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Ông Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco



Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty DOMESCO, tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị lời chúc sức khỏe, may mắn 
và hạnh phúc.

Như Quý vị đã biết, năm qua, những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, với tinh thần Anh hùng lao động 
và “Vì chất lượng cuộc sống”, Công ty Domesco đã có những bước đi đột phá, cơ bản hoàn thành xuất sắc, 
toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu thuần đạt 1.132 tỷ đồng, Lợi nhuận 
sau thuế đạt 80,103 tỷ đồng, đảm bảo chi trả cổ tức 22%.  Mô hình tổ chức và nhân sự đã được từng bước 
hoàn thiện, chúng ta đã tái cơ cấu thành công các khoản đầu tư, tập trung xử lý đưa các nhà máy đi vào 
hoạt động, tìm kiếm được đối tác chiến lược, chính sách về đào tạo và sử dụng người lao động có nhiều 
chuyển biến tích cực, đời sống người lao động được đảm bảo, lợi ích của các cổ đông ngày càng được tăng 
cường, Domesco được đánh giá là 1 trong 21 doanh nghiệp có hoạt động quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011.

Năm 2012 là năm bản lề trong định hướng phát triển mới của Công ty DOMESCO. Công ty sẽ tăng cường 
và mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước, phát triển sản phẩm mới, quản lý hiệu quả nguồn vốn, 
phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2012, cụ thể: doanh thu bán hàng đạt 1.368 tỷ đồng - tăng 11%; 
lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng – tăng 12%; cổ tức 20 – 22% bằng việc thực thi 6 đột phá, 12 định hướng 
cùng 9 giải pháp đã thiết lập trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản cho phát triển Domesco giai đoạn 2012-
2015. Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự ủng hộ quý báu của các Quý vị cổ đông, Quý vị khách hàng, với 
tiềm lực sẵn có, nhất định Công ty DOMESCO sẽ thực hiện thắng lợi chiến lược đã đề ra. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và hỗ trợ của các Quý vị cổ 
đông, Quý vị đối tác và Quý vị khách hàng. Tôi cũng xin cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn thể 
cán bộ công nhân viên Công ty DOMESCO đã không ngừng sáng tạo, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của 
Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thành
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Để kiến tạo một Slogan “Vì chất lượng cuộc sống”  mang tầm quốc tế,  DOMESCO khẳng định cho mình sứ 
mệnh có mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn cùng phương châm hành động đúng đắn phù hợp với xu thế thế giới. 

1.1.1. Cân bằng minh bạch hài hòa giữa quyền lợi các cổ đông và quyền lợi người lao động trong 
khuôn khổ tuân thủ luật pháp.

1.1.2. Lấy lợi nhuận hợp pháp và gia tăng giá trị Công ty mà khách hàng là trung tâm làm nền tảng.

1.1. Tôn chỉ

1.2.1. Sống và làm việc theo pháp luật.

1.2.2. Hiệu quả là tiêu chí duy nhất để đánh giá Doanh nghiệp mà năng suất và kỹ năng làm việc là 
mũi xung kích. 

1.2.3. Lấy sản xuất làm nền tảng cho phát triển trong đó xuất khẩu sản phẩm là kim chỉ nam. 

1.2.4. Chất lượng sản phẩm là quyết định và không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao nhằm 
gia tăng hàm lượng tri thức ngày càng mang tính chủ đạo.

1.2.5. Chuyển dịch cơ cấu công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực để tạo lợi thế trên thương trường. 

1.2.6. Đưa thương hiệu DOMESCO đi vào lòng người là động lực của thành công. 

1.2. Phương châm

Để thực hiện được những điều trên Công ty DOMESCO đã xây dựng và duy trì thực hiện 2 tôn chỉ 
và 6 phương châm cơ bản là:

Mang sức khỏe đến mọi người bằng nhiều phương tiện hữu hiệu.

Tầng lớp nghèo và trung lưu còn nhiều, DOMESCO có sứ mệnh chăm sóc họ bằng những sản phẩm 
có chất lượng cao nhưng giá thành thật hợp lý.

2.1. Là một Nhà phân phối hàng đầu ở Việt Nam.

2.2. Là một doanh nghiệp có thế mạnh về chương trình Hóa dược và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu 
trong nước.

2.3. Là hoa tiêu trong lĩnh vực sinh học mà mũi nhọn là công nghệ Nano.

2.4. Là doanh nghiệp có hệ thống chất lượng toàn diện và ứng dụng thành công một cách hoàn hảo. 

2.5. Có đội ngũ khoa học kỹ thuật vững mạnh mà nòng cốt là các Cán bộ có trình độ sau đại học. 

2.6. Cân bằng quyền lợi CNLĐ, cổ đông và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.
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3.1. Trẻ em khỏe mạnh, thông minh, người già mong muốn kéo dài tuổi thọ là ước mơ của loài người, vì 
vậy Công ty sẽ chú trọng sâu sắc đến 2 lớp người bằng cách cho ra đời những sản phẩm dinh 
dưỡng và thuốc đặc hiệu phục vụ cho họ ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn. 

3.2. Với nguồn dược liệu phong phú trong nước, DOMESCO sẽ tập trung phát triển và hiện đại hóa công 
nghệ chiết xuất và sản xuất thuốc từ dược liệu. 

3.3. Trong xu thế công nghiệp hóa toàn cầu hiện nay các căn bệnh thời đại càng phát triển, do đó Công 
ty cũng tập trung vào các nhóm bệnh đã xác định làm bước đột phá.

Công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Tên Viết Tắt DOMESCO

Vốn điều lệ 178 tỷ VNĐ (tương đương 8,5 triệu USD)

Ngày thành lập 19/05/1989

Trụ sở chính 66 Quốc lộ 30, Phường Phú Mỹ, Thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh VP2 37 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Quy Mô 1.119 nhân viên, 4 nhà máy, 11.435 khách hàng và hơn 270 sản phẩm

Mã Chứng Khoán DMC

Sàn Giao Dịch HSX

Giá Trị Vốn Hóa Thị Trường 534,3 tỷ đồng (tương đương 25,6 triệu USD)

1400460395 .Đăng ký lần đầu Ngày 30 tháng 12 năm 2003. Đăng ký
thay đổi lần thứ 29 ngày 28 tháng 10 năm 2011 Tại Sở kế hoạch đầu
tư tỉnh Đồng Tháp

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu
thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dung làm thuốc cho người, hoá chất xét
nghiệm, Vắc xin, Sinh phẩm dung cho người, động vật và thực vật.

Giấy CN ĐKKD

Ngành nghề KD theo giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh 
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Năm 2011 được kết luận là một năm đầy thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Sự bất ổn về kinh tế vĩ mô 
và đảm bảo an sinh xã hội trở thành những thách thức chung cho các ngành kinh tế mũi nhọn tại Việt Nam. 
Theo tổng cục thống kê tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,89%, giảm 0,89% so với năm 2010. Cùng với sự sụt 
giảm này là CPI tăng 18,58% so với cùng kỳ làm cho vật giá cũng như nguồn nguyên liệu đầu vào tăng cao. 
Nhìn chung, tình hình kinh tế trong năm 2011 còn nhiều biến động, đầy thách thức nhưng cũng đem đến 
cho Domesco nhiều cơ hội. 

Trong khi ngành dược thế giới có mức độ tăng  trưởng chậm đặc biệt là ở khu vực Mỹ và Châu Âu trong 
những năm gần đây với dao động từ 14 – 16%, thì ngành dược của các nước đang phát triển ở Châu Á 
Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh vẫn có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, trong đó có 
Việt Nam. Đây là thị trường phát triển loại thuốc generic vì dân số đông, thu nhập trên đầu người không 
ngừng cải thiện.

Theo dự đoán của tổ chức RNCOS, tăng trưởng của ngành dược ở các nước đang phát triển trong giai 
đoạn 2010– 2015 sẽ đạt 12% - 15%, trong khi của thế giới chỉ đạt 6% - 8%. Trong năm 2011, ngành dược 
Việt Nam vẫn đạt ở mức tăng trưởng gần 20% (thời báo kinh tế  Saigontimes, số 7/2012). Trước sự tăng 
trưởng bền vững của ngành dược cùng với sự hội nhập kinh tế đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa 
các công ty sản xuất dược trong nước với nhau và với sản phẩm nhập khẩu của thị trường nước ngoài. 
Bên cạnh đó, tỷ giá thì không ngừng biến động mà nguyên liệu sản xuất của công ty hầu hết dựa vào 
nguyên liệu nhập khẩu (90%).
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Trong bối cảnh đó, HĐQT và Ban Điều Hành đã nhận thức đúng đắn về tình hình hiện tại và có những bước 
đi khá vững chắc bằng cách lập ra các chỉ tiêu nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực của công ty như quản 
lý chi phí chặt chẽ để giảm chi phí mà không tăng giá thành sản phẩm; đối với các bộ phận kinh doanh cũng 
có những chính sách bán hàng hợp lý, ra sức chăm sóc hệ thống khách hàng và củng cố lại kênh phân 
phối. Nhờ đó Domesco đã vượt lên trong khó khăn và tạo được những kết quả khả quan trong doanh thu 
cũng như lợi nhuận gộp. Tất cả sẽ được trình bày trong báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh 
2011.

Chỉ tiêu Thực hiện 2011

1. Doanh thu chung 1.132.056.081.656

Doanh thu hàng sản xuất 797.556.862.153

Doanh số hàng Kinh doanh 334.499.219.503

2. Lợi nhuận trước thuế 118.111.020.031

3. Lợi nhuận sau thuế 80.103.348.441

4. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) 4.576

5. Cổ tức (đồng/cổ phiếu) 2.200

Kế hoạch 2011

1.121.697.000.000

784.070.000.000

337.627.000.000

92.727.000.000

5.298

2.200

Thực hiện 2010

1.043.439.497.848

643.144.140.816

400.295.357.032

113.387.707.298

82.791.634.722

4.730

2.200 

% so với
cùng kỳ

108,49%

124,01%

83,56%

104,17%

96,75%

96,74%

100,00%

% so với
kế hoạch

100,92%

101,72%

99,07%

86,39%

86,38%

100,00%

Chỉ tiêu Thực hiện 2011

1. Doanh thu chung 1.132.056.081.656

Doanh thu hàng sản xuất
(bao gồm DTSX nước tinh
khiết và rượu)

797.556.862.153

Doanh thu hàng Kinh doanh 334.499.219.503

2. Lợi nhuận trước thuế 118.111.020.031

3. Lợi nhuận sau thuế 80.103.348.441

4. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) 4.576

5. Cổ tức (đồng/cổ phiếu) 2.200 

Kế hoạch 2012

1.256.582.000.000

904.739.000.000

351.843.000.000

125.000.000.000

89.716.000.000

5.038

2.200 

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

124.525.918.344

107.182.137.847

17.343.780.497

6.888.979.969

9.612.651.559

562 

-  

% tăng trưởng
so với cùng kỳ

11%

13,44%

5,18%

5,83%

12%

10.09%



5.1. Sáu (06) đột phá
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Chỉ tiêu Kế hoạch 2012

Doanh thu thuần 1.256.582.000.000

Trong đó, Doanh thu hàng sản xuất 904.739.000.000

Lợi nhuận sau thuế 89.716.000.000

Cổ tức (%) 20 – 22%

EPS (đồng) 5.038

Thực hiện 2011

1.132.056.081.656

797.556.862.153

80.103.348.441

22%

4.576

% tăng trưởng
so với cùng kỳ

+11%

13%

+12%

+10%

Trong chiến lược phát triển đến năm 2015, HĐQT Công ty đã ban hành Những nguyên tắc cơ bản 
cho phát triển kinh tế tại công ty DOMESCO. Đặt trọng tâm chỉ đạo thực hiện các công cụ mang tính 
chất chiến lược gồm: 6 đột phá, 12 định hướng và 9 giải pháp. 

5.1.1. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm kiện toàn thể chế và thực thi tốt các quy chế tài 
chính - kiểm toán và phòng ngừa khủng hoảng rủi ro khi cục diện kinh tế thế giới bị thoái trào. 

5.1.2. Đột phá về phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao.

5.1.3. Tập trung khai phá 03 công nghệ cốt lõi đó là Công nghệ sinh học, Công nghệ tự động hóa và 
Công nghệ thông tin mà mũi nhọn là Công nghệ sinh học. 

5.1.4. Chọn dược liệu làm mũi tên công phá nhằm kiến tạo những sản phẩm chữa trị các chứng bệnh 
thời đại một cách an toàn và hiệu quả. 

5.1.5. Chiếm lĩnh thị trường nội địa – phát triển xuất khẩu là kim chỉ nam.

5.1.6. Lấy năng suất tổng hợp, triệt tiêu lãng phí là 2 yếu tố cốt lõi cho phát triển bền vững.

5.2. Mười hai (12) Định hướng phát triển chủ yếu

5.2.1. Lấy lợi thế tương đối làm phương châm hành động, huy động mọi nguồn lực để ổn định các sản 
phẩm chủ lực và phải sử dụng sức cạnh tranh có hiệu quả trong thương trường.

5.2.2. Phát triển nhanh mạng lưới phân phối trong nước chú trọng thị trường nông thôn và mở rộng 
kênh không giường bệnh; phân bố lại địa bàn của các Chi nhánh, mỗi Chi nhánh phải phục vụ 
cho 8-10 triệu dân. 

5.2.3. Phát triển hài hòa sản lượng tiêu thụ giữa các vùng nông thôn và thành thị, các kênh và các phân 
khúc thị trường với những sản phẩm khác nhau vì mục đích của Ta là “Nơi nào có sử dụng thuốc 
thì nơi đó có thuốc do DOMESCO sản xuất và phân phối”

5.2.4. Phát triển đồng bộ hoạt động dịch vụ bao hàm việc sản xuất gia công, nhận gia công, nhượng 
quyền thương hiệu, công nghệ và cả vận chuyển và bảo quản hàng hóa.
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5.3. Chín (09) Giải pháp phát triển của DOMESCO từ 2012 – 2015

5.2.5. Đẩy mạnh công tác PR và IR nhằm chăm sóc chu đáo khách hàng thân thiết và tạo lòng tin ở 
Nhà đầu tư ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao

5.2.6. Phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến mang tính sáng tạo trong sản xuất bao hàm cả dược 
lý, dược lực và dạng bào chế với giá thành thấp nhất nhằm tăng sức cạnh tranh cả trong nước 
và xuất khẩu 

5.2.7. Phát triển nuôi trồng và chế biến, chiết xuất dược liệu theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng 
cao

5.2.8. Phát triển khoa học và công nghệ luôn song hành với phát triển nguồn lực cơ bản mà nguồn 
nhân lực và tài lực là 2 yếu tố then chốt không tách rời.

5.2.9. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy sáng tạo và năng suất tổng hợp làm cứu 
cánh.

5.2.10. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp luôn gương mẫu, trí tuệ, mẫn cán vững vàng bản lĩnh trong 
cả chuyên môn và chính trị. 

5.2.11. Hoàn thiện chất lượng môi trường - xử lý chất thải là hai yếu tố luôn luôn gắn liền với mọi hoạt 
động của doanh nghiệp.

5.2.12. Phát triển văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội tương ứng với sức phát triển kinh tế của 
DOMESCO.

5.3.1. Tập trung khắc phục nhanh, có hiệu quả những sự cố và yếu kém trong mọi hoạt động của Công 
ty do các nguyên nhân chủ quan. Kiên quyết chống lại mọi hiện tượng buông lõng quản lý của 
các cấp.

5.3.2. Có đề án tái cấu trúc toàn diện trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư, phân bổ vốn, chiến lược 
sản phẩm, lưu thông phân phối theo hướng nâng cao chất lượng, hàm lượng chất xám được coi 
trọng nhằm phát huy hiệu quả và sức cạnh tranh với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể.

5.3.3. Kiên trì thực hiện 2 chiến lược cơ bản đó là chiến lược giảm phí toàn diện và khác biệt hóa bằng 
những sản phẩm đầy sáng tạo, đặc thù và phải bảo hộ nó trước mọi nguy cơ xâm phạm sở hữu 
trí tuệ.

5.3.4. Tập trung thực hiện 6 đột phát và 12 định hướng đã nêu trên về phát triển Kinh doanh sản xuất 
trong giai đoạn mới.

5.3.5. Đổi mới tiêu chí và mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến nhân 
lực lãnh đạo, quản lý, quản trị Doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa nghệ thuật, chất 
lượng giáo dục là then chốt, nhất là Cán bộ sau đại học.

5.3.6. An toàn pháp lý hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai là khẩu hiệu của mọi người chúng ta, phải 
tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, phương châm “Sống và làm việc phải tuân thủ theo pháp 
luật” là khẩu hiệu và hành động của Chúng ta.

5.3.7. Quản lý chất lượng toàn diện, tích hợp là một chuỗi xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công ty 
mà trong đó chất lượng môi trường là nòng cốt. 

5.3.8. Phát triển kinh tế doanh nghiệp phải đi đôi và đồng bộ phát triển văn hóa, thực hiện công bằng 
minh bạch tiến bộ trong Công ty đồng thời phải chăm lo sức khỏe, an toàn lao động nâng cao thu 
nhập và an sinh cho người lao động của Công ty và phải tập trung giải quyết thỏa đáng những 
bức xúc phát sinh.

5.3.9. Tham gia trách nhiệm xã hội và cộng đồng là nghĩa vụ của Công ty, chủ yếu ưu tiên tập trung vào 
2 lĩnh vực trọng yếu là Khuyến học và Người nghèo. 
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Khoản mục (đồng) Thực hiện 2011

Doanh thu thuần  1,132,056,081,656

Doanh thu xuất khẩu  (USD) 1,173,275

Doanh thu chung  1,194,863,534,661

Doanh thu hàng kinh doanh  333,423,117,557

Doanh thu sản xuất  thuốc 853,894,454,832

Doanh thu sản xuất nước tinh khiết 2,609,467,897

Doanh thu sản xuất Rượu 327,316,387

Thực hiện 2010

1,043,439,497,848

731,223

1,113,098,646,568

401,672,573,790

704,559,417,699

2,162,173,607

471,063,285

Giá trị
thay đổi tuyệt đối

88,616,583,808

442,052

81,764,888,093

(68,249,456,233)

149,335,037,133

447,294,290

(143,746,898)

Tăng/
giảm

8.49%

60.45%

7.35%

-16.99%

21.20%

-20.69%

30.52%

Doanh thu cung cấp dịch vụ 4,609,177,988 4,233,418,187 375,759,801 8.88%

Doanh thu thuần của Công ty trong năm 2011 đạt 1.132 tỷ đồng, tăng 8,49% so với năm 2010, trong đó chủ 
yếu là tăng mạnh ở nhóm doanh thu sản xuất thuốc đạt 853,89 tỷ đồng tăng 149,34 tỷ đồng, tương ứng với 
tỷ lệ 21,2%. Nhóm doanh thu hàng kinh doanh giảm 68,25 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 16,99%. Nguyên 
nhân của sự suy giảm này bao gồm chủ quan và khách quan. Cụ thể là: (1) Sự bất ổn trong tình hình kinh 
tế vĩ mô nói chung như sự biến động liên tục của tỷ giá và lãi suất ngân hàng cao. (2) Giá nguyên vật liệu 
tăng cao và biến động liên tục trong năm làm cho Bộ phận kinh doanh nguyên phụ liệu không thể đẩy mạnh 
bán ra mà ở trong tư thế phòng thủ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất, hạn chế hoạt động 
kinh doanh nguyên liệu. Do đó, doanh thu hàng sản xuất thuốc tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến 
tăng doanh thu chung 8,49% so với năm 2010.

