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THÔNG TIN CÔNG TY

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG

•

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

• Mã cổ phiếu: JVC

•

Tên tiếng Anh: Japan Viet Nam Medical Instrument JSC

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

•

Tên viết tắt: JVC

• Năm tài chính kết thúc ngày: 31/03

•

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

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

•

Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng

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

•

Trụ sở chính:

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

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,

- Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

•

Số điện thoại: 024.3683.0516

• Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 112.500.171 cổ phiếu

Số fax: 024.3683.0578

• Vốn hóa tại ngày 31/03/2019: 325.125.494.190 VNĐ

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

• Giá cao nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/03/2019: 3.640 đồng

Địa chỉ: Tầng 05, tòa nhà văn phòng cao ốc Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt,

• Giá thấp nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/03/2019: 2.520 đồng

phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

• Danh sách cổ đông của VSD ngày 26/06/2019:

Số điện thoại: 028.3920.7283 & 028.3920.7184
Số fax: 028.3920.5873
•

Website: www.ytevietnhat.com.vn
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- Cổ đông lớn (>= 5%): 4 Cổ đông nước ngoài, 0 Cổ đông trong nước
STT

Mã cổ phiếu

Cá nhân/ tổ chức

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ

1

JVC

DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P.

19,35%

2

JVC

PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

11,00%

3

JVC

DREAM INCUBATOR INC.

5,85%

4

JVC

VIETNAM EQUITY HOLDING

5,43%

- Cổ đông khác (< 5%): 79 Cổ đông nước ngoài, 3.536 Cổ đông trong nước
• 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 3 NĂM
BẢNG 1

BIỂU ĐỒ 1

Chỉ tiêu tài chính cơ bản (Giai đoạn 2016-2018)

2016
Tổng doanh thu
Lợi nhuận/ (lỗ) trước thuế

2017

  499.432.257.611

800

  615.074.047.088

   (37.409.757.047)

      9.070.537.832

    12.126.540.774

   (39.457.111.201)

      8.923.361.976

    11.445.660.829

Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế

600

400

                        (351)

                           79

                         102

  724.832.393.518

  664.878.040.869

  701.946.900.641

Tổng nợ phải trả

  207.869.427.889

  147.741.557.576

  173.364.756.519

Vốn chủ sở hữu

  516.962.965.629

  517.136.483.293

  528.582.144.122

Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản

71%

78%

75%

Tổng nợ/ Tổng tài sản

29%

22%

25%

ROE (Lợi nhuận sau thuế/
Tổng tài sản)

-5%

1%1

2%

Tổng tài sản

ROA (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn
chủ sở hữu)

-8%

2%

2%

615

542

449,4

200
0

Lãi/ (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

Biểu đồ 1

(Tỷ đồng)

2018

  542.017.039.428

Tổng doanh thu và Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế

(200)
(400)

9
(37,4)

2017

2016
Tổng doanh thu

BIỂU ĐỒ 2

12

2018

Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế

ROA, ROE, tổng nợ/ tổng tài sản

100%

0%

-100%
1

Hệ số trong Báo cáo thường niên năm 2017 là 2%. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, chỉ tiêu

“Chi phí khác” năm 2017 được điều chỉnh tăng số tiền là 1.592.648.587 đồng (bao gồm: khoản thuế giá trị gia tăng phải

nộp bổ sung với số tiền 550.208.743 đồng và khoản phạt do chậm nộp thuế với số tiền 1.042.439.844 đồng) so với số
liệu đã công bố. Do đó, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế” năm 2017 giảm 1.592.648.587 đồng.
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Tổng nợ/ Tổng tài sản

ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)
ROA (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)
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ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

THÔNG ĐIỆP TỔNG KẾT NĂM 2018
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã sát cánh cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2019 cũng như kế hoạch trung
và dài hạn với định hướng:
• Trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách
hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
• 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 2019.

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 2019.

NHÌN LẠI NĂM 2018
Trong năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể
nhân viên đã nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành quả và sự đón nhận, tin tưởng của đối tác,
khách hàng. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 mà Công ty đã đạt được cụ thể như sau:

1 - KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

2 - KẾT QUẢ PHI TÀI CHÍNH

•  Doanh thu thuần 2018: 615.074.047.088 đồng,
đạt 90% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018,
tăng trưởng 13% so với năm 2017;

•  Về thương hiệu của các nhà cung cấp và của
Công ty: đối tác, khách hàng đã đón nhận và
tin tưởng Công ty với nhiều sự tiến bộ trong
hoạt động kinh doanh và phục vụ khách
hàng hiệu quả, chuyên nghiệp, tận tâm;

•  Lợi nhuận sau thuế 2018: 11.445.660.829 đồng,
đạt 72% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018,
tăng trưởng 28% so với năm 2017;
• Tuy chưa đạt được 100% kế hoạch của
ĐHĐCĐ, nhưng HĐQT đánh giá kết quả
hoạt động kinh doanh năm 2018 có sự tiến
bộ toàn diện. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực,
cống hiến, vượt khó của Ban Giám đốc và
toàn thể nhân viên, đồng thời hoàn toàn
tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ trong
những năm tiếp theo.

•  Về quản trị doanh nghiệp: HĐQT, Ban Giám
đốc đã và đang định hướng, xây dựng, điều
chỉnh bộ máy quản trị doanh nghiệp hiệu
quả, chuyên nghiệp.

Công ty ghi nhận và gửi lời cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý đối tác, Quý khách
hàng, Quý cổ đông; sự nỗ lực, cống hiến của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên trong
năm 2018 vừa qua.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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

Công ty tăng vốn từ
224.000.000.000 đồng lên
322.000.000.000 đồng

2001

2004

Thành lập
Công ty TNHH
Thiết bị Y tế
Việt Nhật

19/01/2004
Thành lập VPĐD
Công ty Cổ phần
Thiết bị Y tế Việt
Nhật tại Thành
phố Hồ Chí Minh
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2006
04/05/2006
Thành lập Công
ty TNHH Kyoto
Medical Science
(chủ sở hữu
là Công ty cổ
phần Thiết bị Y
tế Việt Nhật)

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

2011
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

2012
Công ty
tăng vốn từ
322.000.000.000
đồng lên
354.199.990.000
đồng

2013
Công ty tăng vốn
từ 354.199.990.000
đồng lên
568.185.300.000
đồng

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 CTCP Thiết Bị Y Tế
Việt Nhật

2018
Thay đổi địa chỉ
Công ty về Tầng
24, Tòa nhà ICON
4, 243A Đê La
Thành, Phường
Láng Thượng,
Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

