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1. THÔNG TIN CHUNG
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nhìn lại năm 2021:
Năm 2021 kết thúc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều gián đoạn, khó khăn. Lĩnh vực y tế nói
riêng và cả nền kinh tế nói chung có sự thay đổi lớn về những mối quan tâm, trình tự ưu tiên và phương
thức bố trí nguồn lực. Trong khi nhà nước ưu tiên nguồn lực ứng phó với dịch bệnh; Doanh nghiệp lại trăn
trở về phương hướng kinh doanh, tổ chức chuỗi cung ứng và bộ máy hoạt động. JVC là một doanh nghiệp
trong lĩnh vực y tế, đối diện đồng thời với khó khăn và cơ hội: khó khăn để vừa vận hành vừa đảm bảo an
toàn cho toàn thể nhân viên do đặc thù tiếp xúc với các cơ sở khám chữa bệnh, khó khăn phải duy trì thậm
chí đẩy nhanh tốc độ cung ứng khi thương mại nước ngoài gặp nhiều gián đoạn, khó khăn khi khách hàng
phải hoãn hủy dự án và đối mặt với khó khăn tài chính... đi cùng cơ hội tham gia vào một số ngành hàng
mới. Dưới sự dẫn dắt của HĐQT, với sự nỗ lực, kiên trì của Ban điều hành cùng toàn bộ nhân viên, Công
ty đã đạt được một số kết quả về doanh số, lợi nhuận như sau:
- Doanh thu thuần 2021: 391.228.034.092 đồng, đạt ~89 % so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021;
- Lợi nhuận sau thuế 2021: (29.966.031.564) đồng, không đạt so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021, chủ
yếu do ảnh hưởng từ các khoản dự phòng phải thu khách hàng, tổn thất do các khoản đầu tư.
Tuy chưa đạt được 100% kế hoạch của ĐHĐCĐ, nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến, vượt
khó của BTGĐ và toàn thể nhân viên;
Định hướng năm 2022:
Năm 2022 là một năm thách thức, ghi nhận khởi đầu chuyển mình và đột phá của Công ty. Công ty đang
thực hiện rà soát, điều chỉnh, tổ chức lại mô hình kinh doanh, bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự
cũng như hiệu quả làm việc. HĐQT sẽ tiếp tục dẫn dắt BTGĐ tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, chinh
phục mục tiêu mới đề ra năm 2022 với các định hướng:
- Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, 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 và vật tư tiêu hao, Công ty sẽ tập trung vào tìm kiếm và triển

-

khai quyết liệt các dòng sản phẩm mới.
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 trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế,…

-

Công ty tiếp tục phát triển thế mạnh hoạt động phòng khám lưu động, đồng thời thúc đẩy và phát

triển hệ thống Phòng khám đa khoa, trung tâm chẩn đoán hình ảnh.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của HĐQT, sự nỗ lực, sát sao của BTGĐ, sự cống hiến của toàn
thể nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2022.
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Tóm tắt thông tin tài chính 3 năm
Bảng 1. Chỉ tiêu tài chính cơ bản (Giai đoạn 2019 - 2021)
2019
Doanh thu thuần

2020

2021

517.172.861.928 411.416.951.706 391.228.034.092

Lợi nhuận/ (lỗ) trước thuế

2.731.511.597

-76.578.967.464

-29.446.750.403

Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế

2.796.028.877

-76.685.819.426

-29.966.031.564

25

-682

-266

Lãi/ (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu
Tổng tài sản

637.857.268.587 627.726.330.828 600.528.631.821

Tổng nợ phải trả

106.479.095.588 173.033.977.255 175.552.309.812

Vốn chủ sở hữu

531.378.172.999 454.692.353.573 424.976.322.009

Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản

0,83

0,72

0,71

Tổng nợ/ Tổng tài sản

0,17

0,28

0,29

0,004

-0,12

-0,05

0,01

-0,17

-0,07

ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)
ROA (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)
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2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Thông tin chung
-

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

-

Tên tiếng Anh: Japan Viet Nam Medical Investment And Development Joint Stock Company

-

Tên viết tắt: JVC

-

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

-

Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng

-

Trụ sở chính:
▪

-

-

-

Địa chỉ: 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
▪ Số điện thoại: 028.3920.7283 & 028.3920.7184
▪ Số fax: 028.3920.5873
Phòng khám đa khoa Việt Nhật:
▪ Địa chỉ: Số 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Quận Đống Đa, Hà Nội
▪ Số điện thoại: 024 3683 0516
Website: www.ytevietnhat.com.vn

Lịch sử hình thành và phát triển
-

2001: Thành lập Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật

-

2004: Thành lập VPĐD Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh

-

2006: Thành lập Công ty TNHH Kyoto Medical Science (chủ sở hữu là Công ty cổ phần Thiết bị y
tế Việt Nhật)
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: Niêm yết toàn bộ 24.200.000 cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành
phố Hồ Chí Minh

-

2011: Công ty tăng vốn từ 224.000.000.000 đồng lên 322.000.000.000 đồng

-

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

-
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-

2017: 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

-

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

-

2021: Thay đổi tên Công ty, tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt
Nhật