Qua biểu đồ dưới đây cho thấy, tỷ trọng doanh thu theo nhóm hàng trên tổng doanh thu năm 2011 có một 
số thay đổi nhưng không nhiều, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất là hàng sản xuất: 60,45% - vượt chỉ tiêu 
kế hoạch (60% tổng doanh thu) và tăng 5,77% so với năm 2010 (54,68%). Sự dịch chuyển tỷ trọng doanh 
thu về các mặt hàng sản xuất một phần là do sự sụt giảm của hàng kinh doanh. Tuy nhiên, điều đó cũng 
chứng tỏ các sản phẩm của Công ty đã dần được thị trường chấp nhận. Về dài hạn, việc gia tăng tỷ trọng 
hàng sản xuất sẽ giúp công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp cao và cạnh tranh với các công ty dược phẩm 
khác trong ngành.

1.1. Doanh thu
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1.2. Doanh thu theo nhóm hàng do công ty sản xuất

Khoản mục Sản lượng
(đvsp) Doanh thu

Năm 2011 Năm 2010 So sánh % tăng/ giảm

161.425.667 60.200.958.437

Sản lượng
(đvsp) Doanh thu

134.101.217 45.730.333.317

Sản
lượng

Doanh
thu

20,38% 31,64%

1. Thuốc giảm đau, 
hạ sốt, nhóm chống 
viêm không Steroide, 
thuốc điều trị gút ... 

26.830.831 5.639.283.564 20.638.864 4.337.861.120 30,00% 30,00%

2. Thuốc chống dị 
ứng và dùng trong 
các trường hợp quá 
mẫn cảm

26.830.831 5.639.283.564 20.638.864 4.337.861.120 30,00% 30,00%
6. Thuốc hổ trợ trong 
điều trị bệnh đường 
tiết niệu

12.352.260 2.685.590.467 12.258.640 2.331.326.233 0,76% 15,20%
3. Thuốc cấp cứu và 
chống độc 

14.254.450 2.893.274.835 11.824.900 2.384.197.915 20,55% 21,35%
4. Thuốc chống rối 
loạn tâm thần  

379.818.106 390.268.068.377 386.696.596 351.734.874.404 -1,78% 10,96%
5. Thuốc chống 
nhiễm khuẩn

144.870.574 98.894.159.073 118.092.856 71.914.370.775 22,68% 37,52%7. Thuốc tim mạch

1.408.917.210 798.921.120.031 1.215.849.473 641.054.192.447 15,88% 24,63%Cộng

174.688.265 50.844.561.493 135.134.646 31.757.111.442 29,27% 60,10%9. Hormon, nội tiết tố 

210.449 946.240.723 257.471 1.128.579.889 -18,26% -16,16%15. Thuốc diệt khuẩn 

79.431.715 35.462.693.558 71.124.496 29.223.137.401 11,68% 21,35%
8. Thuốc đường tiêu 
hóa 

10.495.700 2.970.494.382 8.519.800 2.428.769.129 23,19% 22,30%
10. Nhóm phụ trị 
bệnh tiểu đường

14.290.775 2.848.922.162 12.243.150 2.187.126.041 16,72% 30,26%
11. Thuốc giãn cơ và 
giảm đau

133.466.985 61.523.680.211 90.515.069 34.085.698.691 47,45% 80,50%
12. Thuốc tác dụng 
trên hô hấp

36.343.215 21.163.263.312 27.095.082 16.796.970.846 34,13% 25,99%
13. Nhóm khoáng 
chất và vitamin

228.660 235.071.132 211.580 422.281.152 8,07% -44,33%
16. Thuốc tác dụng 
lên bệnh lý đường 
âm đạo

392 1.710.016 1.063.384 5.954.305.200 -99,96% -99,97%
17. Thuốc chống béo 
phì /  Anti-obesity 
medication

56.600 16.992.000 82.200 22.752.000 -31,14% -25,32%
14. Thuốc tác dụng 
đối với máu

41.065.665 20.267.102.741 64.570.168 9.117.527.496 -36,40% 122,29%
18. Thuốc có nguồn 
gốc Cây & Con 

158.399.341 25.369.595.146 102.120.554 15.227.676.673 55,11% 66,60%
19. Thực phẩm chức 
năng 
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1.3. Xuất khẩu

Năm 2011, Sản lượng bán ra của hàng sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ là 15,88% và doanh thu chung 
của hàng sản xuất tăng 24,63% là nét nổi bật chính , chính sự gia tăng doanh thu của hàng sản xuất bù 
đắp đi phần sụt giảm doanh thu của nhóm hàng kinh doanh nên doanh thu chung chỉ tăng 8,49% . Hoạt 
động kinh doanh của DOMESCO đánh dấu sự tiếp tục tăng trưởng về doanh thu so với năm 2010 của các 
nhóm sản phẩm chủ lực. Trong đó, nổi bật là nhóm  thuốc thuốc tim mạch 37,52%, thuốc tác dụng trên hô 
hấp 80,5%, nhóm Hormon và nội tiết tố tăng 60,1%. Điều này chứng tỏ mặc dù trong thời kỳ suy thoái kinh 
tế và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh tràn ngập trên thị trường, các sản phẩm chủ lực của công ty 
vẫn được người tiêu dùng chấp nhận và tiêu thụ mạnh.

Về hoạt động xuất khẩu, trong năm 2011, doanh số tiêu thụ tại thị trường nước ngoài của Công ty tiếp tục 
tăng trưởng, đạt kim ngạch xuất khẩu 1.173.275 USD, tăng mạnh 442.052 USD so với năm ngoái, tương 
đương tỷ lệ 60,45%. Doanh thu xuất khẩu vào thị trường Myanmar phát triển khá mạnh nhờ khai thác hiệu 
quả hệ thống bán lẻ tại thị trường này. Với việc đảm bảo uy tín với đối tác nước ngoài, DOMESCO đã gia 
tăng số Visa được phép tại các thị trường Myanmar, Philippines, ... Ngoài ra , cùng với sự hợp tác chiến 
lược của CFR International Spa Chi Lê dự báo xuất khẩu của DOMESCO sẽ tăng mạnh vào thị trường 
Nam Mỹ trong năm 2013 sau khi hoàn thành các thủ tục xin số Visa ở các quốc gia này.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Dược (tạm tính), tổng trị giá thuốc sử dụng trong cả nước đạt 1,938 
tỉ USD, trong đó thuốc sản xuất trong nước là 950 triệu USD, Công ty DOMESCO chiếm 2,95% thị phần 
về giá trị thuốc sản xuất trong nước và 3,59% về hàng sản xuất trong nước. Trong đó, thị trường chủ yếu 
của Công ty vẫn tập trung tại ba khu vực là Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), TP.HCM và Miền Bắc, 
chiếm hơn 76% tổng doanh thu. 

Trong năm 2011, Công ty đã thành công trong việc mở rộng thị phần tại các tỉnh phía Bắc và duy trì thị phần 
tại các thị trường truyền thống là ĐBSCL và TP.HCM mặc dù phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ 
cùng ngành.

Thị phần và Thị trường tiêu thụ

Trung Du Miền Núi Phía Bắc

Tây Nguyên

ĐBSCL

Bắc Bộ

Miền Trung

Đông Nam Bộ

43% 27% 

13% 
10% 

3% 
4% 

Khoản mục (đồng) Thực hiện 2011

Doanh thu xuất khẩu  (USD) 1,173,275

Thực hiện 2010

731,223

Giá trị
thay đổi tuyệt đối

442,052

Tăng/
giảm

60.45%
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1.4. Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp trong năm 2011 của Công ty đạt 373,660 tỷ đồng, tăng 18,56% so với cùng kỳ. Thành quả đạt 
được do Công ty đã thực hiện Chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm do Công ty tự sản xuất và giảm 
dần tỷ trọng của nhóm doanh thu bán hàng hóa. Các mặt hàng sản xuất của Công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp 
cao hơn so với các nhóm hàng khác, bình quân đạt khoảng 40% - 55% trên doanh thu.

Xét theo nhóm hàng, tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm thuốc của công ty tăng 0,68% so với năm 2010, đây 
là yếu tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận gộp của công ty. Tuy nhiên, các nhóm hàng khác đều 
chịu sự sụt giảm về tỷ suất lợi nhuận gộp, đặc biệt là nhóm hàng rượu và nước tinh khiết. Điều này là do chi 
phí nguyên vật liệu và chi phí đầu vào tăng lên trong khi giá bán khó có thể điều chỉnh tăng tương ứng do sức 
ép cạnh tranh từ các sản phẩm tương tự trên thị trường.

Năm 2011, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty đạt 11,839 tỷ đồng, tăng 3,921 tỷ đồng, tương ứng với 
tỷ lệ 49,53% so với năm 2010. Nguyên nhân tăng từ chủ trương thoái vốn các khoản đầu tư dài hạn vào Công 
ty cổ phần Dược VTYT Bình Thuận, Công ty cổ phẩm Dược phẩm Việt Nam thành công và mang về khoản 
thu nhập 2,123 tỷ đồng. Bên cạnh đó lãi tiền gửi tăng mạnh trên 2,175 tỷđồng từ việc sử dụng hợp lý các 
khoản tiền ký quỹ, ký cược cùng khoản thu nhập từ cổ tức được chi là 2,175 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài 
chính tăng không đáng kể so với cùng kỳ mặc dù chịu sự tác động lớn của tỷ giá vào thời điểm đầu năm khi 
Ngân hàng nhà nước tăng tỷ lệ thêm 9,3%. Nguyên nhân tăng là do phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư

Khoản mục (triệu đồng) Thực hiện 2011

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp 373.660.104.727

Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần 33,01%

Tỷ suất lợi nhuận gộp theo nhóm hàng

Hàng kinh doanh

Sản xuất  thuốc

Sản xuất nước tinh khiết

Sản xuất Rượu

9,07%

39,57%

40,03%

11,32%

Thực hiện 2010

315.161.924.823

30,20%

8,94%

38,89%

46,89%

38,30%

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

58.498.179.904

2,80%

0,13%

0,68%

-6,86%

-26,98%

Tăng/
giảm

18.56%

9,28%

1,43%

1,75%

-14,63%

-70,45%

Khoản mục (triệu đồng) Thực hiện 2011

Doanh thu hoạt động tài chính 11.839.727.804

Chi phí tài chính 20.347.353.591

Trong đó: chi phí lãi vay 10.919.960.891

Tỷ suất chi phí tài chính /
doanh thu thuần 1,80%

Thực hiện 2010

7.918.126.468

20.038.179.147

14.033.238.359

1,92%

Giá trị
thay đổi tuyệt đối

3.921.601.336

309.174.444

(3.113.277.468)

-0,12%

Tăng/
giảm

49,53%

1,54%

-22,19%

-6,41%
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dài hạn vào thời điểm cuối năm. Đáng chú ý nhất là chi phí lãi vay trong năm 2011 giảm mạnh so với năm 
2010 với mức giảm 3,113 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 22,19%. Nguyên nhân là do công ty đã cơ cấu tốt các 
khoản tồn kho, tái cơ cấu các khoản đầu tư, bán cổ phiếu quỹ thành công cho nhà đầu tư chiến lược CFR 
International Spa (Chile), đem về một lượng tiền lớn cho Công ty vào cuối năm. Đây là thành công lớn nhất 
của công ty trong giai đoạn khó khăn về tài chính mà vẫn cơ cấu được gần hết các khoản đầu tư dài hạn và 
liên kết.

Ngoài ra, chỉ tiêu chi phí tài chính trên doanh thu thuần của công ty trong năm 2011 rất tốt chỉ 1,80% so với 
mức 1,92% của năm 2010 và là tỷ lệ rất nhỏ so với các công ty cùng ngành. Rất an toàn.

Năm 2011 là một năm khá thành công của hoạt động tài chính, nổi bật là Công ty vinh dự được Trung tâm 
thông tin tín dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam xếp hạng tín dụng năm tài chính 2011 là AAA. Năm 
2011 cũng là năm mà thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu các doanh nghiệp dược nói riêng bị mất 
giá và giảm điểm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Công ty đã rất thành công trong việc đàm phán để bán các cổ phiếu 
sở hữu với giá cao hơn giá mua ban đầu. Cụ thể:

Cụ thể các khoản cơ cấu thành công trong năm 2011 là:

Khoản mục Giá bán

CTCP Dược Vật tư Y Tế Bình Thuận 7.173.098.500

Công ty cổ phẩm Dược phẩm Việt Nam 200.000.000

Công ty cổ phần Domenal 40.000.000.000

Cổ phiếu Quỹ 16.208.301.000

Tổng cộng 63.581.399.500

Giá mua

5.239.200.000

10.000.000 

40.000.000.000

15.737.386.415

60.986.586.415

Lãi/Lỗ

1.933.898.500

190.000.000

-

470.914.585

2.594.813.085

Tỷ lệ

36,91%

1900%

0%

2,99%

4,08%

Thành công trong việc bán toàn bộ CP tại Công ty dược Bình Thuận với giá 25,213 đồng, mang lại lợi nhuận 
gần 2 tỷ đồng.

Bán được cổ phiếu tại Công ty Cổ phần dược phẩm CPV với giá gấp 20 lần, mang lại lợi nhuận 190.000.000 
đồng

Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần thức ăn gia súc DOMENAL với tổng giá trị 40 tỷ đồng. Trong đó đã 
thu được 20 tỷ, còn 20 tỷ sẽ thu hoàn tất vào quí 1 năm 2012.

Bán thành công cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược CFR với giá 53.000 đồng so với giá ban đầu là 
51.460,14 đồng, mang lại lợi nhuận thặng dư là 470.914.585 đồng.

Như vậy trong năm 2011, hoạt động tài chính đã đem lại lợi nhuận cho Công ty là 2.594.813.085 đồng.

Ngoài ra, trong năm 2011 Công ty cũng đã tiến hành ký MOU với Công ty TNHH đầu tư Á Châu để chuyển 
nhượng 1.350.000 cp của Công ty cổ phần Y Dược Domedic mà công ty đang nắm giữ với giá 11.500 đ/cp và 
sẽ giao dịch trong năm 2012. Việc chuyển nhượng này sẽ đem lại cho Công ty khoản lợi nhuận từ đầu tư tài 
chính là 1,954.800.000 đồng sẽ được hạch toán vào năm 2012.

Đối với Domedic : Đã thỏa thuận với đối tác về các điều khoản thực hiện cam kết, dự kiến sẽ hoàn tất việc 
thoái vốn trong quí 1 năm 2012.

Đối với CTCP bao bì Vĩnh Tường: đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại hội 
đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành nhằm mục đích tái cấu trúc hoạt động điều hành, sản xuất kinh 
doanh của đơn vị. 

Đang tìm đối tác để chuyển nhượng cổ phần của CTCP dược phẩm An Giang và CTCP Dược VTYT Tây 
Ninh.



Chi phí bán hàng của Công ty năm 2011 tăng rất mạnh với tỷ lệ 44,55% so với cùng kỳ và chi phí bán hàng 
trên tổng doanh thu thuần trong năm 2011 tăng so với cùng kỳ là 3,18%. Nguyên nhân là dooanh số bán hàng 
sản xuất của công ty tăng mạnh làm chi phí bán hàng tăng tương ứng. Ngoài ra, chi phí bán hàng trong năm 
2011 còn chịu ảnh hưởng lớn từ việc phải gánh phần chi phí bán hàng của doanh thu phát sinh năm 2010 
nhưng chưa hạch toán chi phí đưa sang và trích lập dự phòng chi phí phải trả về bán hàng trong năm 2011 
chưa chi là 11,127 tỷ đồng.

Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu thuần trong năm 2011 là 9,25% và tăng nhẹ so với cùng kỳ là 0,52%. 
Nguyên nhân của việc chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 tăng so với năm 2010 chủ yếu là do tăng khấu 
hao,  tăng lương và tăng các khoản chi phí về chi phí bảo vệ, chi phí tiền xăng dầu do giá xăng tăng trong năm 
2011. Ngoài ra, Công ty đã tiến hành đổi mới công tác hậu cần, quy trình vận hành và kiểm tra chất lượng 
doanh nghiệp thông qua chương trình 6 Sigma. Công ty cũng bắt đầu ứng dụng tin học vào các hoạt động 
quản trị thông qua hệ thống Enterprise Resource Training  (ERP) kèm theo tiết giảm các khoản chi phí không 
thật cần thiết khác.

Lợi nhuận khác của công ty trong năm 2011 là 250 triệu tăng 161,89% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong 
năm 2011 công ty tiến hành thanh lý một số tài sản đã hết khấu hao và một phần thu hồi lại chi phí hợp tác đào 
tạo dược.

2.1. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

2.2. Lợi nhuận khác

Khoản mục Thực hiện 2011

Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng 142.604.011.690

Tỷ suất chi phí bán hàng /doanh thu thuần 12,60%

Chi phí quản lý

Chi phí quản lý

Tỷ suất chi phí quản lý / doanh thu thuần

104.688.283.471

9,25%

Thực hiện 2010

98.653.855.931

9,45%

91.096.086.944

8,73%

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

43.950.155.759

3,14%

13.592.196.527

0,52%

Tăng/
giảm

44,55%

33,23%

14,92%

5,92%

Khoản mục Thực hiện 2011

Thu nhập khác

Chi phí khác 10.741.691

261.577.944

Lợi nhuận khác 250.836.253

Thực hiện 2010

3.013.732

98.791.761

95.778.029

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

7.727.959

162.786.183

155.058.224

Tăng/ giảm

256,42%

164,78%

161,89%

16
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Lợi nhuận thuần năm 2011 của Công ty đạt 80,103 tỷ đồng, giảm 3,25% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận 
thuần trên doanh thu thuần năm 2011 đạt 7,08% và giảm 0,86% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do chi phí bán 
hàng, chi phí quản lý tăng 57,542 tỷ tương ứng với mức tăng lợi nhuận gộp nhưng do chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp năm 2011 tăng mạnh từ mức 30 tỷ lên 38 tỷ nên làm cho lợi nhuận thuần giảm 3,25% so với 
cùng kỳ mặc dù Lợi nhuận trước thuế năm 2011 tăng 4% so với cùng kỳ. Do đó, để cải thiện lợi nhuận thuần 
trong năm 2012 Công ty đang đặt ra kế hoạch giảm phần chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi vượt mức 
quy định để giảm số thuế phải nộp thêm  sẽ gia tăng được lợi nhuận thuần trong năm 2012.

2.3. Lợi nhuận thuần

Khoản mục Thực hiện 2011

Lợi nhuận

Lợi nhuận gộp 373.660.104.727

Lợi nhuận thuần

Tỷ suất lợi nhuận thuần/Doanh thu (%) 

80.103.348.441

7,08%

Thực hiện 2010

315.161.924.823

82.791.634.722

7,93%

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

58.498.179.904

-2.688.286.281

-0,86%

Tăng/
giảm

18,56%

-3,25%

-10,72%

Trong năm 2011, tài sản cố định hữu hình tăng 21,32 % từ 181,295 tỷ đồng lên 219,952 tỷ đồng, chủ yếu là 
do Công ty đã hoàn tất và chuyển giao phần giá trị xây dựng và các thiết bị lắp đặt của nhà máy sản xuất thuốc 
nguồn gốc dược liệu từ khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang vào khoản mục Tài sản cố định của Công ty. 
Tài sản cố định vô hình không thay đổi đáng kể, giảm từ 38,154 tỷ đồng xuống 37,720 tỷ đồng do khấu hao. 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu là khoản Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Tân tạo chưa 
được cấp chủ quyền là 12,929 tỷ đồng và chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải 7,199 tỷ đồng tại Khu 
công nghiệp Cần Lố của Công ty chưa nghiệm thu.