1 2
3 4
5 6
PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ
Y TẾ

ĐẦU TƯ
LIÊN KẾT

DỊCH VỤ
IT
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PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ
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PHÂN PHỐI
VẬT TƯ
TIÊU HAO

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT

PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA

Công ty đang là nhà 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… cho các sản phẩm: hệ thống chụp
cộng hưởng từ, hệ thống chụp cắt lớp vi tính, 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 laser y tế, máy nội soi, máy siêu
âm, máy chống nhiễm khuẩn…

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
1 - HỆ THỐNG CỘNG HƯỞNG TỪ

Echelon Smart 1.5T

APERTO Lucent 0.4T

AIRIS Vento 0.3T

AIRIS Light 0.25T

2 - HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP

Scenaria View

Supria 16/32

Supria 64/128
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3 - HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG

Hệ thống X-quang
500mA Radnext 32

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh
X-Quang DR AeroDR 1417HQ

PHÂN PHỐI VẬT TƯ TIÊU HAO

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh
X-Quang CR Regius model 110

Công ty là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phim khô y tế của Fujifilm và Konica tại Việt
Nam, hiện đang cung cấp cho hầu hết các bệnh viện trên cả nước. Ngoài ra, 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.

4 - HỆ THỐNG NỘI SOI

Phim khô y tế Fujifilm

Phim khô y tế Konica

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT
Hệ thống nội soi siêu âm EUS

Hệ thống nội soi video ống mềm

5 - 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 thông qua mô hình kinh doanh liên kết với các bệnh viện đầu tư các trang thiết bị y tế thế
mạnh như: máy cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp X-Quang… Mô hình hợp tác
này giúp bệnh viện tiếp cận được máy móc công nghệ mới, giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu
lớn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem đến lợi ích cho bệnh nhân cũng như toàn xã hội.

Sonimage HS1

6 - HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Máy rửa khử khuẩn siêu âm
tích hợp làm khô WUS 3100DX

14

Tủ sấy dụng cụ SNK
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Máy hấp tiệt trùng dòng FDV
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DỊCH VỤ KỸ THUẬT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

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, đẩy nhanh
tốc độ xử lý sự cố, 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 cung cấp các dịch vụ như:
tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ
kỹ thuật, cung cấp linh kiện, sửa chữa,
bảo trì thiết bị…

Công ty tự hào sở hữu số lượng xe khám lưu động lớn nhất Việt Nam. Với 15 xe khám được thiết kế
chuyên dụng, trang bị máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Nhật Bản và châu Âu như máy chụp cắt
lớp vi tính, máy chụp X-Quang, máy chụp X-Quang nhũ, máy siêu âm… Công ty có thể đáp ứng nhu
cầu khám sức khỏe định kỳ lên tới 3.500 lượt/ngày cho các doanh nghiệp trên 64 tỉnh thành. Ngoài
ra, Công ty còn là đối tác uy tín của nhiều dự án y tế cộng đồng như Chương trình phòng chống lao
quốc gia đồng hành cùng Bệnh viện Phổi TW từ năm 2012 đến nay, các chương trình tầm soát ung
thư vú đồng hành cùng Bệnh viện K và Quỹ Ngày mai tươi sáng từ năm 2018.

DỊCH VỤ IT
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Dịch vụ IT là mảng mới được Công ty triển khai
phát triển. Công ty bắt kịp xu hướng số hóa trong dịch
vụ y tế bằng việc đầu tư phát triển mảng Dịch vụ IT
cho bệnh viện, cụ thể là triển khai giải pháp PACS
(Picture archiving and communication systems – Hệ
thống lưu trữ và truyền hình ảnh). Trong lĩnh vực chẩn
đoán hình ảnh, PACS được phát triển nhằm cung cấp
khả năng lưu trữ kinh tế, truy xuất nhanh chóng, hướng
đến việc cung cấp các dịch vụ y tế từ xa, giúp giảm chi
phí sử dụng phim và giải quyết vấn đề lưu trữ; đồng
thời cũng giúp giảm số nhân bản phim khi mà dữ liệu
bệnh nhân luôn được lưu trữ sẵn sàng trên hệ thống
máy tính. Ngoài ra, PACS còn hỗ trợ các bác sĩ tương
tác, xử lý, phân tích ảnh dễ dàng.
Với những lợi ích không thể phủ nhận đó, mảng
Dịch vụ IT được JVC đầu tư phát triển với kỳ vọng
sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng mô hình bệnh
viện thông minh, tự động cao tại Việt Nam. Chúng tôi
hướng tới mục tiêu tư vấn và triển khai trọn gói hệ
thống tích hợp IT cho bệnh viện.
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1. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương và bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ
y tế đến thăm Hệ thống chụp Mammo lưu động của Công ty trong sự kiện hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam.
2. Một góc khác bên trong chiếc xe khám lưu động.
3. Hình ảnh tuyên truyền bên ngoài xe trong chương trình Tầm soát ung thư vú cho phụ nữ sang tuổi 40 do Việt Nhật kết
hợp cùng bệnh viện K tổ chức.
4. Một bệnh nhân đang tiến hành chụp mammo.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 2
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

CTCP TBYT
VIỆT TÍN
(CÔNG TY LIÊN KẾT)

KINH DOANH
THIẾT BỊ Y TẾ

MUA HÀNG

KINH DOANH
VẬT TƯ TIÊU HAO

PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG

ĐẦU TƯ
LIÊN KẾT

HỖ TRỢ
KINH DOANH

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG
LÂM SÀNG

PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA

KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

DỊCH VỤ
IT

MARKETING

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; vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng; 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

  2

cụ thiết bị y tế; tỷ lệ nắm giữ: 25%
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BỘ MÁY QUẢN LÝ

Ông NGUYỄN THẾ HƯỚNG
Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 09/2018, miễn
nhiệm từ 10/2018); Thành viên HĐQT độc lập
(bổ nhiệm từ 09/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Quản lý tài chính
• Kinh nghiệm làm việc: 20 năm kinh nghiệm
tại: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty
CP Truyền thông GAPIT, Công ty TNHH Kiểm
toán Việt Anh.

Ông HOSONO

• Trình độ: Sau Đại học
• Chuyên môn: Chính sách công
• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Dream Incubator Inc (Tokyo, Nhật Bản) và
Dream Incubator Việt Nam
• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành Dream Incubator Inc (Tokyo, Nhật Bản)

• Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán, Quản trị
kinh doanh
• Kinh nghiệm làm việc: 15 năm kinh nghiệm
tại: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola
Việt Nam, Công ty TNHH Servier Việt Nam,
Công ty TNHH Innoviet.