Thông tin cổ phần và cổ đông
-

Mã cổ phiếu: JVC

-

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

-

Năm tài chính kết thúc ngày: 31/03

-

Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Viet CPA)
Tổng khối lượng cổ phiếu đã phát hành và niêm yết: 112.500.171 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu phổ thông: 112.500.171 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu)
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 112.500.171 cổ phiếu

-

Vốn hóa tại ngày 31/03/2022: 1.350 tỷ VNĐ (Giá cổ phiếu tại 31/03/2022: 12.000 đồng/ cổ phiếu)

-

Giá cao nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/03/2022: 13.450 đồng
Giá thấp nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/03/2022: 3.520 đồng

-

Cơ cấu cổ đông của JVC: theo danh sách của VSD chốt tại ngày 15/06/2022:
STT
1

2

3

Nội dung

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ sở hữu (%)

Cổ đông lớn (>=5%)
- Trong nước

22.650.000

20,13%

- Nước ngoài

0

0

Cổ phiếu quỹ

0

0

Cổ đông khác (<5%)

89.850.171

79,87%

- Trong nước

87.994.063

78,22%

- Nước ngoài

1.856.108

1,65%

112.500.171

100

- Trong nước

110.644.063

98,35%

- Nước ngoài

1.856.108

1,65%

TỔNG CỘNG
Trong đó:

-

Cổ đông lớn:
STT

Mã cổ
phiếu

Cá nhân/Tổ chức

1

JVC

CT CP Đầu tư và phát triển An Khang
Việt Nam

2

JVC

Vũ Hoàng Việt

Tỷ lệ cổ phiếu
nắm giữ
15,11%
5,02%
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-

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

Cơ cấu tổ chức và quản lý
Mô hình hoạt động và sơ đồ tổ chức1

1

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 CP Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật: trụ sở tại Hà Nội, lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động của các phòng
khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng; tỷ lệ nắm giữ: 99%
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Bộ máy quản lý
Hội đồng quản trị:
1. Nguyễn Thị Hạnh: Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
- Trình độ: Thạc sỹ
-

Chuyên môn: Dược sĩ

-

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Dũng, công ty
Cổ phần Dược phẩm IC Việt Nam

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư và Dược phẩn Trung
Dũng
2. Ông Vũ Hoàng Việt: Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
-

-

Trình độ: Cử nhân
Chuyên môn: Tài chính, Ngân hàng và Đầu tư

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty CP Chứng khoán
VNDIRECT, Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà, Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm tài chính
FSS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A, Giám
đốc Công ty cổ phần TVN Holdings, Giám đốc của Công ty TNHH Saisei.
3. Ông Lê Minh Chung: Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kinh tế
-

Kinh nghiệm làm việc: 15 năm kinh nghiệm giữ các chức vụ Giám đốc/Phó giám đốc Công ty Bảo
hiểm BIDV – Chi nhánh Đông Bắc
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
4. Ông Phạm Thanh Nam: Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kinh doanh
-

-

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty Bảo hiểm BIDV

- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
5. Ông Nguyễn Thi Phương: Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
-

Trình độ: Tiến sỹ

-

Chuyên môn: Tiến sỹ triết học

-

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Công ty CP Đầu
tư Công nghệ Y tế Việt Nhật

-

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật
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Ban Giám đốc:
1. Ông Lê Minh Chung: Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 13/07/2021)
2. Ông Phạm Thanh Nam: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 01/01/2022)
3. Ông Bùi Tuấn Duy: Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 01/01/2022)
-

Trình độ: Cử nhân kinh tế

-

Chuyên môn: Kế toán kiểm toán

-

Kinh nghiệm làm việc: 19 năm (các tổ chức tài chính và doanh nghiệp)

- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
Ban Kiểm soát:
1. Ông Nguyễn Văn Vỹ: Trưởng BKS (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
-

Trình độ: Cử nhân
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần Sông Đà 909, Công ty CP Global
Link
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
2. Bà Đặng Thị Hà Giang: Thành viên BKS (bổ nhiệm từ 09/2016)
- Trình độ: Cử nhân
- Chuyên môn: Kinh tế
-

-

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại các Công ty CP Quảng cáo trực tuyến 24h, Công
ty CP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

3.
-

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
Bà Nguyễn Thị Tiến Chi: Thành viên BKS (bổ nhiệm từ 10/12/2021)
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng

-

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty CP Viettime Holdings, Công ty CP Đầu
tư và Phát triển Y tế Việt Nhật
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có

-

Những thay đổi trong Bộ máy quản lý:
Hội đồng quản trị
Họ và tên

Chức danh

Bổ nhiệm/Miễn nhiệm

CT HĐQT

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

Phó CT HĐQT

Đến ngày 09/12/2021

Phó CT HĐQT

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

TV HĐQT

Đến ngày 09/12/2021

Ông Lê Minh Chung

TV HĐQT

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Nguyễn Thi Phương

TV HĐQT

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Phạm Thanh Nam

TV HĐQT

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

Bà Nguyễn Thị Hạnh
Ông Vũ Hoàng Việt
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Ông Nguyễn Huy Tuấn

CT HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Phó CT HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Phó CT HĐQT