2.4. Tài sản cố định

Khoản mục Thực hiện 2011

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định vô hình 37.720.670.808

219.952.305.631

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 26.367.652.613

Thực hiện 2010

38.154.107.719

181.295.165.767

23.489.612.641

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

-433.436.911

38.657.139.864

2.878.039.972

Tăng/ giảm

-1,14%

21,32%

12,25%
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Trong năm 2011, các khoản phải thu khách hàng tăng từ 178,312 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng, tương đương 
21,15% nguyên nhân do trong năm 2011 tỷ lệ bán hàng vào hệ điều trị của công ty tăng khá mạnh lên mức 
30% tổng doanh thu và một phần là do các công ty dược nhỏ tại các Tỉnh chậm thanh toán. Do tình hình kinh 
tế khó khăn, các doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận được vốn với chi phí thấp nên tranh thủ chiếm dụng vốn của 
các nhà cung cấp lớn, trong đó, bao gồm cả khoản phải trả của công ty cũng tăng từ 42,640 tỷ đồng lên 51,249 
tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 20,19% so với cùng kỳ do công ty đạt được thỏa thuận với các nhà cung cấp thay đổi 
phương thức thanh toán . 

Xét về hiệu quả hoạt động, số ngày phải thu và số ngày tồn kho trung bình của DOMESCO trong năm 2011 
đều cao so hơn cùng kỳ, trong khi số ngày phải trả trung bình lại bị rút ngắn, khiến cho chu kỳ kinh doanh của 
Công ty dài hơn 8,74 ngày so với năm 2010. Điều này là do mặt bằng lãi suất biến động liên tục, khiến một số 
khách hàng có khuynh hướng chiếm dụng vốn và chậm thanh toán cho DOMESCO, nhưng công ty vẫn phải 
chủ động thanh toán cho các nhà cung cấp để giữ uy tín. Số ngày tồn kho cũng kéo dài do vòng quay hàng 
tồn kho trong năm 2011 chậm hơn so với cùng kỳ.

Đầu tư vào công ty con: Công ty TNHH DOMENOL ("DOMENOL") được thành lập tại Việt Nam theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1401164085,đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2009 
và thay đổi lần đầu ngày 24 tháng 6 năm 2010 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Trong đó, Công ty góp 70% vốn 
điều lệ. Hoạt động chính của DOMENOL là sản xuất, kinh doanh cồn công nghiệp. DOMENOL đang trong quá 
trình hoàn tất các thủ tục hành chính để có Giấy chứng nhận điều chỉnh về việc nâng vốn điều lệ lên 12 tỷ 
đồng, trong đó, Công ty góp 9 tỷ đồng (75% vốn điều lệ).

2.5. Vốn lưu động

2.6. Đầu tư tài chính

Khoản mục Thực hiện 2011

Phải thu khách hàng

Hàng tồn kho 188.122.862.538

216.025.205.487

Phải trả khách hàng 51.249.652.183

139.36Chu kỳ kinh doanh (ngày)

Số ngày phải thu trung bình 

Số ngày tồn kho trung bình

68.69

93.27

Thực hiện 2010

199.460.540.525

178.312.460.440

42.640.270.151

130.62

67.52

91.93

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

(11.337.677.987)

37.712.745.047

8.609.382.032

8.74

1.17

1.34

Tăng/
giảm

-5,68%

21,15%

20,19%

6,69%

1,73%

1,46%

Số ngày phải trả trung bình 22.59 28.83 -6.23 -21.62%

Khoản mục Thực hiện 2011

Đầu tư vào công ty con

Đầu tư vào công ty liên kết 33.570.200.000

8.500.000.000

Đầu tư dài hạn khác 713.780.000

Thực hiện 2010

73.570.200.000

4.500.000.000

5.962.980.000

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

(40.000.000.000)

4.000.000.000

(5.249.200.000)

Tăng/ giảm

-54,37%

88,89%

-88,03%
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Đầu tư vào công ty liên kết: trong năm 2011 giảm 40 tỷ đồng từ mức 73,570 tỷ đồng xuống còn 33,570 tỷ 
đồng là do Công ty tiến hành thoái vốn của Công ty cổ phần Domenal cho Công ty cổ phần An Đại Việt với 
mức giá bằng mệnh giá và đã thu về trong năm 2011 là 20 tỷ, 20 tỷ còn lại sẽ thu dứt điểm trong Quý 1/2012. 
Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 
2012.

Đầu tư dài hạn khác: trong năm 2011, từ mức 5,962 tỷ đồng đã giảm 5,249 tỷ đồng xuống còn 0,713 tỷ đồng 
là do Công ty tiến hành thoái vốn của Công ty cổ phần Dược VTYT Bình Thuận với giá bán 25.213 đ/cổ phiếu 
theo giá bán bình quân đấu giá của SCIC cho Quỹ đầu tư Y tế Bản Việt; Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam 
với mức giá 200.000 đ/cp cho chính Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam và đã thu được khoản thu nhập 
tài chính và làm gia tăng thăng dư là 2,123 tỷ đồng trong năm 2011. Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2010 và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2012.

Trong năm, Công ty đã giảm các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn với ngân hàng do lãi suất không thuận 
lợi. Tổng nợ vay giảm 7,719 tỷ đồng trong năm 2011, thấp hơn 5,63% so với cùng kỳ. Các khoản nợ vay này 
nhằm tài trợ cho nguồn vốn lưu động của công ty, chủ yếu là thanh toán cho các nhà cung cấp. Việc giảm các 
khoản vay khiến chỉ số đòn bẩy nợ giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cơ cấu vốn của Công ty vẫn được giữ ở 
mức rất an toàn (tổng nợ vay chịu lãi chỉ chiếm 22% vốn chủ sở hữu) và khả năng thanh toán lãi vay vẫn được 
duy trì ở mức cao (8,34 lần).

Trong năm 2011, Công ty không có đợt tăng vốn điều lệ nào và trong năm 2011 Công ty đã tiến hành bán toàn 
bộ số 305.817 cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược là CFR International Spa (Chile) với mức giá 53.000 đ/cổ 
phiếu và thu tiền về trong năm 2011. 

Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 22%, bằng với tỷ lệ chia cổ tức của năm 2010 và vào 
ngày 20/01/2012 đã tiến hành thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2011 là 10%. Phần còn lại 12% dự kiến sẽ thanh 
toán trong tháng 05/2012.

2.7. Vay nợ ngắn hạn và dài hạn

2.8. Vốn và cổ tức

Khoản mục Thực hiện 2011

Vay nợ ngắn hạn 112.681.116.911

Vay nợ dài hạn 16.667.401.700

129.348.518.611Tổng nợ vay chịu lãi

Tổng nợ vay chịu lãi/Vốn CSH (lần)

Lợi nhuận trước lãi vay/Chi phí lãi vay (lần)

0,22

8,34

Thực hiện 2010

112.982.981.362

24.084.901.700

137.067.883.062

0,25

6,90

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

(301.864.451)

(7.417.500.000)

(7.719.364.451)

(0,03)

1,44

Tăng/
giảm

-0,27%

-30,80%

-5,63%

-10,38%

20,81%

Khoản mục Thực hiện 2011

Vốn chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ -

178.093.360.000

Cổ tức trên 1 cổ phiếu (đồng) 2.200

Thực hiện 2010

(15.737.386.415)

178.093.360.000

2.200

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

15.737.386.415

-

-

Tăng/ giảm

-100,00%

0,00%

0,00%
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3.1. Về khoa học kỹ thuật

Tổng kết tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Đồng Tháp lần VIII năm 2010, DOMESCO đạt được 16 giải 
thưởng: 01 giải A, 07 giải B, 05 giải C và 03 giải khuyến khích.

Đạt 01 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 11 (năm 2010-2011) “Xây dựng 
quy trình khép kín từ nuôi trồng nấm Linh Chi đến thu nhận bào tử, ứng dụng bào chế sản phẩm bào tử 
Linh chi phá vách”.

Tham gia dự thi Festival toàn quốc (dành cho thanh niên có độ tuổi dưới 35 tuổi): đạt 03 giải pháp/ 05 
giải pháp tham gia. 

Đạt giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên mang tên “Quả Cầu Vàng” năm 2011 do Trung ương 
Đoàn TNCS HCM phát động. Công trình nghiên cứu “Xây dựng và tối ưu hóa công thức viên ZINMAX 
- DOMESCO 500mg với sự hỗ trợ của phần mềm tin học” 

Tham gia dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh Đồng Tháp lần IX năm 2011, Công ty tham gia với 24 
giải pháp. Kết quả đạt 18/24 giải pháp: 01 giải A, 02 giải B, 09 giải C và 06 giải khuyến khích.

Xây dựng quy trình nuôi trồng nghiên cứu tác dụng dược lý và dạng bào chế thích hợp cho nấm Thái 
Dương.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp Enzyme Nattokinase từ đậu nành và nghiên cứu sản sản 
phẩm thực phẩm chức năng dạng viên 300 FU/viên.

3.2. Công tác đăng ký và quản lý sản phẩm

Tính đến thời điểm 31/12/2011, có 367 sản phẩm được cấp số đăng ký. Trong đó, Hóa dược: 297 sản 
phẩm, Dược liệu: 20 sản phẩm, TP – TPCN: 44 sản phẩm, Mỹ phẩm: 02 sản phẩm, TPCN nhập khẩu: 
04 sản phẩm.

Tổng số hoạt chất chính sử dụng: 298 hoạt chất (Hóa dược: 187; Dược liệu: 32; TP-TPCN: 74; Mỹ 
phẩm: 5).

Đã đưa vào sản xuất: 271 sản phẩm (Non Betalactam: 179; Dược liệu: 20; Cephalosporin: 35; Penicillin: 
13; TP-TPCN: 24).

Trong năm 2011, được cấp số đăng ký 77 mặt hàng, trong đó được cấp số đăng ký mới là 16, đăng lý 
lại là 61.

3.3. Công tác Dược chính

Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về 
dược và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong năm 2011, Cục QLD có tiến hành kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa tiền chất dùng 
làm thuốc pseudoephedrin (07/2011). Sở Y tế Đồng Tháp có tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định 
về sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. 

Kết quả: Công ty áp dụng đúng các quy định, cần duy trì áp dụng, tăng cường công tác quản lý các thuốc 
gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất, đặc biệt là thuốc thành phẩm ở dạng phối hợp.
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3.4. BA/BE & Lâm sàng

Liên hệ và gửi mẫu thử 06 sản phẩm: Docifix 200 mg film, Cefixim 100 mg nang, Cefixim 200 mg nang, 
Zinmax 125 mg (thuốc bột), Clarithromycin 500 mg, Donox 60 MR (Máy LCMSMS công ty).

4.1. Công tác kiểm tra chất lượng (QC)

Thực hiện và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng GLP và ISO/IEC 17025. 

Kiểm nghiệm cho sản xuất tổng số là 10.304 mẫu (không kể các loại mẫu thẩm định), đạt 91,98% so với 
cùng kỳ (2010: 11.202 mẫu). Kiểm mẫu cho Trung tâm nghiên cứu là 2.005 mẫu, tăng 29,52% so với 
cùng kỳ (2010: 1.548 mẫu).

Công tác xây dựng tiêu chuẩn đăng ký: Hoàn thành 62 tiêu chuẩn đăng ký dược phẩm, trong đó 06 tiêu 
chuẩn đăng ký mới, 56 tiêu chuẩn đăng ký lại. Hoàn thành 16 tiêu chuẩn đăng ký thực phẩm chức năng.

Hiện đã có 11 sản phẩm đạt BA/BE là: 

1- Amlodipin 5 mg viên nang

2- Dorodipin 10mg

3- Glucofine 500mg

4- Glucofine 850mg

5- Glucofine 1000 mg

6- Vosfarel MR 35 mg

3.5. Về phát triển sản phẩm

Làm mẫu nghiên cứu trong năm 2011: 585 mẫu (hóa dược: 502; thành phẩm dược liệu: 83).

Nghiên cứu mới tập trung phát triển theo 09 nhóm sản phẩm theo định hướng của Công ty. Đã triển khai 
được 04 sản phẩm viên phóng thích kéo dài với 03 hoạt chất là: Vosfarel 35mg MR (Trimetazidin.2HCl), 
Dorocron 30mg (Gliclazid), Donox 30mg và Donox 60mg (Isosorbid mononitrat).

Được cấp số đăng ký mới 14 sản phẩm. Triển khai sản xuất 10 sản phẩm mới.

Về Hóa dược

7- Dorocron MR 30mg

8- Zinmax-DOMSCO 500 mg

9- Ofmantin - DOMESCO 625 mg

10- Dorotor 20 mg

11- Cefixim 100 mg gói

Làm mẫu nghiên cứu: 85 mẫu.

Sản xuất phôi nấm Bào ngư: 2 hợp đồng.

Nuôi trồng nấm Hầu Thủ: 02 lô.

Nuôi cấy mô cung cấp giống cho TT NT&PTDL: 1.500 cây giống ngãi xanh (Curcuma aeruginosa Roxb) 
và 700 cây giống nghệ đen (Curcuma zedoria).

Về Thực phẩm chức năng: được cấp số công bố mới 02 sản phẩm. Triển khai sản xuất sản phẩm mới 
là 01 sản phẩm.

Về Công nghệ sinh học

4.2. Công tác đảm bảo chất lượng (QA)

Việc tuân thủ các nguyên tắc của GMP ngày càng đòi hỏi cao. Các quá trình thẩm định được tiến hành 
đúng kế hoạch và có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan.
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Thu hoạch được trên 4 tấn Nghệ Xà Cừ. Xây dựng quy trình sơ chế và nhập kho trên 500 kg Nghệ khô.

Hợp tác trồng dược liệu và bao tiêu sản phẩm cây Gừng Gió với diện tích khoảng 0,5 ha. 

Trồng dược liệu tại Tịnh Biên – An Giang:

Liên hệ hợp tác với trường Đại Học Cần Thơ nghiên cứu các quy trình nuôi trồng và phát triển vùng dược 
liệu theo định hướng “04 trường + 01 Viện + 01 Công ty” và hợp đồng bao tiêu 02 ha Gấc có hàm lượng 
β-caroten và Lycopen cao. 

Nghiên cứu trồng Thanh Hao Hoa Vàng cho kết quả hàm lượng Artemisinin trong lá rất cao.

Đã ký thỏa thuận tài trợ kinh phí với tổ chức GCF (chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu do Chính phủ 
Đan Mạch tài trợ).

Về Thực phẩm chức năng: được cấp số công bố mới 02 sản phẩm. Triển khai sản xuất sản phẩm mới 
là 01 sản phẩm.

Kết hợp Trường ĐH Cần Thơ và Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Phú 
Quốc để thực hiện nghiên cứu các đề tài theo dự án Chiết xuất Piperin từ hồ tiêu.

Trồng dược liệu tại vùng Bảy Núi – An Giang:

Thực hiện việc thẩm định, kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị đo lường và đánh giá hệ thống thiết bị sản xuất 
và thiết bị phụ trợ kịp thời theo kế hoạch và quy định của GMP WHO (các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về ATLĐ, thiết bị đo lường của IPC).

Thực hiện việc bảo trì – bảo dưỡng thiết bị sản xuất đầy đủ theo kế hoạch. 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, PCCC và sơ cấp cứu đầy đủ, đào tạo cấp thẻ ATLĐ đúng thủ tục & 
đầy đủ trước khi công nhân vào vận hành thiết bị. 

Các chất thải nguy hại được xử lý đúng theo các yêu cầu ISO và luật định. Thực hiện việc kiểm tra, giám 
sát môi trường chặt chẽ theo các tiêu chuẩn hiện hành và báo cáo đầy đủ cho các cơ quan chức năng.

Trong năm 2011 công ty đã thực hiện và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng GLP và ISO/IEC 17025. 
Trong đó:

Sự tuân thủ các nguyên tắc của GMP ngày càng cao. Các quá trình thẩm định được tiến hành đúng kế 
hoạch và có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các BP liên quan.

Kiểm nghiệm cho sản lượng đạt 91,98% so với năm 2010. Kiểm mẫu cho Trung tâm nghiên cứu tăng 
29,52% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng tiêu chuẩn đăng ký: Hoàn thành 62 tiêu chuẩn đăng ký dược phẩm, trong đó 06 tiêu 
chuẩn đăng ký mới, 56 tiêu chuẩn đăng ký lại, hoàn thành 16 tiêu chuẩn đăng ký thực phẩm chức năng.
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Hệ Thống Phần mềm ERP: tiếp tục được hoàn chỉnh để đáp ứng theo nhu cầu sử dụng và phát triển của 
hệ thống kinh doanh. Triển khai các module mới: Module Quản trị nguồn nguyên liệu & XNK; Module Quản 
trị chi phí; Module SMS – SCM (Kết nối kênh SMS vào ERP để thực hiện chuỗi cung ứng). Hiện nay, ERP 
đã được kiểm soát toàn bộ số liệu trong toàn bộ hệ thống nên các cấp quản lý ở các bộ phận sử dụng hệ 
thống ERP tiện lợi và hiệu quả hơn.

Hệ thống thông tin nội bộ: Hệ thống mail nội đã được nâng cấp và áp dụng đến tất cả các bộ phận trong 
toàn bộ hệ thống có hiệu quả cao, giúp cho việc truyền đạt thông tin nhanh chóng và hiệu quả. Công ty còn 
lắp đặt mạng Internet cáp quang tốc độ cao để phục vụ nhu cầu trao đổi và truy cập thông tin kịp thời. Ngoài 
ra áp dụng hệ thống họp trực tuyến đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian của 
cấp quản lý ở xa. 

Mục tiêu của Domesco là tìm Nhà đầu tư cùng ngành dược để hỗ trợ về phát triển mạng lưới kinh doanh 
và công nghệ sản xuất tiên tiến. Trong năm 2011 DMC đã tìm được đối tác chiến lược là CFR International 
Spa của Chi Lê và đối tác CFR Int’L Spa đã tham gia vào HĐQT và cùng DOMESCO hoạch định kế hoạch 
hợp tác sản xuất, kinh doanh trong tương lai. Cũng trong năm 2011, DOMESCO được vinh hạnh là 1 trong 
21 Công ty niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất do Vietstock tổ chức khảo sát. 

Chiến lược quản lý chất lượng được thực hiện theo quy trình như sau:

Hai mục tiêu
cơ bản

GMP

Thực hành tốt
Sản xuất Thuốc

GLP

Thực hành tốt
P.kiểm nghiệm

GSP

Thực hành tốt
bảo quản thuốc

GDP

Thực hành tốt
phân phối thuốc

GPP

Thực hành tốt
nhà thuốc

Đảm bảo Chất lượng Dược Phẩm

Đảm bảo Chất lượng Trị liệu Lâm sàng

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đưa dược phẩm đến với khách hàng

Duy trì chất lượng trong sản xuất, vận chuyển và phấn phối
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Chỉ tiêu 2011

KẾT QUẢ KINH DOANH 

Doanh thu 1.132.056.081.656

Lợi nhuận gộp 373.660.104.727

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

118.111.020.032

80.103.348.441

2010

1.043.439.497.848

315.161.924.823

113.291.929.269

82.791.634.722

2009

1.067.897.302.992

317.601.544.049

104.253.682.386

76.362.466.059

2008

937.760.612.839

260.240.693.994

EBITDA 153.273.247.781 148.849.959.522 135.169.232.604 95.122.432.648

74.280.285.770

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tổng tài sản 833.995.960.294

Nợ ngắn hạn 244.851.002.247

Vốn chủ sở hữu 575.417.890.783

766.808.516.669

195.047.112.250

546.491.883.970

709.977.129.026

197.575.918.877

497.252.696.252

612.928.612.485

140.196.968.796

Nợ dài hạn 13.727.067.264 25.269.520.449 15.148.513.897 1.639.683.799

471.091.959.890

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH (%)

Tỷ suất lợi nhuận gộp 33,01%

Tỷ suất lợi nhuận ròng 7,08%

ROE 13,92%

30,20%

7,93%

15,15%

29,74%

7,15%

15,36%

27,75%

6,70%

ROA 9,60% 10,80% 10,76% 10,25%

Trên 1 Cổ phiếu (đồng)

EPS 4.576

Giá trị sổ sách 32.310

4.730

30.686

4.363

27.921

4.628

34.211

Cổ tức 2.200 2.200 2.000 2.000

13,33%

Tổng nợ/Tổng tài sản 31,00% 28,73% 29,96% 23,14%

62.805.354.885
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Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco tiền thân là Công ty Vật tư Thiết bị Y tế, một doanh nghiệp 
Nhà nước thành lập năm 1985 và trực thuộc Sở Y Tế tỉnh Đồng Tháp. 