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
- Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công
ty Cổ phần Quốc Huy

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:

Bà LÊ THỊ HÀ THANH
Thành viên HĐQT từ 10/2016 đến nay

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

• Trình độ: Cử nhân

• Trình độ: Thạc sĩ

• Chuyên môn: Kế toán

• Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán

• Kinh nghiệm làm việc: 20 năm kinh nghiệm
tại: Công ty TNHH Thương mại Thanh danh;
Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội;
Công ty CP TBYT Việt Nhật.

• Kinh nghiệm làm việc:   Nhiều năm kinh
nghiệm tại Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam.

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có
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• Trình độ: Thạc sĩ

-  Giám đốc điều hành Công ty TNHH Scivi

KYOHEI

Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm từ 10/2018

20

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Thành viên HĐQT độc lập từ 09/2016 đến nay

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
-  Phó giám đốc tài chính CTCP Đầu tư Nam Long

21

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Bà

Bà

VŨ THỊ THÚY HẰNG

Bà

LƯƠNG KIM THANH

Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 08/2018)

Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm từ 10/2018)

• Trình độ: Thạc sĩ
• Chuyên môn: Tài chính, Quản trị kinh doanh
• Kinh nghiệm làm việc: 15 năm kinh nghiệm tại: Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty CP
Dream Incubator Việt Nam, Công ty CP TBYT Việt Nhật.
• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

• Trình độ: Sau đại học
• Chuyên môn: Tài chính
• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại
các Công ty CP Dream Incubator Vietnam, Công ty
TNHH Ernst & Young Việt Nam.
• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

VƯƠNG VÂN ANH

Ông

BÙI KHANG

Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ tháng 04/2018)

Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ tháng 12/2018)

• Trình độ: Cử nhân

• Trình độ: Đại học

• Chuyên môn: Kinh tế doanh nghiệp, Tài chính
kế toán

• Chuyên môn: Luật sư

• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm quản lý và lãnh đạo tại Công ty TNHH
Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty CP
Dream Incubator Việt Nam, Công ty CP Thiết bị
Y tế Việt Nhật.

• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật
• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

Bà

ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

Ông

NGÔ VĂN HÙNG

Thành viên BKS (bổ nhiệm từ tháng 09/2016)

Thành viên BKS (bổ nhiệm từ tháng 09/2016)

• Trình độ: Cử nhân

• Trình độ: Cử nhân

• Chuyên môn: Kinh tế

• Chuyên môn: Kế toán

• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm tại: CTCP Quảng cáo trực tuyến 24h,
CTCP TBYT Việt Nhật.

• Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh
nghiệm tại:  Công ty TNHH Thương mại và
dịch vụ vận tải Thành Quang, lĩnh vực kinh
doanh đầu tư liên kết CTCP TBYT Việt Nhật.

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

• Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: không có

Những thay đổi trong Ban điều hành:
• Bà Phạm Huyền Khanh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 05 tháng 4 năm 2017, miễn
nhiệm từ ngày 05 tháng 4 năm 2018)
• Bà Vương Vân Anh: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 05 tháng 4 năm 2018)
• Bà Vũ Thị Thúy Hằng: Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 31 tháng 08 năm 2018)
• Ông Bùi Khang: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 06 tháng 12 năm 2018)
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8

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
ĐỀ RA CHO NĂM 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2018

HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển
khai hiệu quả các chiến lược kinh doanh như sau:
•  Công ty đã xây dựng tốt hình ảnh, sự uy tín đối
với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp. Cụ thể,
các đối tác, khách hàng đã đón nhận và tin
tưởng Công ty với nhiều sự tiến bộ trong hoạt
động kinh doanh và phục vụ khách hàng, hiệu
quả, chuyên nghiệp, tận tâm;
•  Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các
dòng sản phẩm, hoạt động truyền thống như
sản phẩm thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật tư
tiêu hao, hoạt động liên doanh liên kết, dịch
vụ kỹ thuật…
•  Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư 21 tỷ mua
sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt
động kinh doanh vật tư tiêu hao tại các tập
đoàn y tế tư nhân, liên doanh liên kết mới tại
03 bệnh viện, xây dựng hệ thống công nghệ
thông tin và cơ sở vật chất phục vụ phòng
khám đa khoa và cung cấp dịch vụ khám tầm
soát ung thư mới;

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 2018: 615.074.047.088 đồng,
đạt 90% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018,
tăng trưởng 13% so với năm 2017 (Doanh thu
thuần năm 2017: 542.017.039.428 đồng, đạt
86% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2017);
• Lợi nhuận sau thuế 2018: 11.445.660.829 đồng,
đạt 72% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018,
tăng trưởng 28% so với năm 2017 (Lợi nhuận
sau thuế năm 2017: 8.923.361.976 đồng, đạt
55% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2017);

Công ty đã xây dựng tốt
hình ảnh, tạo dựng uy tín với
các đối tác, khách hàng và
nhà cung cấp.

•   Đồng thời, Công ty tiếp tục ghi nhận doanh
thu từ các sản phẩm mới và thị trường miền
Nam. Cụ thể, trong năm 2018 Công ty đã ghi
nhận 13 tỷ doanh thu sản phẩm kiểm soát
nhiễm khuẩn và 5 tỷ doanh thu thiết bị y tế từ
thị trường miền Nam;
•  Công ty đã và đang tiến hành cập nhật công
nghệ mới, sản phẩm mới, mô hình mới làm
tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và bền
vững trong tương lai.
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PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ NĂM 2019

VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC
• HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc thông qua
trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp,
thông qua thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc
trực tiếp. Kết quả thực hiện được Ban Giám
đốc cập nhật, báo cáo thường xuyên, kịp thời
cho HĐQT.
• Hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ các
quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các
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 tốt
các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế
hoạch tài chính đã đề ra. Trong bối cảnh hoạt
động kinh doanh năm 2018 gặp phải nhiều
khó khăn khách quan và áp lực cạnh tranh
lớn, nỗ lực của Ban Giám đốc được HĐQT ghi
nhận và đánh giá rất cao;
• Hệ thống báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả
năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn
mực kế toán Việt Nam và các quy định của
pháp luật hiện hành;
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• Hệ thống báo cáo quản trị được lập đầy đủ,
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh và hiệu quả quản trị;
• Ban Giám đốc đã tích cực cùng các đơn vị
tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý
và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ
sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan,
cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết. Tuy còn
gặp phải nhiều khó khăn khách quan, đòi hỏi
nhiều thời gian và công sức, nỗ lực của Ban
Giám đốc được HĐQT ghi nhận và đánh giá
rất cao;
• Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ nhân sự
đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt
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.

HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
• Xây dựng tốt hình ảnh, uy tín đối với đối tác,
khách hàng, nhà cung cấp;
• Hướng tới trở thành đối tác tin cậy cung cấp
thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện
cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên
hàng đầu;

• Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định, chính
sách đối với người lao động; tăng cường đào
tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; xây dựng
văn hóa Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định
và nâng cao đời sống cho người lao động;
• Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính,
công nợ, pháp lý.

• Tiếp tục xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn,
hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy định, quy
trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy
trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;

700
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KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

tỷ
đồng

DOANH THU THUẦN

tỷ
đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số buổi họp được tổ chức giai đoạn từ 01/04/2018 đến 31/03/2019

STT

1

2

3

THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

Hosono Kyohei

Phạm Quang Huy

Nguyễn Thế Hướng

NGÀY BẮT ĐẦU/
KHÔNG CÒN LÀ
THÀNH VIÊN HĐQT

Chủ tịch HĐQT

23/10/2018

Không còn là
Chủ tịch HĐQT

Miễn nhiệm theo NQ
HĐQT từ 10/9/2018

Không còn là
Thành viên
HĐQT

Miễn nhiệm theo
NQ ĐHĐCĐ từ
23/10/2018

Không còn là
Chủ tịch HĐQT

Miễn nhiệm theo
NQ ĐHĐCĐ từ
23/10/2018

Thành viên
HĐQT

30/09/2016

SỐ
BUỔI
THAM
DỰ
HỌP

TỶ LỆ

7

100%

11

24

61%

96%

4

Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên
HĐQT

30/09/2016

25

100%

5

Nguyễn Thị Thanh
Thảo

Thành viên
HĐQT

30/09/2016

25

100%

6

Lê Thị Hà Thanh

Không còn là
Thành viên
HĐQT

Gửi đơn từ nhiệm từ
18/12/2018

23

100%

LÝ DO

1

2

28

SỐ
0504/2018/
NQ-HĐQT

Đã
gửi
đơn từ
nhiệm

NỘI DUNG

05/04/2018

Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của
Bà Phạm Huyền Khanh từ 05/04/2018.
Thông qua bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc từ 05/04/2018.
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NGÀY

NỘI DUNG

3

1007/2018/NQHĐQT

10/07/2018

Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018.

4

1008/2018/
NQ-HĐQT

10/08/2018

Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018.

5

3008A/2018/
NQ-HĐQT

30/08/2018

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp
luật đối với ông Ngô Thanh Sơn từ ngày 31/08/2018.

6

3008B/2018/
NQ-HĐQT

30/08/2018

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Tổng Giám
đốc - người đại diện theo pháp luật từ ngày 31/8/2018.

10/09/2018

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm
Quang Huy từ ngày 10/09/2018.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hướng – thành viên HĐQT
giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/09/2018.

14/09/2018

Ủy quyền cho bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc
và Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc được mở
tài khoản, lập phương án kinh doanh để vay vốn và
ký kết các hồ sơ chứng từ để vay vốn, được sử dụng
hàng hóa, tài sản, nguồn thu của công ty để cầm cố,
thế chấp, bảo lãnh các khoản vay của công ty tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh
Mỹ Đình theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều
lệ Công ty.

8

1009/2018/
NQ-HĐQT

1409A/2018/
NQ-HĐQT

Đi
công
tác
nước
ngoài

NGÀY

1904/2018/NQ19/04/2018
HĐQT

SỐ

7

Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT (giai đoạn từ 01/04/2018 đến 31/03/2019)
STT

STT

Thông qua ủy quyền cho ông Ngô Thanh Sơn – Tổng
Giám đốc – người đại diện theo pháp luật được mở tài
khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch,
ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên
quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại
Việt Nam;  trong phạm vi số tiền vay tối đa 50 tỉ đồng.

Ủy quyền cho bà Vũ Thị Thúy Hằng - Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng
tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử
dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các
Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

1409B/2018/
NQ-HĐQT

14/09/2018

10

1709/2018/NQHĐQT

17/09/2018

Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018.

11

2609/2018/
NQ-HĐQT

26/09/2018

Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Thông qua ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT và
thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 để trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018.

12

0210/2018/
NQ-HĐQT

02/10/2018

Thông qua triệu tập lần 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

13

1210/2018/NQHĐQT

12/10/2018

Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2.

9

Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc được phép ủy
quyền cho Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc
được thay mặt Bà Vũ Thị Thúy Hằng thực hiện quyền
hạn và nhiệm vụ nói trên.

29

STT

SỐ

14

1910/2018/NQHĐQT

15

16

17

18

19

20

21

2310/2018/NQHĐQT

NGÀY

NỘI DUNG

19/10/2018

Sửa đổi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2
năm 2018 lần 2.

23/10/2018

Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Thế
Hướng từ ngày 23/10/2018.
Bổ nhiệm ông Hosono Kyohei – thành viên HĐQT giữ
chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10/2018.

0111/2018/NQHĐQT

01/11/2018

1811/2018/NQHĐQT

18/11/2018

0612/2018/NQHĐQT

06/12/2018

1412/2018/NQHĐQT

14/12/2018

1203/2019/NQHĐQT

3103/2019/NQHĐQT

12/03/2019

31/03/2019

Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte
Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài
chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2018.
Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty Luật TNHH
ATS làm đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý.
Thông qua bổ nhiệm ông Bùi Khang giữ chức vụ Phó
Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 06/12/2018.
Thông qua việc Đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/
Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc, Người đại diện
theo pháp luật và thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công
ty TNHH Kyoto Medical Science.
Phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với
Công ty TNHH Kyoto Medical Science.