Bổ nhiệm ngày 13/7/2021

TV HĐQT

Đến ngày 12/7/2021

Ông Nguyễn Lân Việt Anh

TV HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Hoàng Văn Kiên

TV HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Trần Ngọc Khánh

TV HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Hoàng Điệp

TV HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Cao Tiến Dũng

Phó CT HĐQT

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Nguyễn Việt Cường

Ban Kiểm soát
Họ và tên
Ông Nguyễn Văn Vỹ

Chức danh

Bổ nhiệm/Miễn nhiệm

Trưởng ban

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

Thành viên

Đến ngày 09/12/2021

Bà Đặng Thị Hà Giang

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Tiến Chi

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 10/12/2021

Ông Nguyễn Lê Thắng

Trưởng ban

Miễn nhiệm ngày 10/12/2021

Ban Điều hành
Họ và tên

Chức danh

Bổ nhiệm/Miễn nhiệm

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 13/7/2021

Phó Tổng Giám đốc

Đến ngày 12/7/2021

Ông Phạm Thanh Nam

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 01/01/2022

Ông Bùi Tuấn Duy

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 01/01/2022

Ông Nguyễn Việt Cường

Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 13/7/2021

Phó Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 14/12/2021

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 01/4/2021

Ông Hoàng Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 14/12/2021

Ông Trần Ngọc Khánh

Phó Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 14/12/2021

Bà Vương Vân Anh

Phó Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 17/5/2021

Ông Trần Đức Thanh

Giám đốc tài chính

Bổ nhiệm ngày 06/01/2022

Ông Lê Minh Chung

Bà Dương Thùy Mai
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3. SẢN PHẨM TIÊU BIỂU VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Sản phẩm tiêu biểu
Phân phối thiết bị y tế
Công ty đang là nhà phân phối của nhiều thương hiệu thiết bị y tế nổi tiếng thế giới tại thị trường Việt Nam
như Fujifilm, Konica, DR Tech, Sakura, Nihon Kohden, Medec, B.Braun… cho các sản phẩm: hệ thống
chụp cộng hưởng từ, hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống X-Quang kỹ thuật số DR/CR, máy in phim khô
y tế, máy siêu âm dẫn đường, thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn, máy thở, máy gây mê kèm thở, bơm tiên
điện- máy truyền dịch.
Phân phối vật tư tiêu hao
Công ty là nhà phân phối các sản phẩm phim khô y tế của Fujifilm và Konica. Hiện Công ty đang cung cấp
sản phẩm phim khô y tế của Fujifilm và Konica cho hầu hết các bệnh viện trên cả nước. Ngoài ra, Công ty
còn là đại lý cung cấp các vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn của Saraya, vật tư hồi sức Merit, kim luồn tĩnh
mạch USM Healthcare. Công ty luôn là đối tác tin cậy trong lĩnh vực vật tư tiêu hao của các bệnh viện trên
cả nước trong hơn 20 năm qua.
Đầu tư xã hội hóa
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.
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 chính
hãng bài bản, chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Công ty luôn chủ động trong việc hỗ trợ khách hàng khi
có yêu cầu. 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 bảo dưỡng
thiết bị…
Phòng khám đa khoa
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 phối hợp cùng Công ty TNHH IRD Việt Nam (tổ chức FIT) và
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.
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Địa bàn kinh doanh
Công ty phân phối hàng hóa & cung cấp dịch vụ tập trung chủ yếu ở các địa bàn sau: Thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh; Các tỉnh phía Bắc bao gồm: Thái Bình, Hà Giang, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh
Hóa…

4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021
Tổng quan hoạt động kinh doanh Công ty
Tình hình hoạt động kinh doanh
Tổng Doanh thu thuần hợp nhất là: 391.228 triệu đồng, đạt ~89% so với kế hoạch của ĐHCĐ năm 2021,
giảm 4.91% so với năm 2020. Lỗ sau thuế năm 2021 là: 29,966 tỷ, tăng 61% so với năm 2020. Công ty tiếp
tục tập trung vào những sản phẩm truyền thống như: Vật tư tiêu hao, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, hoạt động
kinh doanh liên kết, dịch vụ service, khám sức khỏe. Ngoài ra, bổ sung thêm vào danh mục hàng hóa các
mặt hàng khác như: Kit test, máy thở và các sản phẩm khác phục vụ cho nhu cầu chống dịch Covid.
So sánh kết quả đạt được trong năm so với năm liền lề
STT