Ngày 1/1/2004, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 
ban đầu là 60 tỷ đồng.

Ngày 25/12/2006, Domesco được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tại SGDCK TP.HCM với mã chứng 
khoán là DMC. Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu là 10.700.000 cổ phiếu, Giá chào sàn: 130.000 đồng.

Khối lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại : 17.809.336 cổ phiếu.

Năm 2005, công ty thực hiện tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng cho Cổ đông hiện hữu, cán bộ công 
nhân viên công ty và các đối tác chiến lược của công ty. 

Năm 2006, công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (19 tỷ đồng) 
và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (8 tỷ đồng) để tăng vốn lên 107 tỷ đồng. 

Ngày 06/08/2007 công ty đã tăng vốn lên 137.699.990.000 đồng.

Đến ngày 05/10/2009 công ty đã tăng vốn lên 178.093.360.000 đồng.
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Giải thưởng Châu Á Thái Bình 
Dương hạng Xuất sắc (2002)

Huân chương Lao động Hạng Nhất 
(2005)

Chứng nhận
Thực hành tốt sản xuất thuốc

Chứng chỉ chất lương Chứng chỉ (2005) Chứng nhận
Thực hành tốt sản xuất thuốc

Hàng Việt Nam
chất lượng cao 2011

Chứng nhận
(2008)

Chứng nhận
Thương hiệu Việt hàng đầu

Và nhiều danh hiệu, các giải thưởng của Chính phủ, Bộ Công thương, các ban ngành đoàn thể, chính quyền 
địa phương và các tổ chức khác.
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TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI KINH DOANH

BP. Kinh doanh quốc tế

BP. Tổng kho & Điều vận

BP. Kinh doanh nội địa
+ hệ thống các chi nhánh

BP. hành chính
nghiệp vụ kinh doanh

KHỐI QUẢN LÝ & PTNL

VP. Điều hành

BP. Nhân sự

P.Kế hoạch - ĐT & QLDA

P.Công nghệ TT

P.Điều phối - TK - CƯ

P.Kiểm tra nội bộ

BP.Đăng ký & QLSP

BP. Quản lý
hệ thống CL

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

BP.Tài chính - Quản trị

P.Kế toán

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI CÔNG NGHIỆP

TT Nghiên cứu & PT

TT Nuôi trồng & PTDL

P.Kiểm tra chất lượng

P.Đảm bảo chất lượng

P.Kỹ thuật cơ khí & NLMT

Hệ thống sản xuất
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Danh sách các khoản đầu tư tài chính của Domesco vào thời điểm 31/12/2011 bao gồm:

Tình hình hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2011

Công ty Cổ phần Y Dược Domedic (DOMEDIC) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 5103000079 đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 4 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 
02 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Trong đó, 
Công ty nắm giữ 1,35 triệu cổ phiếu, tương đương 22,5% quyền biểu quyết. Hoạt động chính của Domedic là 
khám và chữa bệnh, bán lẻ thuốc thành phẩm.

Công ty Cổ phần Bao Bì Công Nghệ Cao Vĩnh Tường (VIPACO) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 460300373 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 7 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần 
thứ 3 ngày 11 tháng 7 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. 
Trong đó, Công ty nắm giữ 10.000 cổ phiếu, tương đương 20% quyền biểu quyết. Hoạt động chính của 
VIPACO là sản xuất bao bì từ hạt nhựa nguyên sinh và kinh doanh bao bì nhựa.

Công ty TNHH DOMENOL ("DOMENOL") được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh và đăng ký thuế số 1401164085 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2009 và thay đổi lần đầu ngày 
24 tháng 6 năm 2010 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, trong đó, Công ty góp 70% vốn điều lệ. Hoạt động chính 
của DOMENOL là sản xuất, kinh doanh cồn công nghiệp. DOMENOL đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục 
hành chính để có Giấy chứng nhận điều chỉnh về việc nâng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng, trong đó, Công ty góp 
9 tỷ đồng (75% vốn điều lệ).

CT TNHH Domenol là công ty con, được thành lập năm 2010 để xây dựng và vận hành dự án nhà máy sản 
xuất Cồn có công suất 1,5 triệu lít/năm. Công ty Domenol đã nghiệm thu hoàn thành phần xây lắp nhà máy 
vào tháng 12/2010 và đang tiến hành lắp đặt và hoàn thiện phần trang thiết bị cho nhà máy. Dự kiến nhà máy 
sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động trong năm 2012.

STT Công ty

1

2 Công ty Cổ phần Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường

Công ty CP Y Dược DOMEDIC

3 Công ty TNHH DOMENOL 

VĐL

50.000.000.000

60.000.000.000

12.000.000.000

Tỷ lệ sở hữu

20,00%

22,50%

70,83%

Tham gia
HĐQT

Có

Có

Có

Khoản mục (triệu đồng)

Lợi nhuận trước thuế 

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

DOMEDIC
(Kiểm toán 2011)

5.044.343.265

30.503.536.209

3.678.142.959

DOMENOL

chưa hoạt động 

Đang xây dựng

VIPACO

Chưa có số liệu
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Chính sách của công ty đối với mạng lưới phân phối

Chiến lược phát triển mạng lưới phân phối

DOMESCO đã chủ động đa dạng hóa các kênh phân phối của Công ty theo nhiều hình thức (hệ thống phân 
phối chính thức, hệ thống nhà thuốc, hệ thống khách hàng thông qua các cơ sở y tế, phòng khám, đại lý bán 
buôn) nhằm tiếp cận các phân khúc khách hàng mục tiêu và phổ biến các nhãn hiệu thuốc DOMESCO đến 
người tiêu dùng. Việc phát triển và mở rộng hệ thống phân phối giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh so với 
các công ty dược phẩm trong và ngoài nước và hỗ trợ tích cực cho hoạt động bán hàng của công ty, đảm bảo 
việc điều phối cung cấp hàng hóa đúng, đủ và kịp thời theo nhu cầu thị trường.

Duy trì, củng cố và kiện toàn đề án Hệ thống phân phối dược phẩm trong toàn quốc, thiết lập thêm 2 kho vùng 
tại CN Hà Nội và CN Đà Nẵng vào năm 2013 - 2014.

Áp dụng các giải pháp đồng bộ: “Hệ thống giá trị và chuỗi cung ứng – liên kết chiến lược” nhằm duy trì và nâng 
cao tính cạnh tranh của hệ thống phân phối.

Mạng lưới phân phối hiện tại

Hệ thống phân phối của công ty được phân làm hai hệ thống chính là hệ thống phân phối thông qua kênh 
thương mại và hệ thống phân phối qua kênh điều trị. Kênh thương mại bao gồm các nhà thuốc tư, đại lý, nhà 
phân phối chính, và hệ thống phân phối của công ty. Kênh điều trị bao gồm các kênh phân phối từ bệnh viện, 
chủ yếu phân phối các sản phẩm thuốc đặc trị và kháng sinh thế hệ mới.

Công ty đã không ngừng phát triển hệ thống phân phối, tập trung vào thị phần trong nước bằng cách phát triển 
chi nhánh, điều phối cung cấp hàng hoá đúng, đủ và kịp thời cho nhu cầu thị trường. Cho đến nay, Công ty đã 
có 9 chi nhánh cùng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và các nhà thuốc đạt GPP như sau:

NHÀ
PHÂN PHỐI NHÀ THUỐC

BỆNH VIỆN

ĐẠI LÝ

SỈ

NGƯỜI TIÊU DÙNGDOMESCO

trong tỉnh

trong tỉnh

trình dược viên

Hệ thống phân phối – GDP: 9 chi nhánh phân phối trên toàn quốc, 2 văn phòng & 4 trung tâm phân phối trong 
tỉnh Đồng Tháp.

Hệ thống nhà thuốc – GPP: 4 nhà thuốc bệnh viện trong tỉnh Đồng Tháp và 16 nhà thuốc tư nhân.

Hệ thống khách hàng: 11.435 điểm bán thuốc, bao gồm: Nhà thuốc – cơ sở bán lẻ, Đại lý bán buôn, Bệnh 
viện/Trung tâm y tế/Trạm y tế, Phòng khám/Phòng mạch.
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Tình hình sản xuất

Công ty hiện có bốn nhà máy sản xuất, bao gồm ba nhà máy sản xuất thuốc và một nhà máy sản xuất thực 
phẩm chức năng. Các nhà máy được xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp, gần nguồn nguyên liệu đầu vào và dễ dàng 
tiếp cận thị trường tiêu thụ miền Nam. Diện tích kho tàng nhà xưởng của các nhà máy này đạt trên 10.000 m2. 
Đội ngũ nhân viên sản xuất của công ty hiện tại đạt gần 500 người với trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Năng lực Sản xuất

Các nhà máy sản xuất thuốc có 3 nhóm sản phẩm chính là penicciline, ephalosporine và non-betalactam. Sản 
lượng tối đa của Công ty đạt 140 triệu đơn vị sản phẩm/tháng. Công ty hiện đang ứng dụng nhiều dây chuyền 
sản xuất cho nhiều loại hình sản phẩm như: thuốc viên nang mềm, viên nang cứng, viên nén, viên nén sủi, 
viên nén bao phim, viên nang dạng pellet, dạng thuốc giải phóng kéo dài, thuốc gói…

Nhà máy sản xuất nguyên liệu dược liệu của công ty đã hoàn thành xong giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động 
từ tháng 6 năm 2010 với công suất tối đa đạt 250 tấn/năm.

Nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của hệ thống kho hàng hóa xuất nhập khẩu, các dịch vụ phục vụ 
cho thuê, dịch vụ giao nhận. 

Củng cố và phát triển hệ thống phân phối thông qua các công ty dược của địa phương hiện đang là đại lý phân 
phối hàng của DOMESCO. Triển khai thành lập chi nhánh khi điều kiện cho phép tại các thị trường mới như 
các tỉnh miền Bắc và vùng Cao nguyên.

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường mối quan hệ với khách hàng trên từng kênh phân 
phối.

Nhà máy Non betalactam
Công suất: trên 800 triệu 

đơn vị sản phẩm/năm

Nhà máy Domenol Nhà máy Dược liệu

Nhà máy Penicilline
Công suất: trên 250 triệu 

đơn vị sản phẩm/năm

Nhà máy Cephalosporin
Công suất trên 200 triệu 
đơn vị sản phẩm /năm
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Công nghệ của Nhà máy

Các nhà máy sản xuất của công ty đều đã nhận được giấy chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn WHO về 
GMP/GSP/GLP, cũng như sử dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSASs 18001:2007. 

Kế hoạch Mở rộng Sản xuất

Trong thời gian tới, Công ty dự định sẽ bổ sung và đầu tư xây dựng thêm dây chuyền sản xuất kem mỡ 
nước và mở rộng công suất nhà máy non-betalactam viên cốm bột, thuốc tiêm – thuốc nhỏ mắt và nhà máy 
bao bì liên hợp. 

Công ty cũng dự định sẽ đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất Cồn 1,5 triệu lít/năm. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc sản xuất các loại sản phẩm dược liệu của công ty, Công ty đã triển khai dự án 
ứng dụng GACP xác lập việc nuôi trồng, thu mua, chế biến và sản xuất dược liệu sinh thái tại vùng Bảy Núi 
– Tri Tôn tỉnh An Giang, Phú Quốc, miền Đông, Tây Nguyên. Dự án này nằm trong kế hoạch triển khai đầu 
tư nuôi trồng các vùng dược liệu thông qua các hình thức liên kết và hợp tác đa phương nhằm đạt chứng 
nhận Organic cho các sản phẩm của Công ty.

Kiểm nghiệm HPLS

Kiểm nghiệm GCMS
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Lợi thế cạnh tranh

NHÓM SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU

Công ty chủ động duy trì lợi thế cạnh tranh bằng cách nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới có chất 
lượng tốt, giá thành hợp lý và đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng nội địa. 

Tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới: Công ty đã tiến hành từng bước phát triển các sản 
phẩm này từ rất sớm. Một số sản phẩm của công ty đã có mặt trên thị trường trên 10 năm và giành 
được sự tín nhiệm của người tiêu dùng như: Dogarlic, Doragon, Morinda, Domeric.

Chủ động trong nguồn nguyên liệu: Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, Công ty 
đã chủ động đầu tư vào một nhà máy chuyên sản xuất nguyên liệu làm thuốc và cung cấp cho dây 
chuyền sản xuất các sản phẩm dược liệu của công ty. Nhà máy được trang bị trang thiết bị hiện đại, 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, và đã bắt đầu vận hành từ 
năm 2010.

Chú trọng chất lượng sản phẩm: Các sản phẩm của Domesco được nghiên cứu và phát triển dựa 
trên nền tảng của Y học cổ truyền, kết hợp với phương pháp bào chế hiện đại. Một số sản phẩm đã 
được tiến hành đánh giá xác nhận hiệu quả điều trị qua các thử nghiệm lâm sàng như: tác dụng “hạ 
cholestorol, điều hòa triglycerid” và “phòng và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày gây bởi Helicobacter 
pylori” của sản phẩm Dogarlic Trà xanh, tác dụng “Hạ men gan” cua sản phẩm Doragon và D-A-R. tác 
dụng “điều trị sỏi tiết niệm” của sản phẩm Viên Sỏi Thận. Một số sản phẩm tiêu biểu của công ty đã 
giành được các giải thưởng uy tín tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp như: Doragon 
(2001), D-A-R (2003), Viên sỏi thận (2003), Đan sâm – Tam Thất (2005).

NHÓM SẢN PHẨM HÓA DƯỢC

Tập trung vào nhóm sản phẩm generic: Theo thông lệ, phần lớn các công ty Dược phẩm trong nước 
sản xuất thuốc generic dựa trên các thuốc sáng chế đã hết thời gian bảo hộ độc quyền. Domesco cũng 
tập trung vào nhóm các sản phẩm này, cụ thể là ba nhóm sản phẩm Non Betalactam, Cephalosporin 
và Penicillin.

Tiên phong trong việc đánh giá tương đương sinh học: Với các thuốc generic, việc đánh giá tương 
đương sinh học góp phần chứng minh chất lượng của các thuốc generic so với thuốc sáng chế, tạo 
niềm tin khi sử dụng thuốc và giúp giảm chi phí điều trị. Nhận thức được điều này, Công ty đã chủ động 
hợp tác với các Viện, Trường để tiến hành đánh giá Tương đương sinh học của các sản phẩm từ rất 
sớm. Các sản phẩm được ưu tiên thực hiện đánh giá là những sản phẩm thuộc nhóm điều trị tiểu 
đường, tăng huyết áp và kháng sinh. Công ty đã tiến hành đánh giá Tương đương sinh học cho một số 
sản phẩm như Glocofine 850 mg và 500 mg, Zinmax – DOMESCO 500 mg, Amlodipin 5 mg và Vosfarel 
MR, Dorover. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thuốc này đều tương đương sinh học với các thuốc đối 
chiếu. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về uy tín và chất lượng sản phẩm của Công ty. 

Đa dạng trong các loại hình bào chế: Các sản phẩm của công ty được bào chế dưới nhiều hình thức 
như: viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc bột 
sũi… Một số dạng bào chế hiện đại cũng đã được công ty thử nghiệm và sản xuất thành công như: viên 
nén phân tán Docifix, viên nén phóng thích Vosfarel MR. Việc đa dạng hóa các hình thức bào chế giúp 
công ty đa dạng. 
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SẢN PHẨM & DANH MỤC NHÃN HIỆU

Nhóm sản phẩm hóa dược

Các mặt hàng hóa dược của công ty có thể được phân thành ba phân nhóm chính, bao gồm thuốc đặc trị, 
thuốc kháng sinh và thuốc OTC. 

Nhóm thuốc đặc trị là nhóm sản phẩm thế mạnh của DOMESCO, do thị trường trong nước chỉ có một số 
ít các doanh nghiệp nội địa có khả năng sản xuất các loại thuốc này do hạn chế về mặt công nghệ. Nhờ 
vào việc đầu tư vào hoạt động R&D, các nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, Domesco đã có khả 
năng tạo ra các sản phẩm dưới nhiều dạng bào chế mới và có chất lượng ngày càng cao, được chứng 
minh qua các thử nghiệm về tương đương sinh học so với thuốc gốc. Đây cũng là các nhóm sản phẩm có 
tỷ suất lợi nhuận cao và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng trong quá 
khứ của Công ty. 

Nhóm thuốc kháng sinh bao gồm các sản phẩm quen thuộc như ampicillin, amoxicillin, cephalosporin và 
các sản phẩm kháng sinh thế hệ mới. Nhóm thuốc này là sản phẩm truyền thống của công ty và đóng góp 
tỷ trọng đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Trong thời gian tới, Domesco dự kiến sẽ tập trung 
vào các thế hệ thuốc kháng sinh mới và nâng cao chất lượng của các sản phẩm kháng sinh cũ. 

Nhóm thuốc OTC bao gồm các sản phẩm dược phẩm có thể mua không cần kèm chỉ định của bác sĩ tại 
các nhà thuốc và kênh phân phối của công ty. Danh mục thuốc OTC của Công ty hiện tại bao gồm: thuốc 
giảm đau, hạ nhiệt, thuốc chống dị ứng, nhóm thuốc chống viêm không sterioid, thuốc giãn cơ, vitamins và 
chất khoáng… Nhóm sản phẩm này cũng có tỷ suất lợi nhuận gộp khá cao tuy nhiên cũng chịu sự cạnh 
tranh gay gắt của các doanh nghiệp dược trong ngành. 

Về dài hạn, việc hoàn tất nhà máy non-betalactam mới sẽ giúp Công ty cập nhật công nghệ, gia tăng năng 
lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đối với hai nhóm sản phẩm thuốc đặc trị và thuốc OTC.

Nhóm sản phẩm dược liệu

Doanh thu từ mảng này hiện chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng doanh thu sản xuất của công ty (dưới 
2%), tuy nhiên, việc ra đời nhà máy chiết xuất nguyên liệu dược liệu sẽ giúp công ty chủ động trong nguồn 
nguyên liệu, giảm thiểu chi phí mua ngoài và khép kín mô hình kinh doanh. Công ty xem mảng thuốc đông 
dược là mảng kinh doanh có tốc độ phát triển cao và tỷ suất lợi nhuận cao, chịu ít cạnh tranh hơn so với 
thuốc tân dược nên sẽ chú trọng phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

Các sản phẩm chính trong nhóm này bao gồm: Dogarlic, Doragon, Dogarlic trà xanh, các sản phẩm từ trái 
nhàu (đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Công ty) …

Sản phẩm tiêu biểu

Các sản phẩm mang lại doanh thu cao trong năm chủ yếu gồm các sản phẩm hóa dược được lưu hành 
trên thị trường trong một thời gian dài và đã tạo được uy tín với khách hàng. Một số sản phẩm đã được thử 
nghiệm để chứng minh tương đương sinh học với thuốc biệt dược gốc, giúp gia tăng niềm tin về chất lượng 
và khả năng thay thế hàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu điều trị. 

Công ty tích cực cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường, tiêu biểu như: VOSFAREL 35mg MR, Dofed 
nén và Dopagan-Codein. Trong đó, sản phẩm Vosfarel 35mg MR có dạng bào chế mới– viên nén bao phim 
phóng thích kéo dài, đáp ứng nhu cầu điều trị. Sản phẩm này cũng đã được chứng minh tương đương sinh 
học so với thuốc biệt dược gốc trong việc sử dụng để điều trị bệnh.
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NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình hoạt động, công ty đã nhận được các chứng nhận về chất lượng sản phẩm và sản xuất 
như sau: 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000 (năm 2000).

Giấy chứng nhận Thực hành tốt Sản xuất thuốc GMP – ASIAN (năm 2003) và GMP – WHO (năm 
2005).