Các vấn đề quản trị khác của Công ty
Thù lao của Hội đồng quản trị

STT

THÀNH VIÊN

TỔNG THU
NHẬP/NĂM
(VND)

GHI CHÚ

   7.000.000     37.030.000

Bổ nhiệm từ
23/10/2018

CHỨC VỤ

1

Hosono Kyohei

Chủ tịch HĐQT

2

Phạm Quang Huy

Chủ tịch HĐQT

3

THÙ LAO/
THÁNG
(VND)

7.000.000

    36.866.667

Miễn nhiệm từ
10/9/2018

Chủ tịch HĐQT

7.000.000

Bổ nhiệm từ
10/9/2018,
4.970.000
miễn nhiệm từ 
23/10/2018

Thành viên
HĐQT

5.000.000

Ngoài thời gian
57.916.667 được bổ nhiệm
Chủ tịch

Nguyễn Thế Hướng

4

Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên
HĐQT

5.000.000

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thành viên
HĐQT

5.000.000

6

Lê Thị Hà Thanh

Thành viên
HĐQT

5.000.000

42.900.000

Từ nhiệm từ 
19/12/2018

7

Lương Kim Thanh

Trưởng BKS

3.000.000

15.570.000

Bổ nhiệm từ
23/10/2018

8

Đào Mạnh Hùng

Trưởng BKS

3.000.000

    15.000.000

9

Đặng Thị Hà Giang

Thành viên BKS

2.000.000

24.000.000

10

Ngô Văn Hùng

Thành viên BKS

2.000.000

24.000.000

60.000.000
60.000.000

Miễn nhiệm từ
23/10/2018

• Hoạt động của các tiểu ban HĐQT: Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.
• Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: ông Nguyễn Thế Hướng, ông Nguyễn Mạnh Cường
và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 03 thành viên HĐQT độc lập tại Công ty. Các thành viên
HĐQT độc lập này đều đưa ra các ý kiến xác thực, có chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng
lực và kinh nghiệm của mình.

Thu nhập của Ban giám đốc: 3.023.056.194 VNĐ
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
NGƯỜI THỰC
STT HIỆN GIAO
DỊCH

1
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QUAN HỆ VỚI
CỔ ĐÔNG NỘI
BỘ

Ông Phạm
Tổng Công
Quang Huy là
ty Thiết bị Y Chủ tịch HĐQT
tế Việt Nam - của Tổng Công
CTCP
ty Thiết bị Y tế
Việt Nam

SỔ CỔ PHIẾU SỎ
HỮU ĐẦU KỲ

SỐ CỔ PHIẾU SỞ
HỮU CUỐI KỲ

SỐ CỔ
PHIẾU

TỶ LỆ

SỐ CỔ
PHIẾU

TỶ LỆ

LÝ DO
TĂNG
GIẢM

4.458.380

3,96%

0

0%

Bán
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BẢNG 3

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHỈ TIÊU
Doanh thu thuần

Năm 2018, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty
đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCĐ 2018
và chỉ đạo của HĐQT, đạt 90% chỉ tiêu doanh thu hợp
nhất và đạt 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Giá vốn

Doanh thu tài chính
Chi phí tài chính

2017

2018

% TĂNG
GIẢM

GHI CHÚ

542.017

615.074

13,48%

Biến động do tăng trưởng doanh thu kinh
doanh thiết bị y tế

432.196

506.977

17,30%

Biến động do (1) tăng giá vốn tương ứng
với tăng trưởng doanh thu thiết bị y tế; (2)
giảm giá vốn VTTH do nhà cung cấp tặng
hàng có điều kiện

790

4.861

515,31%

Biến động chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng

3.979

3.354

-15,71%

Biến động chủ yếu do chi phí lãi vay giảm

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

Thu nhập khác

31.942

13.520

-57,68%

Năm 2018, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh
doanh của ĐHĐCĐ 2018 và chỉ đạo của HĐQT, đạt 90% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và đạt 72%
chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Ban Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
2018 như sau:

Giảm mạnh do nhà cung cấp thay đổi chính
sách từ hỗ trợ không điều kiện (ghi nhận thu
nhập khác) sang tặng hàng có điều kiện
(ghi nhận giảm giá vốn)

Chi phí khác

4.695

3.456

-26,38%

Giảm mạnh do không còn các khoản lỗ từ
thanh lý tài sản cố định

Chi phí bán hàng

91.953

72.442

-21,22%

Giảm do điều chỉnh chính sách chi tiêu marketing

1 - TÀI CHÍNH

Chi phí quản lý DN

32.857

35.099

6,82%

Tình hình tài chính năm 2018 (Bảng 2 và 3) tiến bộ đáng kể so với năm 2017, thể hiện ở các chỉ
tiêu chính như doanh thu thuần đạt 615 tỷ, tăng trưởng 13% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế
đạt 11,4 tỷ, tăng trưởng 28% so với năm 2017. (Chỉ tiêu tổng tài sản và tổng nợ tăng chủ yếu là
do hàng hóa nhập về tại thời điểm cuối năm 2018 phục vụ các dự án triển khai năm 2019. Hiện
tại thời điểm lập Báo cáo Ban Giám đốc, các dự án này đã triển khai và hoàn tất). Các chỉ số tài
chính năm 2018 khả quan và an toàn (cụ thể tại Bảng 4).

LNTT

9.071

12.127

33,69%

BẢNG 2
STT
1
2

Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế

3

Lợi nhuận sau thuế

4

Tổng tài sản

5

Tổng nợ phải trả

STT

6

Vốn chủ sở hữu
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Các chỉ tiêu tài chính
CHỈ TIÊU

NĂM 2017

NĂM 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Tình hình tài chính
CHỈ TIÊU

BẢNG 4

1
NĂM 2017
      542.017.039.428
          9.070.537.832

NĂM 2018

% TĂNG GIẢM

    615.074.047.088

13%

2

      12.126.540.774
      11.445.660.829

28%

      664.878.040.869

    701.946.900.641

6%

      147.741.557.576

    173.364.756.519

17%

    528.582.144.122

           2,1

           2,2

Hệ số thanh toán nhanh

           1,5

           1,4

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

           0,2

           0,2

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

           0,3

           0,3

Vòng quay hàng tồn kho

            61

            66

Vòng quay các khoản phải thu

            78

            68

Vòng quay các khoản phải trả

            76

            63

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

          8.923.361.976

      517.136.483.293

Hệ số thanh toán ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3

2%

78%

90%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

1,6%

1,9%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

1,7%

2,2%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

1,3%

1,6%

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4
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Nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận (Đơn vị: Triệu đồng)
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2 - KINH DOANH
BẢNG 5

Cơ cấu doanh thu thuần (Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT

LĨNH VỰC

NĂM

% THÀNH PHẦN

2017

2018

2017

2018

% TĂNG
GIẢM

111,4

     191,5

21%

31%

72%

1

Kinh doanh thiết bị

2

Kinh doanh vật tư tiêu hao

255,0

    251,5

47%

41%

-1%

3

Đầu tư liên kết

132,3

     132,7

24%

22%

0%

4

Kỹ thuật

   23,2

22,8

4%

4%

-2%

5

Phòng khám

   20,1

       16,7

4%

3%

-17%

PGS.TS Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ y tế đồng thời là Giám đốc dự án NORRED - cùng các lãnh đạo tỉnh
Hòa Bình tham quan Hệ thống chụp cắt lớp vi tính lưu động Supria 32 lát của Hitachi, do Việt Nhật cung
cấp cho bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nằm trong dự án Hỗ trợ y tế cho 14 tỉnh Đông Bắc bộ và đồng
bằng Sông Hồng (NORRED) do World Bank tài trợ.

Hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:
• Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2018 tăng trưởng mạnh 72% so với năm 2017 nhờ các dự
án cung cấp CT & MRI lớn như NORRED và JICA;
• Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu được duy trì ổn định so với năm 2017;
• Đầu tư liên kết: Doanh thu được duy trì ổn định so với năm 2017;
• Kỹ thuật: Lĩnh vực kỹ thuật gồm bán linh kiện và cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa; doanh thu
được duy trì ổn định so với năm 2017;
• Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động giảm 17% do không còn doanh
thu từ chương trình sàng lọc lao phổi cộng đồng. Tuy nhiên, Công ty cũng vẫn giữ được mối
quan hệ hợp tác tốt đẹp với những khách hàng lớn như Samsung Việt Nam, Chương trình
Chống lao Quốc gia; đồng thời phát triển thêm khách hàng mới và mô hình mới như dịch vụ
sàng lọc ung thư vú sử dụng xe mammo di động hợp tác với Bệnh viện K; hứa hẹn tiềm năng
tốt trong tương lai.

Đội ngũ kĩ sư của Việt Nhật hoàn thành lắp đặt Hệ thống cộng hưởng từ Echelon Smart 1.5 Tesla của
Hitachi cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ
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3 - MARKETING

4 - NHÀ CUNG CẤP

• Năm 2018, Công ty đã đầu tư cho hoạt động
marketing cả về chiều sâu và chiều rộng. Đối
tác, khách hàng đã dần quen thuộc với hình
ảnh mới, năng động của JVC.

• Trong năm 2018, Công ty liên tục tiếp đón
đại diện của các nhà cung cấp sang thăm
và làm việc tại trụ sở tại Hà Nội cũng như
thăm và hỗ trợ gian hàng của Công ty tại
các hội nghị, hội thảo chuyên ngành: đại
diện Hitachi Healthcare tham dự Hội nghị
Điện Quang tại Hà Nội, Tập huấn Phẫu
thuật nền sọ tại bệnh viện Việt Đức; đại
diện Sakura Seiki tham dự Hội nghị Kiểm
soát nhiễm khuẩn châu Á Thái Bình Dương
tại Đà Nẵng; đại diện Konica Minolta tham
dự Hội thảo quốc tế về Gây tê vùng châu
Á lần thứ 9 tại Hà Nội…

• Bên cạnh việc duy trì quảng bá các sản
phẩm Chẩn đoán hình ảnh, trong năm 2018,
Công ty đã đẩy mạnh việc giới thiệu đến
khách hàng và giới chuyên môn những sản
phẩm, giải pháp Kiểm soát nhiễm khuẩn và
Gây mê hồi sức, cụ thể là giải pháp toàn diện
cho đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (CSSD) của
hãng Sakura Seiki và máy siêu âm Sonimage
HS1 của hãng Konica Minolta.
• Công ty đã tổ chức các buổi hội thảo, sinh
hoạt chuyên môn, dùng thử sản phẩm, 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
và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của
các bác sĩ tại nhiều bệnh viện trên cả nước.

Năm 2018, Công ty đã
đầu tư cho hoạt động
marketing cả về chiều
sâu và chiều rộng.
• Công ty đã tham gia nhiều hội nghị, hội
thảo, sự kiện, hoạt động chuyên môn quan
trọng của ngành Y tế trong năm 2018 như:
Hội nghị Điện Quang và Y học hạt nhân Việt
Nam; Hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn Châu
Á Thái Bình Dương (APSIC); khóa tập huấn
phẫu thuật nền sọ Hội phẫu thuật thần kinh
châu Á…
• Ngoài ra, Công ty cũng nhận được sự ủng
hộ và hỗ trợ rất lớn từ phía các đối tác như
Hitachi, Konica Minolta, Sakura Seiki… khi
triển khai các hoạt động marketing.

• Năm 2018 cũng đánh dấu chuyến thăm
cấp cao của Chủ tịch tập đoàn Sakura
Global - ông Kenichi Matsumoto – và các
lãnh đạo Sakura Seiki. Cả hai bên cùng
đánh giá cao tiềm năng của thị trường
thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn ở Việt Nam
và tự tin vào năng lực cung cấp giải pháp
đồng bộ cho khách hàng từ tư vấn thiết kế
mặt bằng, lựa chọn máy móc thiết bị phù
hợp với nhu cầu và điều kiện từng bệnh
viện, quy trình vận hành và bảo hành, bảo
trì theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
•   Bên cạnh những nhà cung cấp đến từ
Nhật Bản đang hợp tác bền chặt những
năm qua như Hitachi Healthcare, Fujifilm,
Konica Minolta, Sakura Seiki, Nemoto,
trong thời gian tới, Công ty sẽ lên kế hoạch
tiếp cận với những nhà cung cấp uy tín
khác từ cả châu Á và châu Âu để mở rộng
lựa chọn cho khách hàng.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ
lên kế hoạch tiếp cận với những
nhà cung cấp uy tín khác từ
châu Á và châu Âu để mở rộng
lựa chọn cho khách hàng.

Đại diện Hitachi ghé thăm gian hàng của Việt Nhật tại Hội nghị
Điện Quang và Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 20 (Tháng
08/2018 - Hà Nội)

Đại diện Sakura Seiki ghé thăm gian hàng của Việt Nhật tại Hội
nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn châu Á – Thái Bình Dương (APSIC)
(Tháng 03/2019 - Đà Nẵng)

Đại diện Konica Minolta tham gia giới thiệu sản phẩm tại gian
hàng của Việt Nhật trong Hội thảo quốc tế về Gây tê vùng
châu Á lần thứ 9 (Tháng 06/2019 - Hà Nội)

Sản phẩm máy siêu âm Sonimage HS1 (Konca) được Việt Nhật mang đến Hội thảo quốc tế về Gây tê vùng châu Á
lần thứ 9 (Tháng 06/2019) nhận được phản hồi tích cực từ các giáo sư đầu ngành, các bác sĩ đến tham dự.