Chỉ tiêu

Năm 2021

Năm 2020

% Tăng/Giảm

1

Doanh thu thuần

391.228.034.092

411.416.951.706

-4,91%

2

Lợi nhuận sau thuế

-29.966.031.564

-76.685.819.426

-60,92%

So sánh kết quả đạt được trong năm so với kế hoạch
STT

Chỉ tiêu

Số thực hiện

1

Doanh thu thuần

391.228.034.092

2

Lợi nhuận sau thuế

-29.966.031.564

Số kế hoạch
440.000.000.000

% so
kế hoạch
~89%

Nguyên nhân:
Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng của Công ty năm 2021 không đạt kế hoạch đã để ra và bị giảm sút
so với năm 2020 do chịu sự ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid-19 khiến các bệnh viện; cơ sở y tế dừng mua
sắm thiết bị máy móc lớn để ưu tiên mua sắm các trang thiết bị, vật tư bảo hộ phòng chống dịch như máy
thở, khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo công tác chống dịch. Bên cạnh đó, tâm lý của người dân lo ngại
tình hình dịch bệnh nên cũng hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh khiến doanh thu từ hoạt động liên kết
máy cũng giảm mạnh. Đồng thời, Năm 2020, Công ty phản ánh đầy đủ các khoản chi phí trong kỳ như trích
lập bổ sung dự phòng hàng tồn kho, phải thu để đảm bảo phản ánh đúng giá trị có thể thu hồi trong tương
lai; rà soát lại thời gian khấu hao từ lúc bắt đầu đưa vào hoạt động của một số TSCĐ liên doanh liên kết
cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như tuổi thọ kinh tế của máy móc thiết bị khiến
các khoản mục chi phí này cao hơn nhiều so với năm 2021. Năm 2021, do cơ cấu đa dạng các khoản đầu
tư tài chính mang lại hiệu quả cao nên góp phần khiến lợi nhuận sau thuế cải thiện rõ rệt hơn nhiều so với
2020.
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Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

% tăng/giảm

Tổng giá trị tài sản

627.726.330.828

600.528.631.821

-4%

Doanh thu thuần

411.416.851.706

391.228.034.092

-5%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

35.853.965.798

40.528.952.115

13%

Lợi nhuận khác

-5.180.205.020

-3.704.297.218

-28%

Lợi nhuận trước thuế

-76.578.967.464

-29.446.750.403

-62%

Lợi nhuận sau thuế

-76.685.819.426

-29.966.031.564

-61%

-

-

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu

Năm 2021

Năm 2020

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

1,951

1,920

Hệ số thanh toán nhanh

1,521

1,536

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,292

0,276

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,413

0,381

Vòng quay hàng tồn kho

5,360

4,099

Vòng quay các khoản phải thu

2,404

2,667

Vòng quay các khoản phải trả

2,074

2,236

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0,651

0,655

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

-

0,077

-

0,186

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

-

0,071

-

0,169

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

-

0,050

-

0,122

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

-

0,066

-

0,174

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
Hình thức
đầu tư

Loại hình

Đơn vị đầu tư

Tình hình thực hiện

Đầu tư trái Trái phiếu BTW.BOND.2020, Công ty Cổ Phần Tính đến 31/03/2022, Công ty đã
phiếu:
kỳ hạn 03 năm, lãi suất 10,5%, Cấp thoát nước nhận 02 lần chi trả lãi định kỳ của
giá trị 56 tỷ đồng
Bình Thuận
Trái phiếu, giá trị 6 tỷ đồng.
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Trái phiếu BPWH2124001, kỳ Công ty CP Cấp Trong quá trình nắm giữ Trái phiếu,
hạn 03 năm, lãi suất 10,5%, thoát nước Bình có nhà đầu tư muốn nhận chuyển
giá trị 26 tỷ đồng
Phước
nhượng lại nên công ty đã chuyển
nhượng lại một phần, tính đến
31/03/2022, giá trị nắm giữ của
công ty đối với trái phiếu này là 6
tỷ đồng.
Đầu tư hợp
đồng tiền
gửi ngân
hàng

Hợp đồng tiền gửi giá trị 713
triệu đồng, kỳ hạn từ trên 1
năm, lãi suất biến động từ
4,9% đến 5,5%

Ngân hàng
TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt
Nam

Hợp đồng tiền gửi giá trị 240
triệu đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi
suất 4,6%

Ngân hàng
TMCP Ngoại
thương Việt Nam

Các khoản
Trái phiếu kỳ hạn linh hoạt và các khoản khác
đầu tư khác

Doanh thu hoạt động tài chính của
các khoản đầu tư khác là 6,2 tỷ
đồng

Các công ty con, công ty liên kết
Tại ngày 31/03/2022, Công ty có hai công ty con với thông tin chi tiết như sau:
Tỉ lệ
quyền
kiểm
soát

Tỉ lệ
quyền
Biểu
quyết

Công ty TNHH Kyoto Toà nhà Icon4, 243A Đê La
Medical
Science Thành, phường Láng Thượng,
(KMS)
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

100%

100%

Kinh doanh thiết bị y
tế

Công ty Cổ phần Đầu Tầng 1, Số 163 Hoàng Cầu,
tư Công nghệ Y tế phường Trung Liệt, quận Đống
Việt Nhật (MIDS)
Đa, thành phố Hà Nội.

