy
- Thành viên HĐQT CTCP Quốc Huy

•

•

kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc: Hơn 10 năm kinh
nghiệm tại vị trí chuyên viên, quản lý của
các công ty: CT TNHH Ernst & Young Việt
Nam, CT TNHH Nước giải khát Coca-Cola
Việt Nam, CT TNHH Servier Việt Nam, CT
TNHH Scivi, CTCP Đầu tư Giáo dục Quốc tế IEG.
Chức vụ hiện tại:
- Thành viên HĐQT CTCP TBYT Việt Nhật
- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Giáo dục
Quốc tế IEG
- Giám đốc điều hành CT TNHH Scivi

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng
• Kinh nghiệm làm việc: Hơn 15 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý, lãnh đạo của các công
ty: CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Dầu khí, CTCP Dịch vụ - Vận tải Dầu
khí Cửu Long, Tổng Công ty CP dịch vụ tổng hợp dầu khí, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt
Nam – CTCP, CTCP TBYT Việt Nhật.

Bà LÊ THỊ HÀ THANH
Thành viên HĐQT từ 09/2016 đến nay

• Trình độ: Cử nhân
• Chuyên môn: Kế toán
• Kinh nghiệm làm việc: Hơn 15 năm kinh

• Chức vụ hiện tại:
- Chủ tịch HĐQT CTCP TBYT Việt Nhật
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP
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•

nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán Tài chính của các công ty: CT TNHH Thương
mại Thanh Danh; CT Liên doanh TNHH
Crown Hà Nội; CTCP TBYT Việt Nhật.
Chức vụ hiện tại:
- Kế toán trưởng CTCP TBYT Việt Nhật
- Thành viên HĐQT CTCP TBYT Việt Nhật

Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Thành viên HĐQT độc lập từ 09/2016 đến nay

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán, Thành
•

•

viên tổ chức ACCA (Vương quốc Anh)
Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm tại vị trí quản lý của CT TNHH Ernst
& Young Việt Nam, CTCP Đầu tư Nam Long
Chức vụ hiện tại:
- Thành viên HĐQT CTCP TBYT Việt Nhật
- Thành viên BKS CTCP Đầu tư Nam Long

Lan tỏa những giá trị vững bền
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GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT
,

Ông NGÔ THANH SƠN
Tổng giám đốc từ 08/2016 đến nay
• Trình độ: Cử nhân
• Chuyên môn: Marketing, Điện tử - Viễn thông
• Kinh nghiệm làm việc: Hơn 15 năm kinh nghiệm tại vị trí
quản lý, lãnh đạo của các công ty: CT TNHH Pozitronics Việt
Nam; CT TNHH Draeger Medical Việt Nam; CT GE Healthcare
Việt Nam.
• Chức vụ hiện tại:
-- Tổng giám đốc CTCP TBYT Việt Nhật
-- Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Giải
pháp y tế Việt Nam

Bà VŨ THỊ THÚY HẰNG

Bà PHẠM HUYỀN KHANH

Bà VƯƠNG VÂN ANH

Phó Tổng giám đốc từ 08/2016
đến nay

Phó Tổng giám đốc đến 04/2018

Phó Tổng giám đốc từ 04/2018
đến nay

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Tài chính,

• Trình độ: Thạc sĩ, Bác sĩ
• Chuyên môn: Y tế công cộng
• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều

•

•

Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc: Hơn
10 năm kinh nghiệm tại vị
trí quản lý của các công ty:
BIDV, CTCP Dream Incubator
Việt Nam, CTCP TBYT Việt
Nhật.
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng
giám đốc CTCP TBYT Việt Nhật

•

năm kinh nghiệm làm việc tại
Trường đại học Y Hà Nội, Tổ
chức y tế thế giới.
Chức vụ hiện tại (tính đến ngày
05/04/2018): Phó Tổng giám
đốc CTCP TBYT Việt Nhật

• Trình độ: Cử nhân
• Chuyên môn: Kinh tế doanh
•

•

nghiệp, Tài chính kế toán
Kinh nghiệm làm việc: Nhiều
năm kinh nghiệm quản lý tại
CT TNHH Pricewaterhouse
Coopers Việt Nam, CTCP
Dream Incubator Việt Nam,
CTCP TBYT Việt Nhật.
Chức vụ hiện tại (kể từ ngày
05/04/2018): Phó Tổng giám
đốc CTCP TBYT Việt Nhật

Ông

ĐÀO MẠNH HÙNG

Trưởng Ban Kiểm soát từ 09/2016 đến nay

•
•
•

•

Trình độ: Cử nhân
Chuyên môn: Tài chính
Kinh nghiệm làm việc: Hơn 30 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý,
lãnh đạo của các đơn vị: Nhà máy A37 - Quân chủng Phòng không
Không quân - Bộ Quốc phòng, CT VPP Cửu Long - Bộ Công nghiệp,
CTCP XNK máy Hà Nội - Bộ Thương Mại, CTCP Phần mềm Việt.
Chức vụ hiện tại:
- Trưởng BKS CTCP TBYT Việt Nhật
- Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ và Đầu tư VINAFINS
- Trưởng BKS Tổng CT TBYT Việt Nam - CTCP