36

JVC | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

37

PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019
5 - NHÂN SỰ
• 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.
• Công tác đánh giá năng lực, lương thưởng,
phúc lợi: Công ty đã tổ chức đánh giá nhân
viên, làm cơ sở cho chế độ lương thưởng, đãi
ngộ công bằng, hợp lý, cạnh tranh. Năm 2018,
Công ty đã xây dựng cơ chế thưởng kinh
doanh gắn liền với trách nhiệm cải thiện lợi
nhuận và thu hồi công nợ, và cơ chế lương
gắn liền với năng suất lao động cho một số vị
trí phù hợp. Công ty cũng tổ chức nhiều buổi
họp giữa Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên
hoặc từng bộ phận, chia sẻ phương hướng,
tiếp thu nguyện vọng và khuyến khích sự
phát triển của nhân viên.

6 - GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG
VỀ PHÁP LÝ VÀ CÔNG NỢ
Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn và trong
bối cảnh phải san sẻ thời gian, nguồn lực có
hạn giữa việc duy trì và phát triển hoạt động
kinh doanh đồng thời với việc giải quyết các
vấn đề tồn đọng, Ban Giám đốc đã tích cực
cùng các đơn vị tư vấn pháp lý thực hiện các
công việc rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ,
đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc
khởi kiện nếu cần thiết, cụ thể như sau:
• Công ty hiện đã thu hồi được 3,9 tỷ công nợ
cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các
thời kỳ;
• Công ty hiện đã khởi kiện 01 đơn vị có công nợ
khó đòi lớn tại tòa án dân sự có thẩm quyền;
• Công ty đã yêu cầu cơ quan chức năng có
thẩm quyền làm rõ hoạt động của Ban lãnh
đạo cũ, hiện vẫn trong quá trình giải quyết.

1 - VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2 - VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:
doanh thu thuần 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước
thuế 17 tỷ đồng.

• Để hướng đến tự động hóa việc thực hiện
quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực,
Công ty sẽ triển khai hệ thống ERP, qua đó
hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình;

• Định hướng chung của Công ty là trở thành
đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp,
dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng;
đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
• Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị y tế,
Công ty sẽ tập trung vào mảng thiết bị chẩn
đoán hình ảnh và thiết bị kiểm soát nhiễm
khuẩn, đồng thời tìm kiếm mở rộng danh
mục sản phẩm;

• Tiếp tục tăng cường đào tạo năng lực
chuyên môn, kỹ năng; xây dựng văn hóa
Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng
cao đời sống cho người lao động;
• Tiếp tục xử lý các tồn đọng về tài chính,
công nợ, pháp lý.

• Đối với thị trường vật tư tiêu hao, Công ty sẽ
mở rộng danh mục sản phẩm;
• 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.
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trong năm 2018 (01/04/2018 - 31/03/2019),
Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, bao
gồm các nội dung:
• Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban
Kiểm soát;
• Giám sát việc ban hành và nội dung các nghị
quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc;
• Giám sát công tác quản trị, điều hành Công
ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm
2018 của HĐQT và Ban Giám đốc;
• Giám sát công tác tài chính kế toán, lập, trình
bày và công bố báo cáo tài chính;
• Lập kế hoạch phối hợp với kiểm toán và Ban
Giám đốc để thực hiện kiểm kê, xác nhận
công nợ;
• Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán
năm 2018 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
• Giám sát việc xử lý các vấn đề tồn đọng;
• Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về
hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm
vụ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông
năm 2019.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động kinh
doanh năm 2018 ổn định và phát triển, hoàn
thành tương đối tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ
2018 giao, cụ thể doanh thu thuần 2018 là 615
tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ
2018, tăng trưởng 13% so với năm 2017; lợi nhuận
sau thuế 2018 là 11,4 tỷ đồng, đạt 72% so với kế
hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 28% so
với năm 2017.

40

JVC | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC
Hoạt động của HĐQT: HĐQT đã thực hiện
tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty.
Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức họp 21 lần,
tuân thủ tốt các quy định của Điều lệ, Quy
chế quản trị nội bộ. Tất cả các cuộc họp Ban
Kiểm soát đều được mời dự và có đóng góp ý
kiến trực tiếp tại cuộc họp. Nội dung chủ yếu
của các nghị quyết HĐQT liên quan đến chủ
trương phát triển kinh doanh, sắp xếp nhân sự
lãnh đạo, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị
liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công
tác quản trị, điều hành công ty, bám sát chủ
trương của ĐHĐCĐ và của Công ty về từng
vấn đề. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục,
quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy
chế quản trị nội bộ.
Hoạt động của Ban Giám đốc: Ban Giám
đốc đã có nhiều cố gắng trong điều hành hoạt
động kinh doanh, hoàn thành tương đối tốt kế
hoạch doanh thu và lợi nhuận ĐHĐCĐ 2018
giao, thực hiện đúng nội dung các nghị quyết,
quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT:
• Về công tác tài chính: Chấp hành tốt các
quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày,
công bố BCTC.;
• Về quản trị Công ty: Tiếp tục hoàn thiện và
duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế,
quy định, quy trình; Tiếp tục hoàn hoàn thiện
các chính sách đối với người lao động, xây
dựng văn hóa Công ty, chăm lo đảm bảo ổn
định và nâng cao đời sống cho người lao động;
• Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: Thể
hiện sự quyết liệt, nỗ lực trong việc thu hồi
công nợ, giải quyết công nợ khó đòi, giải
quyết các vấn đề pháp lý, đã đạt được một
số kết quả nhất định.

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát
và HĐQT và Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát đã
phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc
trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động
của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định
của pháp luật, Điều lệ, hệ thống kiểm soát nội
bộ, các quy chế, quy định, quy trình. Ban Kiểm
soát thường xuyên làm việc trực tiếp với HĐQT,
tham gia họp HĐQT, trao đổi, đóng góp ý kiến
trực tiếp với Ban Giám đốc, Giám đốc các bộ
phận về các công việc liên quan kế hoạch kinh
doanh hàng quý, các vấn đề về quản lý tài
chính kế toán, vấn đề tuân thủ hệ thống kiểm
soát nội bộ cũng như các vướng mắc phát sinh
cần giải quyết. Ban Giám đốc tạo điều kiện cho
Ban Kiểm soát tiếp cận thông tin và kiểm tra
tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của
Công ty.
Giám sát và đánh giá hoạt động tài chính,
kế toán của Công ty:
• Công ty đã tổ chức tốt công tác tài chính kế
toán, lập, trình bày, công bố các BCTC quý,
6 tháng và cả năm, tuân thủ chế độ kế toán,
chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp
luật. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm
toán BCTC năm 2018.
• Trên cơ sở BCTC năm 2018 do Ban Giám đốc
lập và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm
toán (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất)
và các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán được
cung cấp, Ban Kiểm soát đã thẩm định, đánh
giá và xác nhận ý kiến của Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam: Báo cáo tài chính năm
2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên
các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính
của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
tại ngày 31/03/2019 cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền
tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù
hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán
và các quy định của pháp luật. Các chính
sách kế toán được lựa chọn và áp dụng nhất
quán, các vấn đề chi tiết được trình bày trong
thuyết minh BCTC rõ ràng, đầy đủ. Ban Kiểm
soát xác nhận trong phần Thuyết minh BCTC