99%

99%

Kinh doanh phòng
khám đa khoa, chuyên
khoa và nha khoa;

Công ty con

Địa chỉ

Hoạt động
kinh doanh chính

Tóm tắt về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty TNHH Kyoto Medical Science
(KMS): Năm 2021, Doanh thu từ hoạt động bán hàng của KMS vẫn đến từ các hoạt động bán hàng truyền
thống là bán vật tư tiêu hao, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh liên kết máy đặt tại các viện trong đó
doanh thu từ hoạt động bán vật tư tiêu hao chiếm hơn 80% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động liên kết
máy chiếm hơn 5% còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác. Trong khi đó, giá vốn của các máy liên kết
(chủ yếu là các máy có nguyên giá lớn, khấu hao theo phương pháp đường thẳng) cao nên kết quả kinh
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doanh của KMS bị lỗ 3,47 tỷ. Năm 2022, Công ty kỳ vọng sẽ đẩy mạnh thêm mảng bán thiết bị và vật tư
tiêu hao, nhằm nâng cao doanh thu, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
Tóm tắt về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế
Việt Nhật (MIDS): MIDS được thành lập vào tháng 10/2021 với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, hoạt động chủ
yếu là các trung tâm chẩn đoán hình ảnh. Do đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chi phí ban
đầu bỏ ra cho các hoạt động: Thuê Văn phòng, chi phí bán hàng, chi phí vận hành lớn dẫn đến kết quả kinh
doanh năm 2021 lỗ 2,27 tỷ. Năm 2022, Công ty đẩy mạnh hoạt động khám bệnh: Chụp MRI, CT và đặt kế
hoạch lợi nhuận dương, tăng cường hợp tác với các phòng khám tư nhân vệ tinh, xây dựng đội ngũ hệ thống
KOL tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa đồng thời triển khai thêm phòng khám mới ở khu vực Hà
Nội và các tỉnh thành lân cận.
Công ty liên kết:
Công ty có 01 Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Tín với vốn đầu tư là 750 triệu đồng.
Hiện tại, Công ty không thể thu thập được báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty này.

Tổ chức và Nhân sự
Đơn vị: Người
STT

Tiêu chí

2020

2021

I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ Đại học và trên Đại học

149

169

2

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

81

78

3

Lao động phổ thông

18

15

II

Theo giới tính

1

Nam

148

163

2

Nữ

100

99

248

262

Tổng cộng

Chính sách tuyển dụng
Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động và chào đón những ứng viên muốn đóng góp và gắn
bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như tác phong làm việc chuyên
nghiệp, năng động. Để thu hút nhân tài, Công ty có chính sách lương thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối
với những nhân viên xuất sắc, có đóng góp lớn. Mặt khác, Công ty cũng luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu
pháp luật về sử dụng lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn giờ làm việc. Tuyển dụng lao động phù hợp
với yêu cầu công việc và phù hợp với quy định của pháp luật.
Chính sách đào tạo
Công nhân viên tuyển dụng sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục
vụ cho hoạt động của Công ty.
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Chính sách phúc lợi xã hội
Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định: BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ
hằng năm,… Đặc biệt, công ty có thực hiện chính sách mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI Care cho toàn
thể CBNV. Hằng năm, Công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBNV của
Công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng đối với nhân viên xuất sắc. Ngoài ra,
Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và thỏa ước lao động
tập thể.
Chính sách lương thưởng
Mức lương trung bình của người lao động là 14.600.000 đồng. Công ty luôn đảm bảo tính công bằng, tuân
thủ pháp luật đối với cơ chế chi trả lương thưởng cho người lao động. Ngoài chính sách thưởng tháng lương
thứ 13 cho người lao động, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty đã ban hành cơ chế chi trả
hoa hồng kinh doanh và thưởng hiệu quả kinh doanh cho CBNV.

Đánh giá các mặt hoạt động của công ty liên quan đến môi trường và xã hội
Tiêu thụ năng lượng và nước
Mặc dù đặc thù doanh nghiệp không sử dụng nhiều điện và nước trong việc vận hành doanh nghiệp, nhưng
Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của 2 nguồn tài nguyên hữu hạn này đối với nhu cầu chung của
xã hội. Công ty luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng tiết kiệm điện, nước, tạo dựng một văn hóa nội bộ hướng
đến môi trường xanh, sạch, đẹp.
Công ty áp dụng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước trong toàn Công ty và phổ biến đến từng
CBNV ý thức được việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn nhân lực này: tắt các thiết bị điện khi không
sử dụng; không mở cửa ra vào, cửa thoáng khí khi đang bật điều hòa; nước được sử dụng hợp lý, tắt nguồn
nước khi không sử dụng.
Trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm
đến từng CBNV Công ty.
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là các quy định về bảo vệ môi
trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.
Công ty hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với các mục tiêu bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng hợp lý
và tiết kiệm nguồn năng lượng, nước trong hoạt động kinh doanh; tuân thủ các quy định chính sách luật về
bảo vệ môi trường.
Hoạt động trách nhiệm vì xã hội và cộng đồng
Công ty tạo việc làm ổn định cho người lao động.
Đóp góp vào sự tăng trưởng và phát triển của ngành kinh doanh thiết bị, dịch vụ y tế.
Nâng cao sức khỏe bảo vệ cộng đồng.
Góp phần hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống.
Năm 2021, Công ty đã trực tiếp tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vì cộng đồng như:
- Tổ chức chương trình khám miễn phí “Tầm soát ung thư vú” dành cho toàn thể chị em phụ nữ ở khu
vực miền Bắc bằng hình thức Siêu âm vú và Chụp X-quang vú (Mammo) nhân dịp 8/3.
15

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

-

Trao tặng 05 xe ô tô điện cho Bệnh viện Đại học y Hà Nội.
Liên tục tổ chức các hoạt động như: hỗ trợ 13 xe khám khám sức khỏe lưu động, ủng hộ, trao tặng
thiết bị, vật tư cho các đơn vị y tế nơi tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

-

Lắp đặt hệ thống Chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt tại Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực Covid-19
Yên Sở - Hà Nội.

5. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021: HĐQT đã xem xét, phê
duyệt, chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh như sau:
Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh truyền thống như

-

thiết bị và vật tư tiêu hao chẩn đoán hình ảnh, hoạt động liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật, bán kit
test và các máy móc thiết bị hỗ trợ phòng dịch… Doanh thu thuần 2021: 391,2 tỷ đồng, đạt ~89% so
với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021. Cụ thể cơ cấu doanh thu thuần các mảng kinh doanh như sau:
STT

Lĩnh vực

Năm
2020

1

Kinh doanh thiết bị

2

% thành phần
2021

2020

2021

% tăng/(giảm)

67,0

72,6

16,3%

18,6%

8,4%

Kinh doanh vật tư tiêu hao

193,1

186,6

46,9%

47,7%

(3,4%)

3

Đầu tư liên kết

117,4

56.8

28,5%

14,5%

(51,6%)

4

Kỹ thuật

23,9

30,3

5,8%

7,7%

26,8%

5

Phòng khám

10,0

44,9

2,4%

11,5%

349%

411,4

391,2

100%

100%

TỔNG CỘNG
-

Lợi nhuận sau thuế 2021 lỗ 29,96 tỷ đồng, không đạt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021.

-

Mặt khác, Công ty đã đạt được một số thành tích thu hồi công nợ khó đòi, cụ thể Công ty đã thu hồi
được ~1,5 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ.
- Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư 31,3 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 15,6 tỷ tăng gấp 2,3 lần so với năm 2020 do Công ty đã tìm
kiếm được nhiều kênh tài chính đầu tư hiệu quả.
Về công tác giám sát và đánh giá của HĐQT đối với BTGĐ:
-

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với BTGĐ thông qua trao đổi, thảo luận,
chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển
khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn
và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.
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-

-

BTGĐ 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, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp
luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.
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;
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.
BTGĐ 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 BTGĐ
được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao.

BTGĐ đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, 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 BTGĐ đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi,
hoàn thiện thêm.
Phương hướng của HĐQT năm 2022
HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: doanh thu thuần 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25
tỷ đồng.
HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
-

-

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 xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình; hướng

-

đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực.
Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống
cho người lao động; xây dựng văn hóa Công ty.

-

Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

17

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

6. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm 2021, BTGĐ và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của
ĐHĐCĐ 2021 và chỉ đạo của HĐQT, đạt ~89% chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất. Ban TGĐ báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất là: 391,22 tỷ đồng, đạt ~89% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2021,
giảm 5% so với năm 2020. Lỗ sau thuế năm 2021 là: 29,96 tỷ.
- Năm 2021, Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm truyền thồng như: Vật tư tiêu
hao, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, hoạt động kinh doanh liên kết, dịch vụ service, khám sức khỏe đồng
thời đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch như: kit test, máy thở,
máy lọc không khí, máy khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn tay… Đội ngũ BTGĐ đã rất tích cực nỗ lực
cùng với toàn thể nhân viên trong công tác rà soát, quản trị chi phí, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh
doanh, tăng cường vị thế trên thương trường cho JVC, hiện thực hóa nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT
giao phó đồng thời nỗ lực xây dựng văn hóa JVC một cách rất đặc trưng, rõ nét với phương châm:
“Chất lượng Nhật, Giá trị Thật”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid đã và đang
hoành hành ở khắp các quốc gia trên trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng tác động không
nhỏ đển toàn cảnh bức tranh về kết quả kinh doanh của Công ty.