Giấy chứng nhận Thực hành tốt Phòng kiểm nghiệm GLP – ASIAN (năm 2003) và GLP – WHO (năm 
2005).

Giấy chứng nhận Thực hành tốt Bảo quản thuốc GSP – WHO (năm 2005).
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Ông Nguyễn Chí Thành tốt nghiệp Đại học Kinh tế 
Quốc dân Hà Nội năm 1994.

Từ năm 1995 đến năm 1998, Ông đảm nhiệm vị trí 
Chuyên viên, Trưởng nhóm xử lý nợ Câu lạc bộ 
London.

Từ năm 1998 đến năm 2002, Ông được bổ nhiệm vào 
vị trí Phó trưởng phòng Quản lý nợ nước ngoài của Vụ 
Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.

Sau khi hoàn tất khoá đào tạo thạc sĩ chính sách công 
tại Nhật Bản vào năm 2003, Ông được bổ nhiệm vào 
chức vụ Phó phòng Quản lý Dự trữ  - Vụ Quản lý Ngoại 
hối Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.

Ông gia nhập Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn 
Nhà nước (SCIC) từ năm 2006 với vị trí Phó Trưởng 
ban, Trưởng ban Ban Chiến lược của SCIC.

Từ tháng 7/2010 đến nay, Ông đảm nhiệm vị trí 
Trưởng ban Ban Quản lý Rủi ro của SCIC.

Đến tháng 03/2011, Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch 
HĐQT Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế 
DOMESCO.
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Ông Huỳnh Trung Chánh tốt nghiệp Dược sĩ đại học từ 
trước năm 1975.

Từ tháng 05/1975 đến 06/1985, Ông là Trưởng Khoa 
dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Từ tháng 07/1985 đến tháng 01/1987, Ông giữ vị trí Phó 
Chủ nhiệm Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp.

Từ tháng 02/1987, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó 
Giám đốc Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp.

Từ tháng 01/1988 đến tháng 12/2003, Ông đảm nhiệm 
chức Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng 
Tháp.

Từ tháng 01/2004 đến tháng 03/2011, Ông là Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Y 
tế DOMESCO.

Từ tháng 04/2011 đến nay, Ông là Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế 
DOMESCO, đồng thời Ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Y 
dược Domedic.

Bà Nguyễn Thị Tiến tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư Hoá. 

Từ tháng 06/1981 đến tháng 08/1987, Bà đảm nhiệm vị 
trí Quản đốc XN Liên hiệp Dược Đồng Tháp.

Từ tháng 09/1987 đến tháng 11/1988, Bà giữ chức vụ 
Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Thiết bị Y tế 
Đồng Tháp.

Bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Xuất 
Nhập khẩu Y Tế Đồng Tháp vào tháng 12/1988.

Từ tháng 01/2004 đến tháng 03/2011,Bà là Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Xuất Nhập 
khẩu Y tế DOMESCO.

Từ tháng 04/2011 đến nay, Bà giữ chức vụ Thành viên 
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất 
Nhập khẩu Y tế DOMESCO.
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Ông Nguyễn Phương tốt nghiệp đại học Y Dược Huế 
năm 1991 và thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường 
Maastricht năm 2008.

Từ năm 1991 đến 1993, Ông bắt đầu công việc tại Công 
ty Dược Thượng Hải và trở thành trưởng nhóm trình 
dược viên sản phẩm Janssen của Công ty dược HCM 
Saphaco.

Sau đó, Ông trở thành Giám đốc sản phẩm Janssen-
Cilag của Mega LifeSciences Pty Ltd tại Việt Nam vào 
năm 1997.

Từ năm 1997 đến 2004, Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc 
sản phẩm và Giám đốc tiếp thị sản phẩm Janssen-Cilag 
của Johnson & Johnson Việt Nam.

Từ năm 2005 đến 2008, Ông là Giám đốc tiếp thị của 
Janssen –Cilag Ltd. tại Việt Nam.

Từ 2008 đến 2011, Ông làm trưởng đại diện cho Gyno-
care Limited tại Việt Nam.

Đến nay, Ông là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO kiêm trưởng đại diện 
của Laboratorios Recalcine S.A tại Hồ Chí Minh – là 
công ty thành viên của CFR Pharmaceuticals S.A. 

Ông Trần ThanhPhong  tốt nghiệp Dược sĩ Đại Học.

Từ tháng 08/1998 đến tháng 12/1999, Ông giữ vị trí Phó 
phòng T-R & D Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế 
DOMESCO.

Từ tháng 01/2000 đến tháng 09/2002, Ông là Phó Quản 
đốc Xưởng I.

Từ tháng 10/2002 đến năm 2003, Ông giữ vị trí Quyền 
Trưởng phòng T-R & D.

Từ tháng 01/2004 đến tháng 12/2004, Ông đảm nhiệm 
chức vụ Quản đốc xưởng Betalactam.

Từ tháng 12/2004 đến nay, Ông là Thành viên HĐQT và 
Giám đốc trung tâm nghiên cứu công nghệ hóa dược 
trực thuộc khối NC PT Công ty.
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Ông Alexis Camhi Levy tốt nghiệp kĩ sư công nghiệp, 
thạc sĩ kinh tế tại Đại Học Chi Lê và thạc sĩ quản trị kinh 
doanh tại trường MIT. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám 
đốc điều hành của VentanaUC and EducaUC Chi Lê 
trong vòng 7 năm và là tư vấn viên tại công ty McKinsey 
& Company. Hiện Ông đang là Giám đốc phát triển kinh 
doanh của CFR Pharmaceuticals S.A., chịu trách nhiệm 
quản lý bộ phận M&A và R&D của công ty, đồng thời 
Ông cũng là Thành viên HĐQT của Uman Pharma và là 
Thành viên HĐQT của DOMESCO.

Ông Alejandro Weinstein Manieu tốt nghiệp Cử nhân 
kiểm toán và Cử nhân quản trị kinh doanh của trường 
đại học Católica de Chile, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh tại Đại Học Harvard. Hiện Ông là Giám đốc điều 
hành của CFR Pharmaceuticals S.A., Thành viên hội 
đồng quản trị của nhiều công ty dược tại Châu Mỹ Latin. 
Ông cũng là Giám đốc của Biomedical Research 
Consortium, là thành viên hội đồng quản trị của Allergy 
Therapeutics plc. và là Chủ tịch HĐQT của Uman 
Pharma, Thành viên HĐQT của DOMESCO. Đồng thời 
Ông cũng là chủ tịch HĐQT của Undación Genómika.
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Xem phần “Hội đồng Quản trị” để biết Kinh nghiệm và chuyên môn của ông 
Huỳnh Trung Chánh

Xem phần “Hội đồng Quản trị” để biết Kinh nghiệm và chuyên môn của bà 
Nguyễn Thị Tiến

Ông Nguyễn Văn Hoá tốt nghiệp Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán , Ông 
đã được đào tạo chuyên sâu về lãnh vực Tài chính , kế toán , ngân hàng và đã 
có các chứng chỉ về Kế toán trưởng, CFO và M&A.

Ông bắt đầu công việc tại DOMESCO từ tháng 01/1989 đến tháng 12/1991 ở vị 
trí Kế toán ngoại hối.

Từ tháng 01/1992 đến tháng 07/2006, Ông giữ vị trí Phó phòng Kế toán tài chính 
của DOMESCO kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính DOMESCO từ tháng 07/2006 
đến tháng 10/2011.

Từ ngày 15/10/2011 đến nay, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tài chính 
Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO.
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Ông Lê Văn Nhã Phương tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh năm 2002. 

Từ năm 2002 đến năm 2004, Ông theo học Cao học tại Khoa Dược tại ĐH 
Bordeaux 2, Pháp và Khoa Dược tại ĐH Lille 2, Pháp.

Từ năm 2008 đến năm 2011, Ông làm nghiên cứu sinh tại tại ĐH Lille 2, Pháp. 

Từ năm 2005 đến 2006, Ông là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & phát 
triển của DOMESCO.

Từ năm 2006 đến năm 2008, Ông là Giám đốc BP Xuất nhập khẩu & Hợp tác 
Quốc tế.

Từ tháng 08/2010 đến tháng 9/2011, khi còn đang làm nghiên cứu sinh tại ĐH 
Lille 2, Pháp, Ông kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển.

Từ 15/10/2011 đến nay, Ông là Phó Tổng Giám đốc DOMESCO.

Bà Phạm Ngọc Tuyền tốt nghiệp Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán. Bà 
gia nhập Công ty XNK Y tế Đồng Tháp từ năm 1990. 

Từ năm 1993 đến năm 2000, Bà giữ chức vụ Phó Phòng Kế toán.

Từ năm 2000 đến năm 2003, Bà được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Kiểm toán 
nội bộ.

Từ tháng 01/2004 đến nay, Bà đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty CP Xuất 
nhập khẩu y tế DOMESCO.
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Ông Nguyễn Phi Thức tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành 
Tài chính Doanh nghiệp.

Từ tháng 10/2001 đến tháng 01/2002, Ông là chuyên viên phòng 
Đảm bảo Chất lượng.

Từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2002, Ông giữ chức vụ chuyên 
viên Phòng kế toán.

Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2007, Ông là chuyên viên Phòng 
Kiểm toán nội bộ.

Từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2009, Ông được thuyên chuyển về 
vị trí chuyên viên Phòng Quản trị Tài chính.

Từ tháng 03/2009 – nay, Ông được bổ nhiệm làm trưởng Ban 
Kiểm soát công ty.

Bà Huỳnh Thị Tố Quyên tốt nghiệp Cử nhân Luật – chuyên ngành 
Luật quốc tế.

Từ tháng 01/2006 đến tháng 04/2008, Bà là chuyên viên phòng 
phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 5/2008 đến tháng 3/2009, Bà là nhân viên phòng kế 
hoạch và đầu tư DOMESCO.

Từ tháng 03/2009 đến nay, Bà được bổ nhiệm làm Thành viên 
Ban kiểm soát kiêm chuyên viên phòng Pháp lý và  Đăng ký sản 
phẩm DOMESCO.



42

Giới thiệu công ty

Ông Trần Mạnh Hữu tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế.

Từ năm 2001 đến tháng 08/2002, Ông là chuyên viên phòng 
TCKT – Tổng công ty Máy & Phụ tùng (nay là Công ty Máy & Phụ 
tùng).

Từ tháng 08/2002 đến tháng 08/2003, Ông phụ trách phòng TCKT 
– Xí nghiệp SXKD Ống thép Machino tại TPHCM.

Từ tháng 09/2003 đến tháng 07/2004, Ông là chuyên viên phòng 
TCKT – Tổng công ty Máy & Phụ tùng.

Từ tháng 08/2004 đến tháng 08/2008, Ông giữ chức vụ Thanh tra 
viên – Thanh tra Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương).

Từ tháng 09/2008 đến nay, Ông là chuyên viên Ban Kiểm soát – 
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước kiêm thành 
viên Ban kiểm soát Công ty DOMESCO.

Ông Juan Ignacio Ceballos Argo tốt nghiệp kỹ sư công nghệp của 
trường đại học Católica Chile. Ông từng là chuyên viên lập kế 
hoạch và phân tích dự án – Tổng công ty LAN Airlines SA, chuyên 
gia phân tích bất động sản của công ty Cencosud Shopping Cent-
ers và là trưởng ban kiểm soát của Farmacias Ahumada S.A. Hiện 
nay Ông là Giám đốc tài chính doanh nghiệp của CFR Pharma-
ceuticals S.A., chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, kiểm 
soát tài chính của các công ty con của CFR, và là thanh viên ban 
kiểm soát của DOMESCO.
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Tổng quan về nguồn nhân lực

Nhìn chung, cơ cấu lao động theo trình độ ít biến động và chủ yếu vẫn tập trung ở hệ trung học, chiếm 
khoảng 60% trên tổng số lao động.

Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2010

2011

2.4%1.1%
13.2%

60.4%

1.6%

18.9%

2.3%

2010

2.1%2.5%
18.2%

54.9%

1.8%

18.5%

1.9%

Lao động khác

Công nhân kỹ thuật

Sơ học

Trung học

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Ban Tổng Giám đốc

Khối Kinh doanh

Khối Công nghiệp

Còn lại

0.30% 

38.40% 

45.00% 

16.30% 

CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO TRÌNH ĐỘ 2011

CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO CHỨC NĂNG 2011
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Chính sách lương thưởng

Hiện này, công ty thực hiện quy chế trả lương theo hai hình thức chính là

Trong năm 2011, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên công ty đạt 6.002.261 đồng/tháng.

Trả lương: khoán lương tháng (khoán trọn gói) 

Trả lương
Khoán / doanh thu (khối kinh doanh)

Khoán / sản phẩm (khối sản xuất)

Công ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua các chương trình đào tạo 
nội bộ và đào tạo bên ngoài cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty.

Chính sách đào tạo, huấn luyện

Tổng chi phí đào tạo trong năm

Tổng số nhân viên tốt nghiệp trong năm 2011: 79

- Sau đại học: 5

- Đại học: 10

- Cao đẳng: 01

- Trung học: 63

Hiện tại, có 112 nhân viên đang được đào tạo.

- Sau đại học: 3

- Đại học: 109

Tổng chi phí đào tạo trong năm của Công ty vào khoảng 3,5 tỷ đồng.
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Danh sách thành viên chủ chốt, số cổ phần nắm giữ năm 2011 (theo Danh sách cổ đông chốt tham dự Đại 
hội cổ đông thường niên ngày 06-04-2012 của TTLKCK Việt Nam)

Họ và tên Chức vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Chí Thành Chủ tịch HĐQT

Ông Huỳnh Trung Chánh Phó Chủ tịch HĐQT

Ngày
bổ nhiệm

26-03-2011

27-03-2009

Ngày
miễn nhiệm

Số cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu

0

139.237 

Bà Nguyễn Thị Tiến Thành viên HĐQT 27-03-2009 40.193 

0

Ông Nguyễn Văn Hóa Phó Tổng giám đốc 15-10-2011 92.740 0,52%

Ông Lê Văn Nhã Phương Phó Tổng giám đốc 15-10-2011 7.272 0,04%

198.984 1,12%

BAN ĐIỀU HÀNH 100.012 0,56%

Ông Nguyễn Phi Thức Trưởng BKS 27-03-2009 14 0,00%

0,10%

Bà Huỳnh Thị Tố Quyên Thành viên BKS 27-03-2009 -

Ông Trần Mạnh Hữu Thành viên BKS 27-03-2009 -

Ông Juan Ignacio Ceballos Argo Thành viên BKS 02-12-2011 -

Bà Phạm Ngọc Tuyền Kế toán trưởng 17.556

BAN KIỂM SOÁT 14 0.00

KẾ TOÁN TRƯỞNG

46,47%8.275.172TỔNG CỘNG

0,78%

0,23%

Ông Hoàng Công Toàn Thành viên HĐQT 27-03-2009 24-03-2011 - 0,00%

Ông Trịnh Hoài Giang Thành viên HĐQT 27-03-2009 30-11-2011 13.000 0,07%

Ông Trần Thanh Phong Thành viên HĐQT 27-03-2009 6.554 0,04%

Ông Alejandro Esteban
WeinsteinManieu Thành viên HĐQT 02-12-2011 44,69%

Ông Alexis Eduardo Camhi Levy Thành viên HĐQT 02-12-2011

Ông Nguyễn Phương Thành viên HĐQT 06-12-2011 -
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Thù Lao Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát nhận được trong năm 2011

Tổng tiền thù lao năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06-04-2012 thông qua là: 
1.600.000.000 đồng. Đã sử dụng chi thù lao cho HĐQT & BKS là 1.236.000.000 đồng và phần còn lại chi 
cho các hoạt động giao tế: 364.000.000 đồng.

Thu nhập về tiền lương của Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc & Kế toán trưởng công ty) trong năm 2011 
là 2.053.741.003 đồng.

Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị do Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) sở hữu 6.181.778 cổ phần, chiếm 34,71% giới thiệu tham gia vào Hội đồng Quản trị vào ngày 26-03-
2011 và được bầu vào chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Phương, Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu, Ông Alexis Eduardo Camhi Levy, Ông 
Juan Ignacio Ceballos Argo là do cổ đông CFR International Spa (Chile) sở hữu 7.958.620 cổ phần chiếm 
tỷ lệ 44,69% giới thiệu tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát vào ngày 02-12-2011.

Giao dịch của các thành viên chủ chốt và người có liên quan

Trong năm 2011, các thành viên chủ chốt và người có liên quan phát sinh giao dịch mua bán cổ phiếu 
DMC như sau:

Ngày 16/12/2011 đến 14/02/2011 Ông Nguyễn Văn Hóa – Phó Tổng giám đốc đã mua vào 65.020 cổ 
phiếu nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 365.020 cổ phiếu (2,05%).

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Trong năm 2011, Có sự thay đổi rất lớn trong danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tăng từ 5 thành 
viên lên 7 thành viên:

Các thành viên trong Ban Giám đốc hiện tại có 2/7 là thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT cũng không 
kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Tổng giám đốc là Ông Huỳnh Trung Chánh kiêm chức danh Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực. 

Trong năm 2011, Có sự bầu tăng thêm thành viên Ban kiểm soát tăng từ 3 thành viên lên 4 thành viên 
Cụ thể bầu thêm Ông Juan Ignacio Ceballos Argo (ngày 02/12/2012 - CFR International Spa Chile).

Có 2 thành viên Ban kiểm soát là cá nhân ngoài Công ty, không điều hành trực tiếp nhưng tham gia nhiều 
ý kiến trong các vấn đề của Công ty, giúp đưa ra những nhận định và đánh giá khách quan đối với các 
quyết định quan trọng của Công ty.

Trong năm 2011, cũng có sự bổ sung nhân sự vào Ban điều hành cụ thể:

Bổ nhiệm 4 thành viên là Ông Nguyễn Chí Thành (ngày 26/03/2011), Ông Nguyễn Phương (ngày 
06/12/2011 - CFR International Spa Chile), Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu (ngày 
02/12/2011 - CFR International Spa Chile) và Ông Alexis Eduardo Camhi Levy (ngày 02/12/2011 – 
CFR International Spa Chile).

Ông Huỳnh Trung Chánh từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế là Ông Nguyễn Chí Thành 
được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (ngày 26/03/2011).

Từ nhiệm 2 thành viên là Ông Hoàng Công Toàn (ngày 24/03/2011) và Ông Trịnh Hoài Giang 
(30/11/2011).

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa – Giám đốc bộ phận tài chính giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách 
khối Tài chính Kế toán (ngày bổ nhiệm 15/10/2011).

Bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhã Phương – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giữ chức Phó Tổng 
giám đốc phụ trách khối Công nghiệp (ngày bổ nhiệm 15/10/2011).
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Họp và tham dự các cuộc họp HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể và cá 
nhân, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị hoạt 
động theo những quy chế đã quy định theo Điều lệ, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động và định hướng 
kinh doanh theo từng năm.

HĐQT hiện tại bao gồm bảy (07) Thành viên. Số lượng thành viên này đủ khả năng đáp ứng việc thu 
thập các ý kiến đại diện trong HĐQT và khuyến khích việc trao đổi thông tin và đưa ra quyết định phù 
hợp  với những vấn đề quan trọng của Công ty.

HĐQT họp định kỳ hàng quý trong năm. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập cuộc họp bất 
thường mỗi khi có yêu cầu. Trong năm 2011, các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo 
đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành 
viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Tình hình tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2011 như sau:

Năm 2011, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 19 phiên họp để bàn bạc chỉ đạo phương hướng và biện 
pháp thực hiện các hoạt động liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh  phù hợp với các quy định, quy 
chế hiện hành của Công ty và Pháp luật, cụ thể: 

Quy mô HĐQT

HĐQT có nhiệm kỳ tối đa là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 
năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Nhiệm kỳ
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Phiên họp 1  ngày 26 tháng 01 năm 2011: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

Phiên họp 2 ngày 10 tháng 02 năm 2012: Đánh giá kết quả hoạt động 2010, chỉ tiêu kinh doanh năm 
2011

Chuyển dự án Nhà máy Bao bì sạch cấp 1 từ Khu công nghiệp Cần Lố về lô 24A và 24B Khu Công 
nghiệp Tân Tạo: việc lập dự án đã hoàn thành và hiện đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư. 