Bà ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

Ông NGÔ VĂN HÙNG

Thành viên Ban Kiểm soát từ 09/2016 đến nay

Thành viên Ban Kiểm soát từ 09/2016 đến nay

•
•
•

•
•
•

•

Trình độ: Cử nhân
Chuyên môn: Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh
doanh tại các công ty: CTCP Quảng
cáo trực tuyến 24h, Phòng dự án CTCP
TBYT Việt Nhật.
Chức vụ hiện tại:

- Thành viên BKS CTCP TBYT Việt Nhật
- Trưởng bộ phận hỗ trợ kinh doanh
CTCP TBYT Việt Nhật

•

Trình độ: Cử nhân
Chuyên môn: Kế toán
Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại các
công ty: CT TNHH TM&DV vận tải Thành
Quang, lĩnh vực kinh doanh đầu tư liên
kết CTCP TBYT Việt Nhật.
Chức vụ hiện tại:

- Thành viên BKS CTCP TBYT Việt Nhật
- Nhân viên phòng Đầu tư liên kết
CTCP TBYT Việt Nhật

Những thay đổi trong Ban điều hành
• Bà Phạm Huyền Khanh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05 tháng 04 năm 2017, miễn nhiệm
ngày 05 tháng 04 năm 2018)
• Bà Vương Vân Anh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05 tháng 04 năm 2018)
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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG 2017

BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỀ RA CHO NĂM 2017
HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chiến lược đề ra:
•

Công ty đã xây dựng tốt hình ảnh, uy tín với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp. Đây là thành quả
nổi bật rất đáng ghi nhận;

•

Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động truyền thống, mở
rộng mạng lưới khách hàng tại các thị trường hiện có. Trong năm 2017, Công ty đã đầu tư 28 tỷ
mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư tiêu hao, liên doanh liên
kết và cung cấp dịch vụ khám sức khỏe;

•

Đồng thời, Công ty cũng chủ động tìm kiếm, bổ sung các dòng sản phẩm mới và khai phá các
thị trường mới. Cụ thể, trong năm 2017, Công ty đã ghi nhận hơn 20 tỷ doanh thu là thành quả
bước đầu tại thị trường thiết bị y tế miền Nam;

•

Công ty đã và đang tiến hành cập nhật công nghệ mới, mô hình mới, mở rộng danh mục sản
phẩm, mạng lưới nhà cung cấp, có những tín hiệu khả quan, là tiền đề cho sự phát triển mạnh
mẽ và bền vững trong tương lai.

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
HĐQT đã định hướng cho Ban Giám đốc, lãnh đạo tập thể nhân viên đạt kết quả kinh doanh
khả quan:
•

Doanh thu thuần 2017: 542.017.039.428 đồng, đạt 86% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ;

•

Lợi nhuận sau thuế 2017: 10.516.010.563 đồng, đạt 55% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ;

•

Từ lỗ sau thuế 39,5 tỷ năm 2016, Công ty đã có hoạt động kinh doanh hiệu quả, ghi nhận lợi
nhuận sau thuế năm 2017 là 10,5 tỷ. Đây là thành quả khả quan, đáng ghi nhận.

VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo phát triển bền vững và triển khai
các hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo phát triển bền vững.
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BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ
ĐÁNH GIÁ BAN GIÁM ĐỐC
CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIÁM SÁT
• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh (kế hoạch kinh doanh năm
2017 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt), kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính – vay vốn ngân hàng;
• Lập và trình bày báo cáo tài chính;

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Bảng 3. Số buổi họp được tổ chức giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2018
STT

THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

SỐ BUỔI THAM
DỰ HỌP

1

Phạm Quang Huy

Chủ tịch HĐQT

34

100%

2

Nguyễn Thế Hướng

Thành viên HĐQT

29

85%

3

Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên HĐQT

34

100%

4

Lê Thị Hà Thanh

Thành viên HĐQT

34

100%

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thành viên HĐQT

33

97%

TỶ LỆ

• Công tác hoạch định nguồn nhân lực;
• Công tác quản trị nội bộ;
• Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT
HĐQT đã giám sát đầy đủ các nội dung trên thông qua các cuộc họp HĐQT. HĐQT đã
trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT thông qua thư điện tử,
điện thoại và tiếp xúc trực tiếp nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời.
Kết quả thực hiện được Ban Giám đốc cập nhật, báo cáo thường xuyên, kịp thời cho HĐQT.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC
• Hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và
Quy chế hoạt động của Công ty;
• Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành
các kế hoạch doanh thu, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra. Mặc dù tình hình
kinh doanh còn nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh lớn và các yếu tố khách quan khác
dẫn đến lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng nỗ lực của Ban Giám đốc được
HĐQT ghi nhận và đánh giá cao.
• Hệ thống báo cáo tài chính quý, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế
toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;
• Hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo của các bộ phận được hoàn thiện đầy đủ, hiệu quả,
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, kiểm soát chi
phí, tối đa hóa lợi nhuận;
• Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh. Ban Giám
đốc cũng đã duy trì công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công
bằng, hợp lý, cạnh tranh;
• Các thành viên Ban Giám đốc đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không
ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.
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LÝ DO
KHÔNG
THAM DỰ

Đi công tác
nước ngoài

Đi công tác
nước ngoài

Bảng 4. Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT (giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2018)
STT

1

SỐ

01/QĐ-HĐQT-2017

2

1201/2017/QĐHĐQT

3

02/2017/QĐHĐQT

NGÀY

NỘI DUNG

09/01/2017

Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ
khám sức khỏe giữa Công ty cổ phần Thiết bị Y tế
Việt Nhật và Công ty cổ phần Nhựa Y tế Mediplast.