hợp nhất, tại ngày 31 tháng 3 năm 2019, khoản
mục phải thu ngắn hạn của khách hàng bao
gồm  khoảng 59 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày
(tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là khoảng
59 tỷ đồng, số dư không biến động kể từ thời
điểm 31 tháng 03 năm 2016). Công ty đã trích
lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu nêu trên
tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2018 cũng như
tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2019.
• Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu
và giải trình được đưa ra trong Báo cáo
của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc
trình ĐHĐCĐ. Năm 2018, tài chính của Công
ty minh bạch, tuân thủ các quy định của
Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các chỉ tiêu
tài chính chủ yếu về khả năng thanh toán,
cơ cấu vốn, năng lực hoạt động đạt mức ổn
định, an toàn; riêng các chỉ tiêu về khả năng
sinh lời còn thấp, cần cải thiện thêm. Chi tiết
cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo của
HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc.
• Vấn đề còn tồn tại:
- Tỷ lệ xác nhận công nợ chưa cao, chưa kịp
thời, nhiều trường hợp không xác nhận được
công nợ;
- Một số khoản công nợ xấu mặc dù đã
được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi
hoặc khởi kiện thực tế còn nhiều khó khăn.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO
RỦI RO CHIẾN LƯỢC

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN
KIỂM SOÁT NĂM 2019
• Trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc
giải quyết các vấn đề về quản trị;

• Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt
động năm 2019 nhằm phối hợp tốt với HĐQT
và Ban Giám đốc;

• Trao đổi, phối hợp với các phòng ban, bộ
phận trong Công ty để kiểm tra các mặt
hoạt động theo từng lĩnh vực của Công ty,
từ đó tham mưu, đề xuất với HĐQT và Ban
Giám đốc để điều chỉnh kịp thời nhằm quản
lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro;

• Kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình hình tài
chính, công tác kế toán, tài chính, thẩm định
báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm;

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

1 - RỦI RO CẠNH TRANH

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm
soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

• Kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ việc
chấp hành các quy định của pháp luật, Điều
lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

9

• Thực hiện các công tác đột xuất khác mà
HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong
phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát.

3 - RỦI RO THAY ĐỔI CÁC CHÍNH SÁCH,
• Chi tiết rủi ro: Các lĩnh vực kinh doanh của QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Công ty đều có nhiều nhà cung cấp tham gia,
tạo ra sự cạnh tranh cao;
• Biện pháp kiểm soát: Ban Giám đốc luôn
luôn đôn đốc cập nhật thường xuyên thông
tin thị trường,  duy trì và phát triển mối quan
hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp,
tạo điều kiện để Công ty và nhà cung cấp
chia sẻ nguồn lực, thông tin, góp phần ứng
phó kịp thời, củng cố và phát triển lợi thế
cạnh tranh.

2 - RỦI RO CÔNG NGHỆ
• Chi tiết rủi ro: Thiết bị y tế là lĩnh vực công
nghệ với áp lực đổi mới, cập nhật bắt kịp với
sự phát triển của công nghệ;

• Chi tiết rủi ro: Lĩnh vực y tế là lĩnh vực có
nhiều quy định liên quan đến nhập khẩu,
kinh doanh thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ
khám bệnh, đầu tư liên kết,.... Các quy định
này có thể thay đổi, do đó tiềm ẩn nhiều rủi
ro;
• Biện pháp kiểm soát: Ban Giám đốc thường
xuyên được tư vấn và cập nhật các thay đổi
về pháp luật từ các trưởng bộ phận và chuyên
viên pháp chế. Điều này giúp Ban Giám đốc
đưa ra những quyết định về hoạt động kinh
doanh đảm bảo tuân thủ và hiệu quả.

• Biện pháp kiểm soát: Các đề xuất thường
xuyên được Ban Giám đốc đưa ra với nhà
cung cấp trong việc nghiên cứu và phát triển
công nghệ, nhằm triển khai các công nghệ
và sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty còn đặc biệt chú trọng tới sự phát triển bền
vững của cộng đồng và các bên có lợi ích liên quan, cụ thể:

VỀ XÃ HỘI

VỀ MÔI TRƯỜNG

• Công ty tạo cơ hội cho người dân được tiếp
cận với các công nghệ y tế cao trong việc
khám chữa bệnh; đồng thời tạo điều kiện cho
các y bác sĩ tích lũy nâng cao hiệu quả khám
chữa bệnh;

• Ưu tiên sử dụng các sản phẩm ứng dụng
công nghệ 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;

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

• Khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm điện,
nước, giấy thông qua một số quy định trong
văn phòng.

• Khuyến khích nhân viên phát huy các tiềm
năng, phát triển năng lực của bản thân;
• Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt
động chung tay vì cộng đồng như hiến máu
nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt;

ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC
& MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
NĂM 2019

• Tổ chức các hoạt động khám bệnh miễn phí
cho người nghèo tại vùng có điều kiện kinh tế
khó khăn…
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ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC
VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 2019
• 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; đồng thời tìm kiếm thêm sản
phẩm mới. Công ty sẽ triển khai đa dạng các
công nghệ, giải pháp, thiết bị phù hợp với
từng phân khúc 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;
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• 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
NĂM 2019
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Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
Trụ sở Hà Nội: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: +84 24 3683 0516
Fax: +84 24 3683 0578
Chi nhánh HCM: Tầng 5 Central Garden,
328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 28 3920 7283
Fax: +84 28 3920 5873
PKĐK Việt Nhật: Tầng 7, tòa nhà Đồng Lợi, Số 2+4 ngõ 1160 Đường Láng,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Số điện thoại: +84 24 3683 0617 		
Fax: +84 24 3683 0578
Email: info@ytevietnhat.com.vn
Website: www.ytevietnhat.com.vn
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