Thống nhất chuyển giao quyền sử dụng đất: 22.133,1m2 và 3.551m2 ở xã Mỹ Tân – TP Cao Lãnh 
- Đồng Tháp từ Công ty DOMESCO về cho Công ty CP Y Dược DOMEDIC (do trong quá trình 
thực hiện dự án thành lập Công ty CP Y Dược DOMEDIC, Công ty này chưa là pháp nhân chính 
thức nên DOMESCO đứng tên làm đại diện thuê đất với vai trò là cổ đông sáng lập).

Chi phí:  tái đánh giá hệ thống quản lý tích hợp, thử tương đương sinh học năm 2011 sử dụng từ 
nguồn quỹ đầu tư phát triển. 

Phân chia thù lao còn lại 2010 của HĐQT và BKS.

Phiên họp 3 ngày 05 tháng 03 năm 2011 thông qua nội dung

Tổng quỹ lương năm 2011: 24,5%/ Lợi nhuận gộp 2011.

Thông qua các văn kiện trình Đại hội cổ đông 26/3/2011.

Phiên họp 4 ngày 24 tháng 03 năm 2011 thông qua nội dung

HĐQT ghi nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ths. Hoàng Công Toàn và sẽ báo cáo Đại 
hội cổ đông ngày 26/3/2011.

Đồng thời giới thiệu Ths. Nguyễn Chí Thành bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013) thay 
thế Ths. Toàn  theo văn bản đề cử số  448/ĐTKDV – ĐT3 ngày 22/3/2011  của Tổng Công ty Đầu 
Tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (cổ đông sở hữu 34,7% cổ phần DOMESCO)

Phiên họp 5 ngày 26 tháng 03 năm 2011 thông qua nội dung

Phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

1. Chủ tịch HĐQT    : Ông Nguyễn Chí Thành 

2. Phó Chủ tịch HĐQT thường trực     : Ông Huỳnh Trung Chánh  

3. Thành viên HĐQT   : Bà Nguyễn Thị Tiến

4. Thành viên HĐQT   : Ông Trịnh Hoài Giang

5. Thành viên HĐQT   : Ông Trần Thanh Phong

HĐQT  bổ nhiệm  Ông Huỳnh Trung Chánh làm Tổng Giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm từ 
26/3/2011 đến hết nhiệm kỳ II (2009- 2013) của HĐQT.

- Hạn mức bổ sung vốn lưu động: 90.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

- Hạn mức bảo lãnh phát hành các loại chứng thư bảo lãnh: 30.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ 
tương đương.

- Hạn mức mở L/C A/S, L/C trả chậm: USD 2,000,000.00 hoặc ngoại tệ khác tương đương

Phiên họp 6 ngày 14 tháng 04 năm 2011 thông qua nội dung:

Đồng ý Đề nghị Eximbank – SGD1 cấp tín dụng và bảo lãnh như sau:
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Phiên họp 7 ngày 30 tháng 5 năm 2011 thông qua nội dung:

Chốt danh sách:  22/06/2011 Trả cổ tức còn lại của năm 2010 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Thời 
gian trả cổ tức: 06/07/2011.

Thống nhất nhượng bán lại cổ phần của DOMESCO sở hữu tại các Công ty sau: 

1/ Công ty Cổ phần Dược & VTYT Bình Thuận.

2/ Công ty Cổ phần Dược & VTYT Tây Ninh.

3/ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPV.

4/ Công ty Cổ phần Dược Phẩm An Giang.

Phiên họp 8 ngày 29 tháng 7 năm 2011 thông qua nội dung:

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 09/09/ 2011: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và 
BKS. Xin ý kiến cổ đông cho Nhà đầu tư chiến lược mua vượt 35% cổ phần DMC nhưng 
không thực hiện chào mua công khai. 

Giao TGĐ xây dựng phương án điều chỉnh lương 2011 trình thường trực HĐQT quyết định, 
trước mắt điều chỉnh lương cho người có thu nhập thấp hơn 2.500.000đ/tháng. 

Nhà máy chiết xuất nguyên liệu dược liệu, Nhà máy cồn:

- Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đưa 2 nhà máy vào hoạt động đúng tiến 
độ.

- Hoàn thiện bộ cẩm nang Nhà máy chiết xuất dược liệu. Củng cố nhân sự, tăng cường nhân 
lực cho Nhà máy dược liệu

- Giao TGĐ xây dựng phương án kinh doanh khi đưa nhà máy cồn vào hoạt động đặc biệt 
là vấn đề vốn cho hoạt động của nhà máy.

Bà Nguyễn Thị Tiến  làm Phó TGĐ  phụ trách khối Kinh doanh

Bà Phạm Ngọc Tuyền làm Kế toán trưởng Công ty

Thời gian bổ nhiệm từ 26/3/2011 đến hết nhiệm kỳ II (2009 – 2013) của HĐQT

Ban hành mới:  Quy chế quản trị công ty, Sơ đồ tổ chức, Quy chế bổ nhiệm nhân sự.

Tái bổ nhiệm:

Chuyển đổi văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO tại Đắk Lắk 
thành chi nhánh.

Không mua thêm phần vốn của Tổng công  ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ở 
Công ty Dược và VTYT Bình Thuận.

Đánh giá  kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 
II/2011. 

Phân chia thù lao năm 2011 của HĐQT và BKS.

Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng còn lại 
và Phương án phát triển thị trường nước ngoài. 

Triển khai Phương án xây dựng chuỗi nhà thuốc đạt GPP.

Chủ trương thành lập Văn phòng đại diện ở Myanmar.

Thống nhất cho nhượng bán lại cổ phần của DOMESCO tại:
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1. Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt :1.500.000 cổ phần

2. KITMC VietNam Growth Fund 2           : 1.350.000 cổ phần

3. KITMC Worldwide VietNam Fund 2      : 100.000 cổ phần

4. Dragon Capital VietNam Mother Fund  : 1.241.046 cổ phần

5. Amershan Industries Limited                 : 2.261.949 cổ phần.

Góp thêm 2 tỷ vào Công ty DOMENOL, nâng tỷ lệ góp vốn lên 9 tỷ đồng, vốn điều lệ DOME-
NOL nâng lên 12 tỷ đồng. 

Tiếp tục thảo luận về nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 09/9/2011, nội dung 
thống nhất chính thức:

Phiên họp 12 ngày 5 tháng 9 năm 2011: Xem xét thảo luận về nội dung hợp đồng bán 305.817 
cổ phiếu quỹ DMC cho CFR International SPA.

Phiên họp 13 ngày 09 tháng 9 năm 2011: Tiếp tục thảo luận về nội dung đại hội cổ đông bất 
thường 09/09/2011: thực hiện đại hội đồng cổ đông ngày 09/09/2011 như đã thông báo nhưng 
không bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đợt này.

- Thông qua danh sách các cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới có tỷ  lệ 
sở hữu vượt quá 25% cổ phần hiện hữu (DMC) nhưng không thực hiện chào mua công 
khai theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Danh sách các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần DMC cho Nhà đầu tư mới bao 
gồm: 

- Việc mua bán và sang tên của các bên sẽ thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp 
thuận . Đồng thời các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phiên họp 11 ngày 01 tháng 9 năm 2011 thông qua nội dung:

TGĐ trình HĐQT phương án điều chỉnh lương 2011

Bổ nhiệm:  Ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán. 
Ông Lê Văn Nhã Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghiệp.

1/ Công ty CP DOMENAL

2/ Công ty CP Y Dược DOMEDIC

3/ Công ty CP Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường. Trường hợp đàm phán nhượng bán lại cổ 
phần không thành công ở Vĩnh Tường. HĐQT thống nhất cử nhân sự DOMESCO tham gia 
vào Ban điều hành để củng cố và phát triển hiệu quả hoạt động.

Phiên họp 9 ngày 03 tháng 8 năm 2011 thông qua nội dung:

Thống nhất bán 305.817 cổ phiếu quỹ.  Giá bán theo giá giao dịch thỏa thuận ngoài biên độ 
quy định 

Tiếp tục thảo luận về nội dung đại hội cổ đông bất thường 09/9/2011

Phiên họp 10 ngày 17 tháng 8 năm 2011: Tiếp tục thảo luận về nội dung tổ chức đại hội đồng cổ 
đông bất thường 09/9/2011
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Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 27 tháng 10 năm 2011 thông qua nội 
dung thông báo gởi CFR International Spa:

Đại hội đồng cổ đông bất thường của DOMESCO được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 năm 2011 đã 
chấp thuận việc mua bán cổ phần của DMC theo Điều 32.2(b) của Luật Chứng Khoán Việt Nam.  

Như vậy, CFR sẽ là cổ đông chiến lược của DMC và CFR có thể thông báo với các phương tiện 
truyền thông, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý và các bên thứ ba khác tại quốc gia nơi CFR 
đăng ký thành lập (bao gồm cả công ty mẹ cao nhất của CFR) về việc CFR đầu tư vào DMC.

Sau khi CFR là cổ đông nắm giữ ít nhất 35% cổ phần DMC, Hội đồng Quản trị của DMC sẽ bổ nhiệm 
vị trí Trưởng tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo qui định tại Điều lệ và Quy 
chế Quản trị công ty của DMC trên cơ sở đề cử của CFR. Trưởng tiểu ban Kiểm toán Nội bộ được 
CFR đề cử này phải có kỹ năng tài chính cùng kiến thức kế toán và kiểm toán.

Thêm vào đó, DOMESCO cũng thông báo rằng, miễn là CFR nắm giữ ít nhất 35% cổ phần DMC, 
CFR có quyền đề cử và bãi nhiệm một (01) người vào chức danh Chuyên viên hỗ trợ và làm việc 
cho Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị DMC. Theo đó chuyên viên này 
sẽ được quyền tiếp cận tất cả thông tin, dữ liệu tài chính của DMC theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và quy định của DMC; và có nghĩa vụ báo cáo cho Hội đồng quản trị DMC. Các thành viên Hội 
đồng Quản trị hoặc người được thành viên Hội đồng Quản trị ủy quyền có thể yêu cầu chuyên viên 
này cung cấp các thông tin tài chính quan tâm. Thông tin phản hồi theo yêu cầu từ chuyên viên này 
cũng được thông báo đến toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị. Thù lao, các điều khoản, điều kiện 
tuyển dụng và sa thải chuyên viên này phải phù hợp với chính sách nhân sự, Điều lệ, các Quy chế 
Quản trị của DMC và pháp luật Việt Nam. 

Phiên họp 14: Thảo luận về :

Phiên họp 16 ngày 26 tháng 10 năm 2011 thông qua nội dung:

Ủy quyền cho Ds Huỳnh Trung Chánh – TGĐ Công ty ký hợp đồng tín dụng và các tài liệu giao 
dịch vay 03 triệu USD với Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam

Nội dung cam kết với CFR International SPA khi CFR trở thành cổ đông chiến lược của 
DOMESCO.

Thời hạn kết thúc đàm phán hợp đồng bán cổ phiếu quỹ cho CFR International SPA.

Phiên họp 15 ngày 14 tháng 10 năm 2011 thông qua nội dung:

Cử nhân sự đại diện vốn DOMESCO tham gia vào HĐQT và BKS ở Công ty CP Bao bì công 
nghệ cao Vĩnh Tường.

Hội đồng Quản trị giám sát và chỉ đạo thực thi các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công 
ty.

Cổ đông chiến lược của DMC
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Phiên họp 17 ngày 02 tháng 12 năm 2011 thông qua nội dung:

Chốt danh sách ngày 16/12/2011 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành 
viên HĐQT và BKS. 

Theo tinh thần Nghị quyết số 25 /NQ-ĐHCĐ-DMC của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp XNK 
Y tế DOMESCO ngày 09/09/2011, HĐQT đề cử danh sách ứng viên gửi thư xin ý kiến Đại hội 
cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT và BKS: 

1. Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu 

2. Ông Alexis Eduardo Camhi Levy 

3. Ông Juan Ignacio Ceballos Argo

Phiên họp 18 ngày 06 tháng 12 năm 2011 thông qua nội dung:

Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trịnh Hoài Giang kể từ ngày 
30/11/2011 theo Đơn từ nhiệm ngày 30/11/2011 của ông Trịnh Hoài Giang.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay thế cho Ông 
Trịnh Hoài Giang. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 06/12/2011 đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) 
của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông việc thay thế 
thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công 
ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Phiên họp 19 ngày 27 tháng 12 năm 2011 thông qua nội dung:

Chốt danh sách ngày 12/01/2012 để trả cổ tức đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. 
Thời gian trả cổ tức: 20/01/2012
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Hoäi ñoàng Quaûn trò haân haïnh ñeä trình baùo caùo naøy cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn cuûa
Coâng ty Coå phaàn Xuaát nhaäp khaåu Y teá DOMESCO cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12
naêm 2011.

1. Coâng ty

Coâng ty Coå phaàn Xuaát nhaäp khaåu Y teá DOMESCO (döôùi ñaây goïi taét laø "Coâng ty") laø coâng ty coå
phaàn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 1400460395
ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2001 vaø ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 29 ngaøy 28 thaùng 10
naêm 2011 do Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö tænh Ñoàng Thaùp caáp, vôùi voán ñieàu leä laø 178.093.360.000
ñoàng.

Cho ñeán ngaøy keát thuùc naêm taøi chính naøy, caùc coå ñoâng ñaõ goùp ñuû voán ñieàu leä.

2. Caùc thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò  vaø Ban Toång Giaùm ñoác

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång Giaùm ñoác ñaõ ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Coâng ty
trong suoát naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 vaø ñeán ngaøy laäp baùo caùo
naøy bao goàm:

Hoäi ñoàng Quaûn trò
OÂng Nguyeãn Chí Thaønh Chuû tòch (boå nhieäm ngaøy 26/3/2011)
OÂng Huyønh Trung Chaùnh Chuû tòch (töø nhieäm ngaøy 26/3/2011)
OÂng Huyønh Trung Chaùnh Phoù Chuû tòch (boå nhieäm ngaøy 26/3/2011)

nâeiv hnøahTnáeiT òhT nãeyugN øaB
OÂng Hoaøng Coâng Toaøn Thaønh vieân (töø nhieäm ngaøy 24/3/2011)

)1102/11/03 yøagn mäeihn øöt(nâeiv hnøahTgnaiG iøaoH hnòrTgnÂO
)1102/21/60 yøagn mäeihn åob(nâeiv hnøahTgnôöhP nãeyugNgnÂO

OÂng Traàn Thanh Phong Thaønh vieân
OÂng Alejandro Esteban Weinstein Manieu Thaønh vieân (boå nhieäm ngaøy 02/12/2011)
OÂng Alexis Eduardo Camhi Levy Thaønh vieân (boå nhieäm ngaøy 02/12/2011)

Ban Toång Giaùm ñoác
OÂng Huyønh Trung Chaùn Toång Giaùm ñoác

cáoñ mùaiG gnåoT ùohPnáeiT òhT nãeyugNøaB
cáoñ mùaiG gnåoT ùohPaùoH nêaV nãeyugNgnÂO

Taøi chính
(boå nhieäm ngaøy 15/10/2011)

Coâng nghieäp
(boå nhieäm ngaøy 15/10/2011)

3. Truï sôû

Coâng ty coù truï sôû chính taïi soá 66 Quoác loä 30, phöôøng Myõ Phuù, thaønh phoá Cao Laõnh, tænh Ñoàng
Thaùp.

Coâng ty coøn coù Vaên phoøng ñaïi dieän taïi 37 Thaønh Thaùi, Phöôøng 14, Quaän 10, thaønh phoá Hoà Chí
Minh.
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Coâng ty coù caùc chi nhaùnh sau:
- Chi nhaùnh Vinh ñaët taïi nhaø soá 155, ñöôøng Phan Ñình Phuøng, thaønh phoá Vinh, tænh Ngheä

An, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Haø Noäi ñaët taïi nhaø soá 23-24 N7A Khu ñoâ thò Trung Hoøa - Nhaân Chính,

phöôøng Nhaân Chính, quaän Thanh Xuaân, thaønh phoá Haø Noäi, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Caàn Thô ñaët taïi Loâ A 325B-325C Khu daân cö 91B, phöôøng Anh Khaùnh, quaän

Ninh Kieàu, thaønh phoá Caàn Thô, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Haûi Döông ñaët taïi soá 77 döôøng Tam Giang, phöôøng Traàn Höng Ñaïo, thaønh

phoá Haûi Döông, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Mieàn Ñoâng ñaët taïi soá 09/33 ñöôøng Ñoàng Khôûi, khu phoá 4, phöôøng Taân Hieäp,

thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Coâng ty taïi soá 24A-24B ñöôøng Trung Taâm, Khu coâng nghieäp Taân Taïo,

phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh 2 Coâng ty taïi soá 24A-24B ñöôøng Trung Taâm, Khu coâng nghieäp Taân Taïo,

phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Ñaø Naüng ñaët taïi soá 77 Lyù Thaùi Toâng, phöôøng Thanh Kheâ Taây, quaän Thanh

Kheâ, thaønh phoá Ñaø Naüng, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Coâng ty taïi soá 32 ñöôøng Leâ Anh Xuaân, khoùm 2, phöôøng 2, thaønh phoá Cao

Laõnh, tænh Ñoàng Thaùp, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Taây Nguyeân ñaët taïi nhaø soá 72C ñöôøng Nguyeãn Khuyeán, phöôøng Taân Lôïi,

thaønh phoá Buoân Meâ Thuoäc, tænh Ñaék Laék, Vieät Nam.

4. Hoaït ñoäng chính

Trong naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011, hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø
saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu thuoác, nguyeân lieäu, phuï lieäu duøng laøm thuoác cho ngöôøi,
vaät tö y teá, trang thieát bò , duïng cuï y teá, hoùa chaát xeùt nghieäm; nöôùc uoáng tinh khieát, nöôùc
khoaùng thieân nhieân, vaø nöôùc uoáng töø döôïc lieäu; nguyeân lieäu, thaønh phaåm - thöïc phaåm thöïc
phaåm chöùc naêng, thöïc phaåm dinh döôõng; thu mua nuoâi troàng cheá bieán döôïc lieäu laøm thuoác; saûn
xuaát, kinh doanh vaø xuaát nhaäp khaåu thöùc aên vaø nguyeân lieäu laøm thöùc aên gia suùc, gia caàm, thuûy
saûn.

Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Coâng ty laø chín möôi chín (99) naêm keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng
nhaän ñaêng kyù kinh doanh (ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2003).

5. Tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh

Chi tieát tình hình taøi chính vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty ñöôïc trình baøy trong Baùo caùo taøi chính ñính
keøm.

6. Caùc khoaûn baát thöôøng vaø söï kieän phaùt sinh sau nieân ñoä

Ñeán ngaøy laäp baùo caùo naøy, Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty cho raèng khoâng coù söï kieän naøo coù theå
laøm cho soá lieäu vaø thoâng tin ñaõ ñöôïc trình baøy trong Baùo caùo taøi chính ñaõ kieåm toaùn cuûa Coâng
ty bò phaûn aùnh sai leäch.
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7. Kieåm toaùn vieân

8. Coâng boá traùch nhieäm cuûa Toång Giaùm ñoác ñoái vôùi Baùo caùo taøi chính

9. Pheâ duyeät caùc baùo caùo taøi chính

Coâng ty TNHH BDO Vieät Nam ñöôïc chæ ñònh laø kieåm toaùn vieân thöïc hieän kieåm toaùn Baùo caùo taøi 
chính cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 cuûa Coâng ty.