12/01/2017

Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng bán 03 hệ
thống thiết bị y tế (CT Scanner 16 lát cắt bóng 5.0
HMU; MRI 0.3 Tesla và DR 2 tấm) cho Công ty TNHH
Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha.

13/01/2017

Phê duyệt hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cô phần
Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển thương mại quảng cáo tiếp thị Vina.

4

2001/2017/QĐHĐQT

20/01/2017

Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đông bán hệ
thống hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16
lát cắt, bóng 5.0 HMU cho Công ty TNHH Thiết bị y
tế và Xây dựng Alpha.

5

03/2017/QĐJV.,JSC

26/03/2017

Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty tại thành
phố Hồ Chí Minh.

Lan tỏa những giá trị vững bền
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STT

SỐ

NGÀY

NỘI DUNG

6

04/2017/QĐBNJV.,JSC

26/03/2017

Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng là người đứng đầu
chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

7

05/2017/QĐHĐQT

05/04/2017

Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó
Tổng giám đốc Công ty cồ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

8

0704/2017/QĐHĐQT

07/04/2017

Phê duyệt tài trợ “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng”.

9

1004/2017/QĐHĐQT

10/04/2017

Phê duyệt số lượng và giá bán phim Carestream và
Konica tồn kho.

11/04/2017

Thông qua kế hoạch kinh doanh tạm tính năm 2017
và phương án vay vốn tại BIDV Nam Hà Nội.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

30

06/2017/NQHĐQT
1404/2017/QĐHĐQT
1505/2017/QĐHĐQT
2306/2017/NQHĐQT
2906/2017/QĐHĐQT
0307/2017/QĐHĐQT
0507/2017/QĐHĐQT
0607/2017/NQHĐQT
1807/2017/NQHĐQT

STT

SỐ

NGÀY

19

0408/2017/NQHĐQT

04/08/2017

20

0708/2017/QĐHĐQT

07/08/2017

NỘI DUNG

Thông qua ủy quyền cho Ông Ngô Thanh Sơn - Tổng
giám đốc Công ty được ký các văn bản giao dịch
liên quan đến giao dịch tiền gửi, tín dụng, bao gồm
nhưng không giới hạn các văn bản sau: Hợp đồng tín
dụng, các loại Hợp đồng bảo đảm tiền vay và văn bản
liên quan, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp,
Hợp đồng cầm cố, Đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp
đồng mua bán ngoại tệ, ủy nhiệm chi, Lệnh chi tiền...
và các giấy tờ liên quan khác tại Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam - Trung tâm giao dịch Hội sở theo
đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
Thông qua ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ Hỗ
trợ công nghệ thông tin giữa Công ty cồ phần Thiết
bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển giải
pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT).
Thông qua ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ
vận chuyển giữa Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật và Chi nhánh miền Bắc - Công ty cổ phần Dịch
vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long.

14/04/2017

Phê duyệt đầu tư mua sắm mới 03 xe ô tô bus
chuyên dụng cho khám lưu động.
21

1408/2017/QĐHĐQT

14/08/2017

15/05/2017

Phê duyệt giá bán phim, điều kiện bán hàng và mức
thưởng cho 02 đại lý là Công ty TNHH Trang thiết bị
y tế Ngọc Khang (gọi tắt là “Ngọc Khang“) và Công
ty TNHH Vật tư và trang thiết bị y tế HAT-MED Việt
Nam (gọi tắt là “HAT”).

22

1608/2017/NQHĐQT

16/08/2017

23/06/2017

Thông qua kế hoạch kinh doanh tạm tính năm 2017
và phương án vay vốn tại BIDV Tây Hà Nội.

23

1409/2017/NQHĐQT

Thông qua chi phí thi công Chi nhánh TP.HCM.

29/06/2017

Thông qua ký kết và thực hiện hợp đồng bán hệ
thống Cộng hưởng từ 0.3 Tesla cho Công ty TNHH
Thiết bị y tế và Xây dựng Alpha.

24

1509/2017/NQHĐQT

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt
Nam làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng
đầu năm 2017 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2017 của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

03/07/2017

Thông qua phương án tổ chức Hội nghị triển khai
hoạt động kinh doanh năm 2017.

25

1809/2017/NQHĐQT

18/09/2017

05/07/2017

Thông qua chi phí tham dự Hội nghị Điện quang và
Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19.

26

0910/2017/QĐHĐQT

09/10/2017

06/07/2017

Thông qua Kế hoạch tổ chức Họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2017.

27

1610/2017/NQHĐQT

16/10/2017

18/07/2017

Thông qua phương án giá bán thiết bị y tế cho Khoa
A9 Bệnh viện Bạch Mai.