Tình hình tài chính
Tình hình tài sản
- Tổng tài sản năm 2021 là: 600,52 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 321,08 tỷ đồng chiếm 53,5%
Tổng tài sản, tài sản dài hạn là: 279,44 tỷ chiếm 46,5% Tổng tải sản. Đồng thời tổng tài sản giảm 4 %
so với năm 2020 trong đó tài sản ngắn hạn năm 2021 tăng 7%, tài sản dài hạn giảm 14,67% so với
năm 2020. Vòng quay tổng tài sản năm 2021 là: 0.65 xấp xỉ năm 2020.
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi năm 2021 giảm 96,7 tỷ đồng so với năm 2020 đóng góp hơn 6
tỷ vào lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Trong năm, JVC đã tiến hành xử lý tài chính đối với
các khoản công nợ tồn đọng từ 2016, đã trích lập 100% và đến nay không có biến động ra theo dõi
ngoại bảng. Việc này không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của JVC đối với các khoản công
nợ trên và cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2021. Ngoài ra, Công ty cũng
thành lập tổ thu hồi công nợ và các tổ viên đã thực hiện các công việc rà soát, nghiên cứu hồ sơ, đàm
phán, liên hệ với các bên liên quan và thu hồi được hơn 1,5 tỷ tiền công nợ cũ, khó đòi.
Tình hình nợ phải trả
- Tổng Nợ phải trả tại 31/03/2022 là: 175.552.309.812 đồng trong đó nợ ngắn hạn là: 164.591.359.528
đồng chiếm 94% Tổng nợ phải trả, Nợ dài hạn là: 10.960.950.284 đồng chiếm 6% Tổng nợ phải trả;
trong khi tỷ lệ này là 90% và 10% tại 01/04/2021. Tỷ lệ nợ phải trả ngắn hạn trong cơ cấu nợ tăng là
do chỉ tiêu chi phí phải trả ngắn hạn khác tăng 800% so với năm 2020. Năm 2021, Công ty nhận vốn
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góp hợp tác đầu tư tài chính với đối tác nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, thời hạn hợp tác là 12
tháng, lợi nhuận được phân chia theo tỉ lệ hai bên thỏa thuận tại thời điểm thanh lý hợp đồng.
- Tại 31/03/2022, Tổng nợ phải trả người bán là: 28.738.903.815 đồng, trong đó không có dư nợ phải
trả quá hạn. Chi phí lãi vay năm 2021 là: 4.317.812.060, tăng 258% so với năm 2020.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Năm 2021, Ban điều hành đã được cơ cấu, chuyên môn hóa. Hiện tại, Công ty có 3 Tổng giám đốc/Phó
tổng giám đốc chuyên môn phụ trách các mảng Kinh doanh, Dự án, Quản trị & Tài Chính, Phát triển thị
trường.

Kế hoạch phát triển trong tương lai
Kế hoạch kinh doanh
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: doanh thu thuần 400 tỷ đồng.
- Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, 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 và vật tư tiêu hao, Công ty sẽ tập trung vào tìm kiếm và triển
khai quyết liệt các dòng sản phẩm mới.
- 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 sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế.
- Công ty chuyển đổi mô hình phòng khám lưu động thành Phòng khám đa khoa tại trung tâm TP Hà
Nội, trong đó có bao gồm khám lưu động.
- Tập trung vào phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm chẩn đoán hình ảnh.
Về quản trị Công ty:
- Để hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực.
-

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.
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7. QUẢN TRỊ CÔNG TY
Báo cáo quản trị công ty
Hội đồng quản trị (giai đoạn từ 01/4/2021 đến 31/3/2022)
STT

Tên

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu

1

Bà Nguyễn Thị Hạnh

CT HĐQT

0

2

Ông Vũ Hoàng Việt

PCT HĐQT/TV HĐQT độc lập

3

Ông Lê Minh Chung

TV HĐQT

0

4

Ông Phạm Thanh Nam

TV HĐQT

0

5

Ông Nguyễn Thi Phương

TV HĐQT độc lập

0

5,02%

Cuộc họp HĐQT (giai đoạn từ 01/4/2021 đến 31/3/2022)
STT

Tên

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ
tham dự

Lý do không tham dự

1

Bà Nguyễn Thị Hạnh

23/23

100%

2

Ông Vũ Hoàng Việt

23/23

100%

3

Ông Lê Minh Chung

9/23

100%

Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2021

4

Ông Phạm Thanh Nam

9/23

100%

Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2021

5

Ông Nguyễn Thi Phương

9/23

100%

Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2021

Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 (giai đoạn từ 01/4/2021 đến 31/3/2022)
Năm 2021, HĐQT của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:
-

Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan.

-

Thông qua việc tổ chức, sắp xếp và thay đổi nhân sự cấp cao của công ty.

-

Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ TN 2021.

-

Thông qua việc thanh lý tài sản cố định của công ty.
Thông qua hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.

-

Thông qua việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu CT HĐQT, Phó CT
HĐQT.

-

Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu công ty.

-

Thông qua việc ban hành Quy chế HĐQT, Quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách
kiểm toán nội bộ.
Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con .

-

Thông qua việc đầu tư xây dựng mới kho Tân Xuân.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và đơn vị soát xét BCTC bán niên.
Hoạt động của thành viên độc lập: các thành viên HĐQT độc lập đều đưa ra các ý kiến xác thực, có
chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của mình.
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Báo cáo của Ban kiểm soát
Danh sách thành viên BKS
STT

Họ và tên

Chức danh

Tỷ lệ sở hữu cổ phần

1

Ông Nguyễn Văn Vỹ

Trưởng ban

0

2

Bà Đặng Thị Hà Giang

Thành viên

0

3

Bà Nguyễn Thị Tiến Chi

Thành viên

0

Hoạt động của BKS: Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên,
đồng thời tổ chức các buổi trao đổi, chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban điều hành liên quan đến các nội
dung trọng yếu sau:
- Giám sát HĐQT, BTGĐ trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế
-

toán bao gồm việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
Giám sát thủ tục ban hành, nội dung và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của
HĐQT và BTGĐ.
Đề cử ứng viên BKS và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,
báo cáo tài chính tự lập năm 2021 của Công ty.
Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:
Hoạt động của HĐQT: HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản
-

trị nội bộ. Trong năm 2021 (giai đoạn từ 01/4/2021 đến 31/3/2022), HĐQT đã tổ chức họp 23 lần, các cuộc
họp Ban Kiểm soát đều được mời dự và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu của các nghị quyết HĐQT liên
quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, 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. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục,
quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ngoài những nỗ lực trong điều hành kinh doanh, BTGĐ thực hiện
tốt các trách nhiệm quản trị khác, cụ thể:
-