Toång Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm laäp Baùo caùo taøi chính vaø ñaûm baûo Baùo caùo taøi chính 
ñaõ phaûn öùng trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 cuõng 
nhö keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy 
cuûa Coâng ty. Ñeå laäp baùo caùo naøy, Toång Giaùm ñoác ñöôïc yeâu caàu:

Toång Giaùm ñoác Coâng ty cam keát raèng ñaõ tuaân thuû caùc yeâu caøu neâu treân trong vieäc laäp Baùo caùo 
taøi chính.

Toång Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm ñaûm baûo soå keá toaùn ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû, phaûn aùnh 
trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty vaø ñaûm baûo Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty 
ñöôïc laäp phuø hôïp caùc chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam 
hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.

Chuùnh toâi pheâ duyeät baùo caùo taøi chính ñính keøm. Baùo caùo taøi chính naøy ñaõ phaûn öùng trung thöïc 
vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính cuaû Coâng ty vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011, keát quaû hoaït ñoäng 
kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp caùc chuaån 
möïc keá toaùn Vieät Nam, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp 
lyù coù lieân quan.

-  Löïc choïn phuø hôïp vaø aùp duïng nhaát quaùn caùc chính saùch keá toaùn;

-  Thöïc hieän caùc xeùt ñoaùn vaø öôùc tính moät caùch hôïp lyù vaø thaän troïng;

-  Laäp Baùo caùo taøi chính treân cô sôû hoaït ñoäng lieân tuïc tröø khi giaû thuyeát Coâng ty seõ tieáp tuïc 
hoaït ñoäng khoâng coøn phuø hôïp;

-  Thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì heä thoáng kieåm soaùt noäi boä nhaèm ngaên chaën vaø phaùt hieän 
gian laän vaø sai soùt.

Thay mặt Hội đồng Quản trị

Ông HUỲNH TRUNG CHÁNH

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2012
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Số: 00087.HCM/46.11

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 của
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

  Kính gởi:  Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo 
cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày được lập ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO 
(gọi tắt là "Công ty") được trình bày từ trang 5 đến trang 37 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm 
của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán.

Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 
yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính 
không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn 
mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài 
chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp 
kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc Công ty, cũng như đánh 
giá việc trình bày tổng quát Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ 
sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đây, đã phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Y tế DOMESCO, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

BÙI TUYẾT VÂN
Phó Tổng Giám Đốc
Chứng chỉ KTV số Đ.0071/KTV
CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2012

NGUYỄN THỦY HOA
Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số 0423/KTV
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TAØI SAÛN
Maõ
soá

Thuyeát
minh

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

169.825.716.634013.392.594.305001NÏAH NÉAGN NÛAS IØAT

Tieàn vaø töông ñöông tieàn 110 4.1 62.388.417.823 41.392.630.785
587.036.293.14328.714.883.26111nàeiT

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 240.950.695.387 185.120.424.859
044.064.213.871784.502.520.6122.4131gnøah hcùahk uht iûahP

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 4.3 1.762.249.141 8.383.145.351
Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 4.4 25.293.190.496 4.485.642.016
Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi 139 4.5 (2.129.949.737) (6.060.822.948)

041ohk nàot gnøaH 4.6 188.122.862.538 199.460.540.525
525.045.064.991835.268.221.881141ohk nàot gnøaH

Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 12.033.317.562 10.643.932.792
Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 4.7 4.176.904.767 3.355.361.128
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 1.893.672.038 960.841.582

280.037.723.6757.047.269.58.4851cùahk nïah néagn nûas iøaT

TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 330.500.666.984 330.190.987.708

721.688.839.242250.926.040.482022 hnòñ áoc nûas iøaT
Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 4.9 219.952.305.631 181.295.165.767

Nguyeân giaù 222 339.234.621.357 276.897.851.546
Giaù trò hao moøn luõy keá  223 (119.282.315.726) (95.602.685.779)

Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 4.10 37.720.670.808 38.154.107.719
Nguyeân giaù 228 39.081.956.997 38.952.756.997
Giaù trò hao moøn luõy keá  229 (1.361.286.189) (798.649.278)

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 4.11 26.367.652.613 23.489.612.641

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 41.798.621.988 84.033.180.000
Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 4.12 8.500.000.000 4.500.000.000
Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 4.13 33.570.200.000 73.570.200.000

000.089.269.5000.087.31741.4852 cùahk nïah iøad öt uàaÑ
Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi
haïn

-)210.853.589(51.4952

185.129.812.3449.514.166.4062 cùahk nïah iøad nûas iøaT
Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 4.16 2.371.914.086 3.218.921.581

-858.105.982.271.4262 iïal nõaoh päahn uht áeuht nûas iøaT

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 833.995.960.294 766.808.516.669

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo
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NGUOÀN VOÁN
Maõ
soá

Thuyeát
minh

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

996.236.613.022115.960.875.852003 ÛART IÛAHP ÏÔN

052.211.740.591742.200.158.442013 nïah néagn ïôN
263.189.289.211119.611.986.91181.4113 nïah néagn ïôn øav yaV
151.072.046.24381.256.942.1591.4213 nùab iøôögn ûart iûahP

Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 1.290.535.070 1.779.555.838
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc  314 4.20 28.219.220.804 12.138.683.380
Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 15.461.181.053 10.233.953.653

-879.641.721.1112.4613 ûart iûahp íhp ihC
Khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 4.22 12.628.373.463 10.485.221.534
Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 323 4.23 5.185.775.785 4.786.446.332

944.025.962.52462.760.727.31033 nïah iøad ïôN
139.942.139119.143.967.342.4333 cùahk nïah iøad ûart iûahP
007.109.480.42007.104.956.952.4433 nïah iøad ïôn øav yaV

Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 4.26 298.323.653 253.368.818

VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 575.417.890.783 546.491.883.970

014 uõöh ûôs ûuhc náoV 4.27 575.417.890.783 546.491.883.970
Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 178.093.360.000 178.093.360.000

000.000.572.922409.223.776.922214 nàahp åoc náov öd gnëahT
)514.683.737.51(-414 õyuq uáeihp åoC
978.146.632.85313.215.067.97714 nåeirt tùahp öt uàañ õyuQ

Quyõ döï phoøng taøi chính 418 17.809.336.000 14.225.821.980
Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420 70.077.359.566 82.398.446.526

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 833.995.960.294 766.808.516.669

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo
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CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết
minh 31/12/2011

132.346,96 6.120,00

01/01/2011

1. Ngoại tệ các loại
USD

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo

HUỲNH TRUNG CHÁNH

Tổng Giám đốc

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

PHẠM NGỌC TUYỀN

Kế toán trưởng

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo
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Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo

      

CH  TIÊU 
Mã 
s  

Thuy t 
minh 

N m 2011 
VND  

N m 2010 
VND 

      
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v   01 5.1 1.194.863.534.661  1.113.098.646.568 
Các kho n gi m tr  doanh thu  02 5.2 62.807.453.005  69.659.148.720 
Doanh thu thu n  10 5.3 1.132.056.081.656  1.043.439.497.848 
Giá v n hàng bán và d ch v  11 5.4 758.395.976.929  728.277.573.025 
L i nhu n g p  20  373.660.104.727  315.161.924.823 

      
Doanh thu ho t ng tài chính  21 5.5 11.839.727.804  7.918.126.468 
Chi phí tài chính  22 5.6 20.347.353.591  20.038.179.147 

Trong ó, chi phí lãi vay 23  10.919.960.891  14.033.238.359 
Chi phí bán hàng  24 5.7 142.604.011.690  98.653.855.931 
Chi phí qu n l  doanh nghi p  25 5.8 104.688.283.471  91.096.086.944 
      
L i nhu n t  ho t ng kinh doanh 30  117.860.183.779  113.291.929.269 
      
Thu nh p khác  31 5.9 261.577.944  98.791.761 
Chi phí khác  32 5.10 10.741.691  3.013.732 
L i nhu n khác 40  250.836.253  95.778.029 
      
T ng l i nhu n k  toán tr c thu   50  118.111.020.032  113.387.707.298 
      
Chi phí thu  TNDN hi n hành  51 5.11 40.297.173.449  30.596.072.576 
Chi phí thu  TNDN hoãn l i  52 5.12 (2.289.501.858)  - 
      
L i nhu n sau thu  TNDN 60 80.103.348.441 82.791.634.722 

Lãi c  b n trên c  phi u  70  4.576  4.730 

HUỲNH TRUNG CHÁNH

Tổng Giám đốc

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

PHẠM NGỌC TUYỀN

Kế toán trưởng
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CHÆ TIEÂU 
Maõ
soá

Naêm 2011
VND

Naêm 2010
VND

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
892.707.783.311230.020.111.81110áeuht cùôört näauhn iïôL

Ñieàu chænh cho caùc khoaûn 
023.029.754.12710.023.422.4220hnòñ áoc nûas iøat oah uáahK
-)991.515.549.2(30gnøohp ïöd päahn nøaoH

Loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän 04 531.943.515 953.605.181
)177.729.761.2()148.922.242.6(50 öt uàañ gnäoñ tïaoh øöt iõaL
953.832.330.41198.069.919.0160 yav iõal íhp ihC

Lôïi nhuaän KD tröôùc thay ñoåi voán löu ñoäng 08 144.599.499.415 147.664.543.387
(Taêng) / Giaûm caùc khoaûn phaûi thu 09 (29.298.206.674) 19.120.961.252

)599.065.104.15(789.776.733.1101ohk nàot gnøah )gnêaT( / mûaiG
Taêng / (Giaûm) caùc khoaûn phaûi traû 11 28.655.513.471 (39.562.974.636)

129.169.245.5716.421.800.321cùôört ûart íhp ihc mûaiG
)953.832.330.41()198.069.919.01(31 ûart õañ yav iõal nàeiT

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp 14 (27.628.904.869) (38.876.280.357)
-000.925.201.351hnaod hnik gnäoñ tïaoh øöt cùahk uht nàeiT

Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 16 (27.258.991.087) (15.867.866.140)
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20 95.597.280.969 12.586.546.073

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ 
Tieàn chi ñeå mua saém, XD TSCÑ vaø TSDH khaùc 21 (68.987.944.702) (27.567.961.851)
Tieàn thu thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ, TSDH khaùc 22 28.000.000 8.399.545
Tieàn chi cho vay, mua coâng cuï nôï cuûa ñôn vò

khaùc
)000.005.045.1(-32

Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi coâng cuï nôï cuûa ñôn
vò khaùc 

24 27.373.098.500 417.020.000

Tieàn chi ñaàu tö, goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25 (4.000.000.000) (4.500.000.000)
Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27 4.090.331.341 1.963.788.226
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30 (41.496.514.861) (31.219.254.080)

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
-913.907.931.6113 uõöh ûôs ûuhc aûuc pùog náov näahn øöt uht nàeiT

Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33 188.086.121.971 233.176.197.892
)198.551.964.871()072.223.428.891(43 yav cáog ïôn ûart ihc nàeiT

Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36 (38.507.741.800) (17.503.519.000)
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40 (33.106.232.780) 37.203.523.001

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo
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CHỈ TIÊU
Mã
số

Năm 2011
VND

Năm 2010
VND

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

50

60
61
70

20.994.533.328

41.392.630.786
1.253.710

62.388.417.823

18.570.814.994

22.821.815.791
-

41.392.630.785

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo

HUỲNH TRUNG CHÁNH

Tổng Giám đốc

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

PHẠM NGỌC TUYỀN

Kế toán trưởng

Baùo caùo taøi chính naøy phaûi ñöôïc ñoïc chung vôùi caùc thuyeát minh keøm theo
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Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi ñöôïc ñoïc cuøng voùi caùc baùo caùo taøi chính ñính
keøm.

1. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG

Coâng ty Coå phaàn Xuaát nhaäp khaåu Y teá DOMESCO (döôùi ñaây goïi taét laø "Coâng ty") laø coâng ty coå
phaàn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 1400460395
ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2001 vaø ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 29 ngaøy 28 thaùng 10
naêm 2011 do Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö tænh Ñoàng Thaùp caáp.

Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu thuoác, nguyeân lieäu, phuï
lieäu duøng laøm thuoác cho ngöôøi, vaät tö y teá, trang thieát bò , duïng cuï y teá, hoùa chaát xeùt nghieäm;
nöôùc uoáng tinh khieát, nöôùc khoaùng thieân nhieân, vaø nöôùc uoáng töø döôïc lieäu; nguyeân lieäu, thaønh
phaåm - thöïc phaåm thöïc phaåm chöùc naêng, thöïc phaåm dinh döôõng; thu mua nuoâi troàng cheá bieán
döôïc lieäu laøm thuoác; saûn xuaát, kinh doanh vaø xuaát nhaäp khaåu thöùc aên vaø nguyeân lieäu laøm thöùc
aên gia suùc, gia caàm, thuûy saûn.

Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Coâng ty laø chín möôi chín (99) naêm keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng
nhaän ñaêng kyù kinh doanh (ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2003).

Coâng ty ñaõ nieâm yeát coå phieáu ôû Sôû giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh theo Giaáy
pheùp nieâm yeát soá 94/UBCK-GPNY do Chuû tòch UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc caáp ngaøy 4
thaùng 12 naêm 2006. Maõ chöùng khoaùn laø DMC.

Coâng ty coù truï sôû chính ñaët taïi 66 Quoác loä 30, phöôøng Myõ Phuù, thaønh phoá Cao Laõnh, tænh Ñoàng
Thaùp.

Coâng ty coøn coù Vaên phoøng ñaïi dieän taïi 37 Thaønh Thaùi, Phöôøng 14, Quaän 10, thaønh phoá Hoà Chí
Minh.

Coâng ty coù caùc chi nhaùnh sau:
- Chi nhaùnh Vinh ñaët taïi nhaø soá 155, ñöôøng Phan Ñình Phuøng, thaønh phoá Vinh, tænh Ngheä

An, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Haø Noäi ñaët taïi nhaø soá 23-24 N7A Khu ñoâ thò Trung Hoøa - Nhaân Chính,

phöôøng Nhaân Chính, quaän Thanh Xuaân, thaønh phoá Haø Noäi, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Caàn Thô ñaët taïi Loâ A 325B-325C Khu daân cö 91B, phöôøng Anh Khaùnh, quaän

Ninh Kieàu, thaønh phoá Caàn Thô, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Haûi Döông ñaët taïi soá 77 döôøng Tam Giang, phöôøng Traàn Höng Ñaïo, thaønh

phoá Haûi Döông, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Mieàn Ñoâng ñaët taïi soá 09/33 ñöôøng Ñoàng Khôûi, khu phoá 4, phöôøng Taân Hieäp,

thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Coâng ty taïi soá 24A-24B ñöôøng Trung Taâm, Khu coâng nghieäp Taân Taïo,

phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh 2 Coâng ty taïi soá 24A-24B ñöôøng Trung Taâm, Khu coâng nghieäp Taân Taïo,

phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
- Chi nhaùnh Ñaø Naüng ñaët taïi soá 77 Lyù Thaùi Toâng, phöôøng Thanh Kheâ Taây, quaän Thanh

Kheâ, thaønh phoá Ñaø Naüng, Vieät Nam.
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- Chi nhaùnh Coâng ty taïi soá 32 ñöôøng Leâ Anh Xuaân, khoùm 2, phöôøng 2, thaønh phoá Cao
Laõnh, tænh Ñoàng Thaùp, Vieät Nam.

- Chi nhaùnh Taây Nguyeân ñaët taïi nhaø soá 72C ñöôøng Nguyeãn Khuyeán, phöôøng Taân Lôïi,
thaønh phoá Buoân Meâ Thuoäc, tænh Ñaék Laék, Vieät Nam.

Ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011, toång soá nhaân vieân cuûa Coâng ty laø 1.285 ngöôøi, trong ñoù soá
nhaân vieân quaûn lyù laø 75 ngöôøi (taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, soá nhaân vieân laø 1.305, trong ñoù,
nhaân vieân quaûn lyù laø 60 ngöôøi).

2. CÔ SÔÛ LAÄP BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

2.1 Cô sôû cuûa vieäc soaïn laäp baùo caùo taøi chính

Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy baèng Ñoàng Vieät Nam (VND) vaø ñöôïc laäp theo caùc chuaån möïc
keá toaùn Vieät Nam, cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh.

Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp theo caùc nguyeân taéc keá toaùn vaø luaät ñònh cuûa Vieät Nam coù theå coù
moät soá khaùc bieät ôû moät soá phöông dieän troïng yeáu so vôùi caùc Chuaån möïc keá toaùn Quoác teá cuõng
nhö caùc Nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi ôû quoác gia cuûa ngöôøi ñoïc baùo caùo. Do ñoù,
Baùo caùo taøi chính ñính keøm khoâng nhaèm muïc ñích trình baøy tình hình taøi chính, keát quaû hoaït
ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä theo caùc nguyeân taéc vaø thoâng leä keá toaùn ñöôïc thöøa nhaän
roäng raõi ôû caùc nöôùc vaø caùc khu vöïc naèm ngoaøi phaïm vi Vieät Nam.

Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaù goác. Caùc chính saùch keá toaùn ñöôïc Coâng ty aùp duïng
nhaát quaùn vaø phuø hôïp vôùi caùc chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc söû duïng trong nhöõng naêm tröôùc.

Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng
naêm.

2.2 Söû duïng caùc öôùc tính keá toaùn

Vieäc soaïn laäp baùo caùo taøi chính phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam ñoøi hoûi Toång
Giaùm ñoác phaûi ñöa ra caùc öôùc tính vaø giaû thieát coù aûnh höôûng ñeán caùc soá lieäu veà taøi saûn, nôï phaûi
traû vaø vieäc trình baøy caùc taøi saûn vaø nôï tieàm taøng taïi ngaøy laäp caùc baùo caùo taøi chính cuõng nhö caùc
khoaûn doanh thu, chi phí cho nieân ñoä ñang baùo caùo. Maëc duø caùc öôùc tính keá toaùn ñöôïc laäp baèng
taát caû söï hieåu bieát cuûa Toång Giaùm ñoác, soá thöïc teá phaùt sinh coù theå khaùc vôùi caùc öôùc tính.

2.3 Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng: chöùng töø ghi soå

3. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN CHUÛ YEÁU

3.1 Tieàn 

Tieàn bao goàm tieàn maët taïi quyõ, caùc khoaûn tieàn gôûi ngaân haøng (khoâng kyø haïn).
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3.2 Caùc giao dòch ngoaïi teä

Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng ñoàng tieàn khaùc ngoaøi Ñoàng Vieät Nam (VND) ñöôïc chuyeån ñoåi
thaønh Ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù thöïc teá vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. 

Soá dö caùc taøi saûn baèng tieàn, töông ñöông tieàn vaø coâng nôï coù goác ñoàng tieàn khaùc vôùi Ñoàng Vieät
Nam vaøo ngaøy keát thuùc naêm taøi chính ñöôïc quy ñoåi sang Ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù cuûa Ngaân
haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (21.036 VND/USD) taïi ngaøy keát thuùc kyø taøi chính.

Caùc khoaûn cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh vaø ñaùnh giaù laïi ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí hoaëc doanh
thu hoaït ñoäng taøi chính trong kyø taøi chính.

3.3 Khoaûn phaûi thu 

Caùc khoaûn phaûi thu trình baøy trong Baùo caùo taøi chính theo giaù trò ghi soå phaûi thu töø khaùch haøng
cuûa Coâng ty vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc cuøng vôùi döï phoøng ñöôïc laäp cho caùc khoaûn nôï phaûi
thu khoù ñoøi.

Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi theå hieän phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát do caùc khoaûn phaûi thu
khoâng ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn phaùt sinh ñoái vôùi soá dö caùc khoaûn phaûi thu taïi thôøi ñieåm laäp
Baûng caân ñoái keá toaùn. Taêng hoaëc giaûm soá dö taøi khoaûn döï phoøng ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí
quaûn lyù doanh nghieäp trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.

3.4 Haøng toàn kho

Haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Tröôøng hôïp giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän thaáp hôn
giaù goác thì tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí
mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho
ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa
haøng toàn kho tröø chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc
tieâu thuï chuùng.

Haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân vaø giaù xuaát kho ñöôïc xaùc
ñònh theo phöông phaùp binh quaân gia quyeàn.