28

0112/2017/NQHĐQT

01/12/2017
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15/09/2017

Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2017.

Thông qua giá bán thiết bị cho 02 Đại lý bán phim là
Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ngọc Khang và Công
ty TNHH Vật tư và trang thiết bị y tế HAT-MED Việt Nam.
Thông qua ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế giữa
Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ
phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT).
Phê duyệt giá bán thiết bị y tế cho Dự án mua sắm
thiết bị y tế của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế các
tỉnh Đồng bằng sông Hồng.
Phê duyệt giảm giá bán phim Konica tồn kho.

Lan tỏa những giá trị vững bền
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•
•

STT

SỐ

29

1112/2017/NQHĐQT

NGÀY

NỘI DUNG

11/12/2017

Thông qua giá bán phim Fujifilm, điều kiện bán
hàng và mức thưởng cho Công ty TNHH Thiết bị và
dụng cụ y khoa 3P.

15/01/2018

Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ hỗ
trợ công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần Thiết
bị Y tế Việt Nhật và Công ty cổ phần Phát triển giải
pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT).

16/01/2018

Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuê máy
giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công
ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS).

30

1501/2018/NQHĐQT

31

1601/2018/NQHĐQT

32

1701/2018/NQHĐQT

17/01/2018

33

2901/2018/NQHĐQT

29/01/2018

34

3003/2018/NQHĐQT

30/03/2018

Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng Dịch vụ
khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế
Việt Nhật và Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam –
CTCP (VINAMED).
Phê duyệt hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần
Thiết bị Y tế Việt Nhật với Công ty TNHH Đầu tư và
phát triển thương mại quản cáo tiếp thị Vina.
Phê duyệt việc tiến hành thanh lý tài sản cố định
không còn khả năng sử dụng của Công ty cổ phần
thiết bị y tế Việt Nhật.

Hoạt động của các tiểu ban HĐQT: Hiện nay, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.
Hoạt động của thành viên HDDQT độc lập: Ông Nguyễn Thế Hướng, Ông Nguyễn Mạnh
Cường và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 03 thành viên HĐQT độc lập tại JVC. Các thành
viên HĐQT độc lập này đã tham gia các buổi họp HĐQT và đưa ra các ý kiến xác thực, có
chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Các vấn đề quản trị khác của Công ty
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
•
•

•

•
•
•
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Hợp đồng khám sức khỏe giữa CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật và CTCP Nhựa Y tế Mediplast
- Công ty do ông Phạm Quang Huy làm Chủ tịch HĐQT;
Hợp đồng dịch vụ Hỗ trợ công nghệ thông tin giữa CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật và CTCP
Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT) - Công ty do Ông Ngô Thanh Sơn làm
Chủ tịch HĐQT;
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển giữa CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật với Chi nhánh miền Bắc
- CTCP Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long - Công ty do ông Phạm Quang Huy làm Chủ
tịch HĐQT;
Hợp đồng kinh tế giữa CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật và CTCP Phát triển giải pháp y tế Việt
Nam (VINAMEDIT) - Công ty do Ông Ngô Thanh Sơn làm Chủ tịch HĐQT;
Hợp đồng thuê máy giữa CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical
Science (KMS) - Công ty con;
Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe giữa CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật và Tổng Công ty Thiết
bị Y tế Việt Nam - CTCP (VINAMED);
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Bảng 5. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
NGƯỜI THỰC
STT
HIỆN GIAO DỊCH

1

QUAN HỆ VỚI CỔ
ĐÔNG NỘI BỘ

Đặng Trần Đạt

SỔ CỔ PHIẾU SỎ HỮU
ĐẦU KỲ
SỐ CỔ PHIẾU

Chồng bà Phạm
Huyền Khanh

17.450

TỶ LỆ

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
CUỐI KỲ
SỐ CỔ PHIẾU

TỶ LỆ

LÝ DO
TĂNG
GIẢM

47.450 (*)

0,04%

Mua

0,015%

(*) Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ ngày
22/01/2018
Thù lao của HĐQT và BKS
Bảng 6. Thù lao của HĐQT và BKS
STT

THÀNH VIÊN

1

Phạm Quang Huy

2

CHỨC VỤ

THÙ LAO/THÁNG
(VND)

TỔNG THU NHẬP/NĂM
(VND)

Chủ tịch HĐQT

7.000.000

84.000.0000

Nguyễn Thế Hướng

Thành viên HĐQT

5.000.000

60.000.000

3

Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên HĐQT

5.000.000

60.000.000

4

Lê Thị Hà Thanh

Thành viên HĐQT

5.000.000

60.000.000

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thành viên HĐQT

5.000.000

60.000.000

6

Đào Mạnh Hùng

Trưởng BKS

3.000.000

36.000.000

7

Ngô Văn Hùng

Thành viên BKS

2.000.000

24.000.000

8

Đặng Thị Hà Giang

Thành viên BKS

2.000.000

24.000.000

Thu nhập của Ban giám đốc
Thu nhập của Ban Giám đốc được hưởng trong năm: 4.821.770.000 VNĐ