Về công tác tài chính: chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố BCTC;

-

Về công tác kiểm soát nội bộ: tiếp tục hoàn thiện và duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế, quy
định, quy trình;

-

Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty, tiếp tục hoàn thiện các chính
sách đối với người lao động;

-

Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: bước đầu đạt được kết quả thu hồi ~1,5 tỷ công nợ khó đòi, đồng
thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.
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Các giao dịch, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BTGĐ
Thu nhập của HĐQT và Ban TGĐ:
Họ và tên

Chức vụ

Từ 01/04/2021
tới 31/03/2022

Từ 01/04/2020
tới 31/03/2021

Bà Nguyễn Thị Hạnh
Ông Lê Minh Chung
Bà Vũ Thị Thúy Hằng
Ông Nguyễn Việt Cường
Ông Hoàng Văn Kiên
Ông Trần Ngọc Khánh
Ông Phạm Thanh Nam
Ông Bùi Tuấn Duy
Bà Dương Thùy Mai
Bà Vương Vân Anh
Ông Bùi Khang
Ông Nguyễn Thi Phương

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT

1.406.848.252
1.165.572.989
163.367.467
908.190.475
824.277.432
214.737.000
219.320.000
908.190.475
259.102.609

320.000.000
3.523.288.718
739.879.436
543.094.035
536.572.296
1.076.928.956
68.160.000
-

6.069.606.699

6.807.923.441

Cộng

Thù lao Ban kiểm soát:
Thù lao Ban kiểm soát Công ty chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2022 là 74.178.000 đồng.
Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ
Họ và tên
Trần Ngọc Khánh

Nguyễn Thị Vy

Trần Thanh Tùng

Người nội bộ và
Người có liên quan
Người nội bộ

Người có liên quan

Người có liên quan

Ngày giao
dịch

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
Mua

18/11/2021

5.000

13/01/2021

30.000

14/01/2021

20.000

Bán

25/01/2021

25.000

26/01/2021

600

27/01/2021

11.700

28/01/2021

12.700

07/01/2021

20.000
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Báo cáo quản trị rủi ro
Rủi ro chiến lược
1. Rủi ro cạnh tranh
- Chi tiết rủi ro: Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có nhiều nhà cung cấp tham gia, tạo ra sự
cạnh tranh cao.
Biện pháp kiểm soát: BTGĐ 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.
- Biện pháp kiểm soát: Các đề xuất thường xuyên được BTGĐ 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.
-

Rủi ro hoạt động
3. Rủi ro pháp lý
- 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 xã hội hóa,.... Các quy định này có thể thay đổi, do đó
tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Biện pháp kiểm soát: BTGĐ thiết lập các biện pháp để nhận diện, phòng ngừa và hạn chế rủi ro, bao
gồm: phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới thông qua các hình thức như thư điện tử, đào tạo
nội bộ ...; hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động, tuân thủ và cập
nhật quy định pháp luật, cụ thể hóa thành các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu, khung hợp đồng mẫu ...;
chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của chuyên viên pháp chế thông qua kinh nghiệm thực
tiễn, các khóa đào tạo nghiệp vụ.
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8. CHIẾN LƯỢC VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TẦM
NHÌN 5 NĂM
Định hướng chiến lược 2022 - 2026
- HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu đột phá, lợi nhuận bền vững qua các năm,
đa dạng hóa thêm các sản phẩm đồng thời phát huy được lợi thế với các sản phẩm truyền thống.
- 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, khẳng định giá trị: “Chất lượng Nhật - Giá trị
thật”.
- Chuyển dịch dần thành Công ty thương mại - dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế,
chăm sóc sức khỏe toàn diện với phương châm: “Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ y tế 5*
với chi phí chỉ tương ứng 3*” .
- Quản trị vận hành xuất sắc: Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy
chế, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực.
- Đào tạo và phát triển lực lượng tinh nhuệ, nhiệt huyết: Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn,
kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động; xây dựng văn hóa
Công ty.
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022-2026 của Công ty(*):
Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, HĐQT trình ĐHĐCĐ
kế hoạch kinh doanh 5 năm 2022-2026 như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
TT

Chỉ tiêu

2022

2023

2024

2025

2026

1

Tổng doanh thu

400

640

760

912

1.094

2

Lợi nhuận sau thuế

25

32

38

46

55

Ghi chú (*):
1. Số liệu kế hoạch theo số liệu hợp nhất dự kiến;
2. Dự kiến thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật hoàn thành đầu tư
xây dựng cơ bản, hoàn thành thủ tục xin cấp phép và đi vào hoạt động theo đó, Doanh thu
và Lợi nhuận năm 2022 dự kiến được hợp nhất số liệu 9 tháng cuối năm 2022.
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9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM
TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021
(Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty)
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