Lan tỏa những giá trị vững bền
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Trong năm 2017, thị trường thiết bị y tế tăng trưởng mạnh mẽ là thuận lợi lớn cho Công
ty, nhưng đồng thời áp lực cạnh tranh cũng là thử thách lớn. Ngoài ra, nội tại Công ty còn
nhiều khó khăn, nhiều công việc cần xây dựng và hoàn thiện để hoạt động kinh doanh của
Công ty thực sự hiệu quả, chuyên nghiệp và cạnh tranh. Trước bối cảnh đó, Ban Giám đốc
và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực bám sát kế hoạch kinh doanh 2017 của ĐHĐCĐ
và chỉ đạo của HĐQT, có những thay đổi kịp thời, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và
chính sách nội bộ, nắm bắt các cơ hội tăng trưởng doanh thu, kiểm soát nguồn lực và chi
phí… nhằm thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận do ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra
cho năm 2017. Cụ thể, Công ty đạt 86% về chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và đạt 55% về chỉ
tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Ban Giám đốc báo cáo kết quả những hoạt động chính
trong năm 2017 như sau:

TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính năm 2017 của Công ty có nhiều thay đổi đáng kể so với năm 2016.
Thể hiện ở các chỉ tiêu chính như doanh thu thuần đạt 542 tỷ; tăng trưởng 9% so với năm
2016; lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ; so với khoản lỗ 39 tỷ năm 2016, tổng nợ phải trả giảm
34% so với năm 2016; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm còn 0,3. (Bảng 7)

Bảng 7. Các chỉ tiêu tài chính 2017
STT

•

•

•
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Vốn bằng tiền: Công ty luôn quản lý dòng tiền một cách chặt chẽ, an toàn và hiệu quả;
chủ động vận dụng các khoản tiền gửi có kỳ hạn và hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu
động để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty tại mọi
thời điểm;
Nợ phải thu khách hàng: Công ty luôn quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, đốc thúc
nhân viên kinh doanh chủ động thu hồi công nợ. Vòng quay nợ phải thu giảm 90 ngày
(năm 2016) xuống còn 71 ngày (năm 2017). Trong năm 2017, Công ty không phát sinh
các khoản nợ khó đòi đáng kể;
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NĂM 2017

TĂNG GIẢM

Doanh thu thuần

499.432.257.611

542.017.039.428

8,53%

2

Lợi nhuận trước thuế

(37.409.757.047)

10.663.186.419

128,50%

3

Lợi nhuận sau thuế

(39.457.111.201)

10.516.010.563

126,65%

4

Tổng tài sản

724.832.393.518

664.937.956.277

- 8,26%

5

Tổng nợ tài sản

207.869.427.889

137.458.980.085

- 33,87%

6

Vốn chủ sở hữu

516.962.965.629

527.478.976.192

2,03%

Bảng 8. Các hệ số tài chính 2017
STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2016 NĂM 2017

GHI CHÚ

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1

Hệ số thanh toán ngắn hạn

1,61

2,34

Hệ số thanh toán nhanh

0,19

0,39

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

0,29

0,21

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

0,40

0,26

Vòng quay hàng tồn kho

107,28

60,76

6,01

Vòng quay các khoản phải thu

118,52

94,92

3,85

Vòng quay các khoản phải trả

146,24

111,86

3,26

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản

64%

78%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

- 7,90%

1,94%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

- 7,35%

2,01%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

- 5,04%

1,51%

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
2

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

3

Hàng tồn kho: Hàng tồn kho được duy trì ở mức hợp lý. Vòng quay hàng tồn kho giảm
từ 69 ngày (năm 2016) xuống 56 ngày (năm 2017). Trong năm 2017, Công ty không phát
sinh hàng tồn kho chậm lưu chuyển nào đáng kể;
Nợ phải trả ngắn hạn: chỉ chiếm 10% tổng nguồn vốn. Nhờ hoạt động kinh doanh ngày càng ổn
định và phát triển, Công ty được các nhà cung cấp tạo điều kiện kéo dài thời gian thanh toán. Vòng
quay nợ phải trả giảm đáng kể từ 101 ngày (năm 2016) xuống 57 ngày (năm 2017). (Bảng 8)

NĂM 2016

1

Với kết quả kinh doanh được cải thiện và việc quản lý tài chính chặt chẽ, Công ty đã đạt
được các chỉ số tài chính khả quan và an toàn:
•

CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
4

Lan tỏa những giá trị vững bền
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NHÀ CUNG CẤP

Bảng 9. Cơ cấu doanh thu 2017

2017 chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp, bền
vững và sự hợp tác, hỗ trợ nhiều mặt từ các nhà
cung cấp lớn như Hitachi, Fujifilm, Konica… Đặc
biệt, chuyến viếng thăm của Chủ tịch và Tổng
giám đốc Hitachi Healthcare Nhật Bản thể hiện sự
quan tâm ở mức cao nhất, đánh giá cao tiềm năng
của thị trường và năng lực của Công ty, tinh thần
sẵn sàng hỗ trợ tối đa các nguồn lực để khuyến
khích hoạt động kinh doanh phát triển hơn nữa.

STT

LĨNH VỰC

NĂM (Tỷ đồng)
2016

2017

THÀNH PHẦN (%)
2016

2017

TĂNG/ GIẢM

1

Kinh doanh thiết bị

104,1

111,4

21%

21%

7%

2

Kinh doanh vật tư tiêu hao

224,1

255,0

45%

47%

14%

3

Đầu tư liên kết

143,1

132,3

29%

24%

- 8%

4

Kỹ thuật

14,6

23,2

3%

4%

59%

5

Phòng khám

13,5

20,1

3%

4%

49%

Hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty diễn ra mạnh mẽ, hầu hết các lĩnh vực
đều có sự tăng trưởng doanh thu, cơ cấu của các lĩnh vực trong doanh thu thuần giữ tương
đối ổn định so với năm 2016, trong đó, cụ thể:
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•

Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu thuần tăng trưởng 7% so với năm 2016. Thị phần
của hãng Hitachi trong các dòng máy chính như máy cộng hưởng từ (MRI), máy chụp
cắt lớp (CT) đều tăng 2%-4% so với năm 2016. Đồng thời, Công ty cũng ghi nhận doanh
thu từ dòng sản phẩm mới như máy siêu âm Fujifilm;

•

Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu thuần tăng trưởng 14% so với năm 2016 nhờ
Công ty mở rộng mạng lưới phân phối, đồng thời giữ vững thị phần tại các thị trường
và bệnh viện trọng điểm;

•

Đầu tư liên kết: Doanh thu thuần giảm 8% so với năm 2016 do Công ty rút các máy hết
thời hạn liên kết, trong khi đó các máy mới triển khai đi vào hoạt động thời gian ngắn
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Nông nghiệp...);

•

Kỹ thuật: Lĩnh vực kỹ thuật gồm bán linh kiện và cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa có
doanh thu thuần tăng trưởng 59% nhờ Công ty tích cực phối hợp với hãng, cung cấp
dịch vụ kịp thời, chất lượng cao, đảm bảo máy móc vận hành ổn định, hiệu quả cho khách hàng;

•

Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động tăng 49% nhờ sự đầu
tư nhạy bén vào đội ngũ xe khám, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Năm 2017, Công ty cũng có thêm những khách hàng lớn như Samsung Việt Nam và
Chương trình Chống lao Quốc gia.
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Cùng với đó, các nhà cung cấp hiện tại và các
nhà cung cấp mới cũng tin tưởng chọn lựa Công
ty để phân phối, gây dựng và phát triển các dòng
sản phẩm mới như sản phẩm máy siêu âm của
Fujifilm, sản phẩm kiểm soát nhiễm khuẩn của
Sakura, giải pháp cộng hưởng từ trong phòng mổ
của Hitachi… hứa hẹn tiềm năng phát triển mạnh
mẽ và bền vững trong tương lai.

“

“

KINH DOANH

Năm 2017 chứng kiến
mối quan hệ tốt đẹp,
bền vững và sự hợp tác,
hỗ trợ nhiều mặt từ các
nhà cung cấp lớn.

Chủ tịch và CEO của Hitachi Healthcare Nhật Bản đến thăm và làm việc tại JVC
(Hà Nội - Tháng 04/2017)

Lan tỏa những giá trị vững bền
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“

Những nỗ lực marketing đã
mang hình ảnh Việt Nhật đến
gần hơn với khách hàng. Sự
đóng góp của công ty cho các
hội nghị hàng đầu trong lĩnh
vực chẩn đoán hình ảnh cũng
đã được ghi nhận một cách
tích cực.

“

MARKETING

Năm 2017 là năm Ban Giám đốc định
hướng đầu tư vào hoạt động marketing, xây
dựng hình ảnh mới, uy tín mới cho Công ty.
Công ty đã tham gia, tài trợ cho các hội nghị
hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình
ảnh và nhận được sự ghi nhận từ các hiệp
hội chuyên môn, các bác sĩ, chuyên gia đầu
ngành. Ngoài ra, Công ty còn chủ động tổ
chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên
môn, demo, tham quan học tập… nhằm
mang công nghệ tiên tiến, sản phẩm tiện
ích đến giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng, giải
quyết các vấn đề thực tiễn cho các bác sĩ tại
nhiều bệnh viện trên cả nước.
Đặc biệt, phối hợp với hãng Hitachi, Công
ty đã tổ chức ra mắt sản phẩm máy chụp
cộng hưởng từ 1.5 Tesla ECHELON Smart
tại khách sạn Marriott, Hà Nội. Sự kiện có sự
tham gia của đại diện hãng Hitachi, các bác
sĩ, chuyên gia từ nước ngoài, các bệnh viện
đầu ngành chẩn đoán hình ảnh và các bệnh
viện khách hàng của Công ty. Sản phẩm có
công nghệ hiện đại, giảm tiếng ồn, tiết kiệm
điện năng, nhận được sự đón nhận của các
đại biểu tham dự.
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Ra mắt máy cộng hưởng từ ECHELON Smart
(Hà Nội - Tháng 03/2017)

Hội thảo khoa học Giải pháp toàn diện cho đơn vị
tiệt khuẩn trung tâm tại các cơ sở y tế hiện nay
(Thanh Hóa - Tháng 04/2017)

Hội thảo cập nhật ứng dụng siêu âm
trong gây mê và hồi sức cấp cứu
(Hà Nội - Tháng 06/2017)

Hội thảo thần kinh hữu nghị Việt Hàn
(Nha Trang - Tháng 05/2017)

Hội nghị Điện Quang
(Đà Lạt - Tháng 08/2017)

Hội thảo sử dụng MRI trong phòng
mổ cho phẫu thuật thần kinh
(Hà Nội - Tháng 06/2017)

Tập huấn nâng cao kiến thức về kỹ thuật chụp
X-quang KTS, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ
(Hà Nội – Tháng 12/2017)

Lan tỏa những giá trị vững bền
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

NHÂN SỰ
Công tác tuyển dụng, xây dựng đội ngũ nhân sự
Trong năm 2017, Công ty cơ bản đã hoàn tất việc tổ chức nhân sự, đội ngũ nhân sự ổn
định, trình độ cao, năng lực tốt, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, thống kê như sau:
Biểu đồ 3. Cơ cấu nhân sự theo trình độ

9%

Cơ cấu nhân sự theo loại hình hợp đồng

Bảng 10. Hoạt động của Ban Kiểm soát

5%

6%

STT

44%
51%
85%

Tiêu chí
Trình độ cao đẳng, đại học,
trên đại học
Trình độ trung cấp chuyên
nghiệp

Số lượng
147

Trình độ lao động phổ thông

15
10

Tiêu chí

Số lượng

Hợp đồng không xác
định thời hạn

75

Hợp đồng từ 1-3 năm

88

Hợp đồng thử việc

09

Công tác đào tạo
Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý
công việc cho nhân viên thông qua các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài để đáp ứng
nhu cầu công việc. Cụ thể, trong năm 2017, các nhân sự quản lý cấp trưởng bộ phận được
tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu kỹ năng quản trị kinh doanh; nhân sự quản lý, nhân sự
chuyên trách kế toán, pháp chế, quan hệ nhà đầu tư được tham gia các khóa chuyên đề về
tài chính, kế toán, thuế, quản trị nội bộ…; các nhân sự kỹ sư được gửi đi học tại Singapore,
Hàn Quốc, Nhật Bản để nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ mới, sản phẩm mới;

THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

SỐ BUỔI
THAM DỰ
HỌP

TỶ LỆ

Trưởng BKS

04

100%

1

Đào Mạnh Hùng

2

Đặng Thị Hà Giang

Thành viên BKS

04

100%

3

Ngô Văn Hùng

Thành viên BKS

04

100%

LÝ DO
KHÔNG
THAM DỰ

Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc
•

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Giám
đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty, thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2017
của ĐHĐCĐ. Thông qua trao đổi thư điện tử, điện thoại, tiếp xúc trực tiếp, tham gia các
cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đã cập nhật liên tục tình hình hoạt
động kinh doanh của Công ty, có sự thảo luận, chất vấn và đóng góp ý kiến cho HĐQT
và Ban Giám đốc;

•

Ban Kiểm soát cũng giám sát, kiểm tra việc ban hành các nghị quyết, quyết định của
HĐQT và Ban Giám đốc;
Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông
tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động,
tình hình tài chính của Công ty;
Ban Kiểm soát kết luận: Trong năm 2017, HĐQT và Ban Giám đốc đã quản lý, điều hành
Công ty, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 phù hợp với các quy định pháp luật
hiện hành, điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, hợp lý, cẩn trọng, hiệu quả.

•

•

Công tác đánh giá năng lực
Công ty đã tổ chức đánh giá toàn diện năng lực toàn bộ nhân viên lần đầu tiên, làm cơ
sở cho chế độ lương thưởng, đãi ngộ công bằng, hợp lý, cạnh tranh; tiếp thu nguyện vọng
và khuyến khích sự phát triển.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO
RỦI RO CHIẾN LƯỢC
Rủi ro cạnh tranh

Đánh giá tình hình tài chính và giám sát hoạt động lập báo cáo tài chính của Công ty
•

•

Ban Kiếm soát đánh giá tình hình tài chính năm 2017 của Công ty có rất nhiều chuyển
biến tích cực:
-

Kết quả doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh lần lượt đạt 86% và
55% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ;. Tuy chưa đạt kỳ vọng của cổ đông nhưng đây là
tín hiệu tốt vì là năm bắt đầu có lãi;

-

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về khả năng thanh toán, quản lý vốn lưu động, cơ cấu
vốn, khả năng sinh lời của Công ty năm 2017 đều có sự cải thiện đáng kể so với năm
2016;

Ban Kiểm soát đã tham gia tích cực vào công tác lập, soát xét và kiểm toán báo cáo tài
chính quý, 06 tháng và cả năm của Công ty, bao gồm việc phối hợp với kiểm toán độc
lập, việc rà soát, phân tích sự biến động của các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài
chính và thông báo kết quả cho HĐQT trước khi Công ty phát hành báo cáo tài chính.
Ban Kiểm soát đánh giá Ban Giám đốc tổ chức tốt công tác kế toán, chấp hành tốt các
quy định về quản lý tài chính kế toán. Báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm của
Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định
pháp luật.

•

Chi tiết rủi ro: Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều có nhiều nhà cung
cấp, nhiều doanh nghiệp tham gia, mức độ cạnh tranh cao.

•

Biện pháp kiểm soát: Ban Giám đốc thường xuyên đôn đốc hoạt động phát triển thị
trường, bao gồm thường xuyên cập nhật thông tin thị trường nhằm có những chiến
lược chủ động, ứng phó kịp thời. Ban Giám đốc cũng duy trì và phát triển mối quan hệ
hợp tác chiến lược với nhà cung cấp, chia sẻ nguồn lực, thông tin để cùng xây dựng,
củng cố lợi thế cạnh tranh.

Rủi ro công nghệ
•

Chi tiết rủi ro: Công nghệ trong lĩnh vực y tế luôn có sự vận động, gây ra áp lực đổi mới.

•

Biện pháp kiểm soát: Ban Giám đốc thường xuyên đề xuất với nhà cung cấp nghiên
cứu và phát triển công nghệ, chủ động nhận triển khai công nghệ mới, sản phẩm mới
tại thị trường Việt Nam.

RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Rủi ro thay đổi các chính sách, quy định pháp luật
•

Chi tiết rủi ro: Đặc thù của lĩnh vực Y tế có nhiều quy định pháp luật về nhập khẩu, kinh
doanh thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ khám bệnh, đầu tư liên kết… Điều này dẫn đến rủi
ro các quy định này có thế thay đổi.

•

Biện pháp kiểm soát: Các trưởng bộ phận và chuyên viên pháp chế thường xuyên chủ
động cập nhật cho Ban Giám đốc các thay đổi quy định pháp luật trong lĩnh vực mình
phụ trách, tư vấn cho Ban Giám đốc có những chính sách, hành động phù hợp, đảm bảo
tuân thủ pháp luật và kinh doanh hiệu quả.

Lựa chọn đề xuất kiểm toán độc lập
• Trong năm 2017, Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với kiểm toán độc lập là
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Phí kiểm toán mà Công ty đã trả cho Deloitte Việt Nam
trong năm tài chính 2017 (không bao gồm VAT) là 450 triệu đồng;
• Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa
chọn kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 trong kỳ họp ĐHĐCĐ 2018.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC VÀ
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 2018

Công ty không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh đơn thuần mà còn hướng đến sự
phát triển bền vững của các bên có lợi ích liên quan nói riêng và cộng đồng nói chung, cụ thể:

VỀ XÃ HỘI
•

Thông qua hoạt động kinh doanh, Công ty góp phần mang đến cho người dân cơ hội
tiếp cận công nghệ cao trong khám chữa bệnh, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, nâng cao hiệu
quả và chất lượng khám chữa bệnh;

•

Đảm bảo công ăn việc làm ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn
thể nhân viên;

•

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn hóa, khuyến khích phát huy tiềm năng, phát
triển năng lực mỗi cá nhân;

•

Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng như ủng hộ đồng bào lũ
lụt, hiến máu nhân đạo…; chủ động tổ chức các hoạt động khám bệnh miễn phí cho
người dân nghèo tại các vùng có điều kiện khó khăn…

VỀ MÔI TRƯỜNG

44

•

Áp dụng nhiều quy định giúp sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy... trong văn phòng;

•

Ưu tiên những công nghệ tiết kiệm tiêu thụ điện, tiết kiệm tiêu thụ nước, thân thiện với
môi trường, ví dụ: hệ thống cộng hưởng từ MRI ECHELON Smart 1.5 Tesla giúp giảm ồn
và tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới.
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MỤC TIÊU ĐỊNH TÍNH
•

Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị y tế, Công ty định hướng tập trung vào mảng
thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn. Công ty sẽ triển khai đa
dạng các công nghệ, giải pháp, thiết bị phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đáp
ứng cả yêu cầu về công nghệ và yêu cầu hoạt động hiệu quả của khách hàng. Công ty
có kế hoạch phối hợp cùng các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hàng đầu mang một
số công nghệ thiết bị y tế tối tân của Nhật Bản về thị trường Việt Nam;

•

Đối với thị trường vật tư tiêu hao, Công ty sẽ mở rộng danh mục sản phẩm, địa bàn kinh
doanh; đồng thời, cải thiện hơn nữa hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm, kênh phân
phối, địa bàn hiện có;

•

Đối với hoạt động đầu tư liên kết, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án liên doanh
liên kết mới dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện hiệu quả và tiềm năng phát triển;

•

Đối với dịch vụ kỹ thuật, Công ty hướng đến tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán
hàng thông qua các hợp đồng bảo hành, bảo trì thiết bị y tế;

•

Đối với dịch vụ khám sức khỏe lưu động, Công ty sẽ triển khai các mô hình khám mới
với sự phối hợp cùng các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hàng đầu, mở rộng loại
hình dịch vụ và đối tượng khách hàng.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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•

Tăng trưởng doanh thu trung bình 20%/ năm;

•

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình 20%/ năm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê
La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024.3683.0516
Số fax: 024.3683.0578
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