Thaønh phaåm vaø saûn phaåm dôû dang bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân
coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung coù lieân quan ñöôïc phaân boå döïa treân möùc ñoä hoaït ñoäng
bình thöôøng.

Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho moãi ñôn vò saûn phaåm
theo saûn löôïng thaønh phaåm saûn xuaát trong kyø.
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3.5 Taøi saûn coá ñònh höõu hình

Taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá.

Nguyeân giaù cuûa moät taøi saûn coá ñònh bao goàm giaù mua vaø caùc khoaûn chi phí lieân quan tröïc tieáp
ñeán vieäc ñöa taøi saûn ñoù vaøo söû duïng. Nhöõng chi phí mua saém, naâng caáp vaø ñoåi môùi taøi saûn coá
ñònh ñöôïc chuyeån hoùa thaønh taøi saûn coá ñònh, nhöõng chi phí baûo trì vaø söûa chöõa ñöôïc ghi vaøo chi
phí cuûa naêm hieän haønh. 

Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø
caùc khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do thanh lyù taøi saûn ñeàu ñöôïc haïch toaùn vaøo keát quaû hoaït ñoäng
kinh doanh. 

Khaáu hao TSCÑ ñöôïc tính theo phöông phaùp ñöôøng thaúng vôùi thôøi gian söû duïng öôùc tính cuûa
caùc taøi saûn nhö sau:

mêan 52 - 3cùurt náeik täav ,aûöc øahN
mêan 01 - 2òb táeiht cùom yùaM
mêan 6 - 2nãad nàeyurt ,iûat näav näeit gnôöhP
mêan 01 - 3ùyl nûauq ïuc gnïud ,òb táeihT

TSCÑ khaùc 3 - 10 naêm

3.6 Taøi saûn coá ñònh voâ hình

Taøi saûn coá ñònh voâ hình ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá.

Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh voâ hình bao goàm giaù mua vaø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeå
coù ñöôïc TSCÑ voâ hình tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo söû duïng nhö döï kieán. Caùc chi phí
baûo trì, söûa chöõa ñöôïc tính vaøo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø. 

Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø
caùc khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do thanh lyù ñeàu ñöôïc haïch toaùn vaøo keát quaû hoaït ñoäng kinh
doanh. 

Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình ñöôïc phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng thaúng vôùi thôøi gian söû duïng
öôùc tính cuûa caùc taøi saûn nhö sau:

nïah iøôht âov ,mêan 74 táañ gnïud ûös nàeyuQ
mêan 3hnít iv yùam màem nàahP

3.7 Xaây döïng cô baûn dôû dang

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang laø chi phí xaây döïng caùc coâng trình chöa hoaøn thaønh vaø khoâng
trích khaáu hao trong suoát giai ñoaïn ñaàu tö xaây döïng dôû dang.
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3.8 Ñaàu tö taøi chính

Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con

Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con ñöôïc ghi nhaän khi Coâng ty naém quyeàn kieåm soaùt treân
phöông dieän taøi chính cuõng nhö chính saùch hoaït ñoäng, thöôøng ñöôïc theå hieän thoâng qua vieäc
naém giöõ treân naêm möôi phaàn traêm (50%) quyeàn bieåu quyeát ñoái vôùi coâng ty naøy.

Trong baùo caùo taøi chính rieâng cuûa Coâng ty, caùc khoaûn ñaàu tö vaøo caùc coâng ty con ñöôïc theå
hieän theo giaù goác tröø ñi khoaûn loã do toån thaát.

Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát

Coâng ty lieân keát laø coâng ty trong ñoù Coâng ty coù aûnh höôûng ñaùng keå, thöôøng naém giöõ tröïc tieáp
hoaëc giaùn tieáp thoâng qua caùc coâng ty con ít nhaát 20% (hai möôi phaàn traêm) quyeàn bieåu quyeát.

Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát ñöôïc keá toaùn theo phöông phaùp giaù goác. Coâng ty chæ haïch
toaùn vaøo thu nhaäp treân Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khoaûn ñöôïc chia töø lôïi nhuaän
thuaàn luõy keá cuûa beân nhaän ñaàu tö phaùt sinh sau ngaøy ñaàu tö. Caùc khoaûn khaùc ngoaøi lôïi nhuaän
ñöôïc chia ñöôïc coi laø phaàn thu hoài caùc khoaûn ñaàu tö vaø ñöôïc ghi nhaän laø khoaûn giaûm tröø giaù
goác ñaàu tö. 

Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc

Ñaàu tö daøi haïn khaùc bao goàm ñaàu tö traùi phieáu, coå phieáu hoaëc ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc maø chæ
naém giöõ döôùi 20% voán chuû sôû höõu (döôùi 20% quyeàn bieåu quyeát),... vaø thôøi haïn thu hoài hoaëc
thanh toaùn voán treân moät naêm. 

Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn

Möùc trích toái ña cho moãi khoaûn ñaàu tö taøi chính baèng soá voán ñaõ ñaàu tö vaø tính theo coâng thöùc
sau:

Möùc döï phoøng
toån thaát caùc = Voán goùp thöïc teá cuûa caùc - Voán chuû sôû x

Voán ñaàu tö cuûa
Coâng ty 

khoaûn ñaàu tö
taøi chính

beân taïi toå chöùc kinh teá höõu thöïc coù Toång voán goùp thöïc
teá cuûa caùc beân taïi

toå chöùc kinh teá
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3.9 Chi phí traû tröôùc daøi haïn

Chi phí traû tröôùc ñöôïc xaùc ñònh theo giaù trò ban ñaàu tröø (-) ñi giaù trò ñaõ phaân boå luõy keá.

Vieäc phaân boå chi phí traû tröôùc vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh töøng kyø ñöôïc caên cöù vaøo tính
chaát, möùc ñoä töøng loaïi chi phí, trong ñoù:

mêan 5 - mêan 2ïuc gnïud ïuc gnâoC
mêan 4gnøohp nêav ,gnøah aûöc âeuhT
mêan 6 - mêan 2aõöhc aûös íhp ihC

3.10 Chi phí ñi vay

Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh trong kyø khi phaùt sinh.

3.11 Chi phí phaûi traû

Chi phí phaûi traû bao goàm giaù trò öôùc tính caùc khoaûn chi phí ñaõ phaùt sinh vaø ñöôïc tính vaøo chi phí
hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø taøi chính, nhöng chöa ñöôïc thöïc chi vaøo thôøi ñieåm khoùa soå laäp
baùo caùo taøi chính. Khi caùc chi phí ñoù phaùt sinh thöïc teá, neáu coù cheânh leäch vôùi soá ñaõ trích, keá
toaùn tieán haønh ghi boå sung hoaëc ghi giaûm chi phí töông öùng vôùi phaàn cheânh leäch.

3.12 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm

Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc trích laäp vaøo cuoái naêm taøi chính theo quy ñònh taïi
Thoâng tö soá 82/2003/TT-BTC ngaøy 14 thaùng 8 naêm 2003. Möùc trích laäp quyõ 1% treân quyõ tieàn
löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi.

3.13 Voán chuû sôû höõu

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu laø khoaûn tieàn hoaëc taøi saûn do caùc coå ñoâng goùp coå phaàn tính theo
meänh giaù cuûa coå phieáu ñaõ phaùt haønh.

Thaëng dö voán coå phaàn
Thaëng dö voán coå phaàn laø phaàn cheânh leäch giöõa meänh giaù vaø giaù phaùt haønh coå phieáu.

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
Lôïi nhuaän chöa phaân phoái theå hieän keát quaû kinh doanh (lôïi nhuaän, loã) sau thueá thu nhaäp doanh
nghieäp vaø tình hình phaân chia lôïi nhuaän hoaëc xöû lyù loã cuûa Coâng ty.
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3.14 Doanh thu

Doanh thu baùn haøng
Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän treân Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khi phaàn lôùn
ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu ñaõ ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua. Doanh thu
khoâng ñöôïc ghi nhaän neáu nhö coù nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén troïng yeáu lieân quan tôùi khaû
naêng thu hoài khoaûn phaûi thu hoaëc lieân quan tôùi khaû naêng haøng baùn bò traû laïi.

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
Bao goàm caùc khoaûn doanh thu tieàn laõi, tieàn baûn quyeàn, coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia vaø doanh
thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc ñöôïc coi laø thöïc hieän trong kyø, khoâng phaân bieät caùc khoaûn doanh
thu ñoù thöïc teá ñaõ thu ñöôïc tieàn hay seõ thu ñöôïc tieàn.

3.15 Chi phí taøi chính

Bao goàm caùc khoaûn chi phí hoaëc caùc khoaûn loã lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính, chi phí
ñi vay voán, chi phí goùp voán lieân doanh, lieân keát, loã chuyeån nhöôïng chöùng khoaùn ngaén haïn, chi
phí giao dòch baùn chöùng khoaùn...; döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn, khoaûn loã phaùt sinh
khi baùn ngoaïi teä, loã tyû giaù hoái ñoaùi...

3.16 Thueá

Thueá giaù trò gia taêng (GTGT)

Caùc maët haøng thuoác do Coâng ty saûn xuaát vaø kinh doanh chòu thueá suaát 5%. Nöôùc uoáng ñoùng
chai, thöïc phaåm chöùc naêng vaø röôïu chòu thueá suaát 10%..

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TNDN) 

Öu ñaõi thueá TNDN
Ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát thuoác, Coâng ty ñöôïc aùp duïng thueá suaát 20% (hai möôi phaàn traêm)
trong 10 (möôøi) naêm keå töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2004.

Coâng ty aùp duïng möùc thueá suaát 25% (hai möôi laêm phaàn traêm) cho caùc hoaït ñoäng khaùc.

Chi phí thueá TNDN
Chi phí thueá TNDN bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi.
Thueá TNDN hieän haønh laø soá thueá TNDN phaûi noäp tính treân thu nhaäp chòu thueá giai ñoaïn hieän
haønh vaø thueá suaát thueá TNDN hieän haønh; vaø caùc ñieàu chænh thueá TNDN cuûa caùc giai ñoaïn tröôùc
vaøo thueá thu nhaäp giai ñoaïn hieän haønh. Thu nhaäp chòu thueá cheânh leäch so vôùi lôïi nhuaän keá toaùn
laø do ñieàu chænh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi giöõa keá toaùn thueá vaø keá toaùn taøi chính, cuõng
nhö ñieàu chænh caùc khoaûn thu nhaäp khoâng phaûi chòu thueá hay chi phí khoâng ñöôïc khaáu tröø.
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Thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø khoaûn thueá TNDN seõ phaûi noäp hoaëc seõ ñöôïc hoaøn laïi do cheânh leäch
taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích Baùo caùo taøi chính vaø caùc giaù
trò duøng cho muïc ñích tính thueá. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän cho taát caû caùc
khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi
chaéc chaén trong töông lai seõ coù lôïi nhuaän tính thueá ñeå söû duïng nhöõng cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc
khaáu tröø naøy. 

Thueá tieâu thuï ñaëc bieät

Saûn phaåm röôïu 20 ñoä ñeán 40 ñoä bia do Coâng ty saûn xuaát chòu möùc thueá suaát 30%.

Caùc loaïi thueá khaùc:  theo quy ñònh hieän haønh cuûa Vieät Nam. 

Caùc baùo caùo thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng luaät vaø
caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi caùc loaïi nghieäp vuï khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhieàu
caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân caùc baùo caùo taøi chính coù theå seõ bò thay ñoåi theo
quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa cô quan thueá.

3.17 Baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá vaø baûo hieåm thaát nghieäp

Coâng ty vaø ngöôøi lao ñoäng ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá vaø baûo hieåm thaát nghieäp döïa
treân löông cô baûn theo hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi caùc tyû leä nhö sau:

Baûo hieåm
xaõ hoäi

Baûo hieåm
y teá

Baûo hieåm
thaát nghieäp Coäng

Coâng ty 16,0% 3,0% 1,0% 20,0%
Ngöôøi lao ñoäng 6,0% 1,5% 1,0% 8,5%

%5,82%0,2%5,4%0,22gnäoC

3.18 Chia coå töùc

Lôïi nhuaän sau thueá cuûa Coâng ty ñöôïc trích chia coå töùc cho caùc coå ñoâng sau khi ñöôïc Ñaïi hoäi
ñoàng coå ñoâng pheâ duyeät.

3.19 Caùc beân lieân quan

Caùc beân ñöôïc coi laø lieân quan neáu moät beân coù khaû naêng kieåm soaùt hoaëc coù aûnh höôûng ñaùng keå
ñoái vôùi beân kia trong vieäc ra quyeát ñònh caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng.
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4. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ
TOAÙN

4.1 Tieàn 

Ngoaïi teä
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

549.363.198.3448.803.901.6DNV - tëam nàeiT
048.662.105.73979.801.972.65 gnøah nâagn iûôg nàeiT

30.081.594.35DNV 4 37.381.920.794
9,643.231DSU 6 2.783.928.945 119.346.046

62.388.417.823 41.392.630.785

4.2 Phaûi thu khaùch haøng
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

Beân lieân quan
000.055.35-LANEMOD nàahp åoc yt gnâoC
044.019.852.871784.502.520.612ab ùöht nâeB

216.025.205.487 178.312.460.440

4.3 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Beân thöù ba
ÖÙng tröôùc tieàn mua haøng hoùa, dòch vuï 1.762.249.141 8.383.145.351

1.762.249.141 8.383.145.351
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4.4 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

804.529.493.1687.458.172.1 nâahn ùac päahn uht áeuhT
-421.419.332iäoh õax måeih oûaB

Coâng ty Xaây Döïng 319 - Boä quoác phoøng / Chi
hoä tieàn ñieän, nöôùc

52.425.000 52.425.000

Coâng ty TNHH Hoùa Döôïc Ñoâng AÙ / Chi hoä
phí quaûng caùo 

59.970.071 59.970.071

Coâng ty Bình Minh Ñoû / boài thöôøng hôïp ñoàng 36.750.000 36.750.000
Coâng ty TNHH Döôïc phaåm Hisamitsu Vieät
Nam / chieát khaáu mua haøng vaø thanh toaùn

1.754.837.184 2.087.269.787

Coâng ty Coå phaàn Baûo hieåm Vieãn Ñoâng / Boài
thöôøng baûo hieåm haøng hoùa

-658.025.678

Coâng ty Coå phaàn An Ñaïi Vieät / Tieàn baùn coå
phaàn DOMENAL

-000.000.000.02

Coâng ty coå phaàn Chöùng khoaùn TP. HCM /
Chi phí toå chöùc ñaïi hoäi coå ñoâng baát thöôøng

-093.622.561

000.260.007361.398.966)i(cùahk uht iûahP

Beân lieân quan
057.932.451229.897.171LONEMOD nàahp åoC yt gnâoC

25.293.190.496 4.485.642.016

(i) Trong ñoù, khoaûn phaûi thu laïi caùc caù nhaân ñaõ nhaän chuyeån quyeàn mua laïi nhaø töø Coâng ty Xaây
laép Vaät lieäu Xaây döïng Ñoàng Thaùp laø 665.982.000 ñoàng. Vaøo naêm 2007, Coâng ty ñaõ öùng cho
Coâng ty Xaây laép Vaät lieäu Xaây döïng Ñoàng Thaùp 3,11 tyû ñoàng ñeå ñaêng kyù mua nhaø phuïc vuï hoaït
ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Nhöng trong naêm 2008, Coâng ty thay ñoåi nhu caàu söû
duïng neân ñaõ chuyeån quyeàn mua nhaø laïi cho caùc caù nhaân naøy. 

4.5 Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Soá dö ñaàu kyø 6.060.822.948 6.257.477.684
)408.653.141()112.378.039.3(gnøohp ïöd päahn nøaoH
)239.792.55(-ïôn gnâoc ùyl ûöX

Soá dö cuoái kyø 2.129.949.737 6.060.822.948
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4.6 Haøng toàn kho
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

Haøng mua ñang ñi ñöôøng - 605.572.500
461.322.916.26799.497.283.65uäeil täav ,uäeil nâeyugN

Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang 10.425.314.257 8.280.833.794
912.793.655.47925.392.320.46måahp hnøahT
270.653.372.35352.114.691.75aùoh gnøaH
677.751.521205.840.59nùab iñ iûög gnøaH

188.122.862.538 199.460.540.525

4.7 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

01/01/2011
(VND)

Taêng trong kyø
(VND)

Keát chuyeån vaøo
chi phí saûn xuaát,

kinh doanh
(VND)

31/12/2011
(VND)

Coâng cuï duïng cuï 3.355.361.128 8.760.444.913 (7.938.901.274) 4.176.904.767

3.355.361.128 8.760.444.913 (7.938.901.274) 4.176.904.767

4.8 Taøi saûn ngaén haïn khaùc
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

041.858.013.4661.027.508.3gnùö mïaT
249.178.610.2195.020.751.2nïah néagn cïôöc ùyk ,õyuq ùyk ,áoc màaC

5.962.740.757 6.327.730.082
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4.9 Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình

Nhaø cöûa, 
vaät kieán truùc

(VND)

Maùy moùc,
thieát bò
(VND)

Phöông tieän vaän
 taûi, truyeàn daãn

(VND)

Thieát bò, duïng cuï
quaûn lyù
(VND)

Toång coäng
(VND)

NGUYEÂN GIAÙ

645.158.798.672426.972.091.11489.017.557.91019.315.219.901820.743.930.6311102/10/10

623.780.667.44202.419.287570.284.395.1692.110.799.14357.976.293øyk gnort auM

391.176.717.71--193.191.866.2208.974.940.51BCDX öt uàaÑ

)682.871.82()682.871.82(---nùab gnïôöhn ,ùyl hnahT

)224.018.811(---)224.018.811(cùahk mûaiG

753.126.432.933045.510.549.11950.391.943.12795.617.775.451161.696.263.1511102/21/13

GIAÙ TRÒ HAO MOØN LUÕY KEÁ

977.586.206.59208.900.434.5434.239.994.8007.863.766.35348.473.100.821102/10/10

601.386.166.32739.156.719.1487.510.597.2512.821.101.21071.788.748.6oah uáahk íhp ihC

Khaáu hao cuûa TS hình thaønh töø
quyõ phuùc lôïi

807.623.64---807.623.64

)682.871.82()682.871.82(---nùab gnïôöhn ,ùyl hnahT

)185.102(---)185.102(cùahk mûaiG

627.513.282.911354.384.323.7812.849.492.11519.694.867.56041.783.598.431102/21/13

GIAÙ TRÒ COØN LAÏI

767.561.592.181228.962.657.5055.877.552.11012.541.542.65581.279.730.8011102/10/10

136.503.259.912780.235.126.4148.442.450.01286.912.908.88120.903.764.6111102/21/13

Trong ñoù:

Giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn theá chaáp,
caàm coá

781.267.734.53--890.018.627.11980.259.017.32

Nguyeân giaù taøi saûn ñaõ khaáu hao
heát vaãn ñang söû duïng

13.053.992.28               32.706.219.59             3.968.645.77               3.109.028.09         52.837.885.744



76

4.10 Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình
Quyeàn söû 
duïng ñaát 

(VND)

Phaàn meàm
maùy tính

(VND)
Toång coäng

(VND)
NGUYEÂN GIAÙ

799.657.259.83088.105.212.1711.552.047.731102/10/10
000.002.921000.002.921-øyk gnort auM
---nùab gnïôöhn ,ùyl hnahT
799.659.180.93088.107.143.1711.552.047.731102/21/13

GIAÙ TRÒ HAO MOØN LUÕY KEÁ
872.946.897130.108.934742.848.8531102/10/10

Khaáu hao trong kyø 358.848.251 203.788.660 562.636.911
---nùab gnïôöhn ,ùyl hnahT
981.682.163.1196.985.346894.696.7171102/21/13

GIAÙ TRÒ COØN LAÏI
917.701.451.83948.007.277078.604.183.731102/10/10
808.076.027.73981.211.896916.855.220.731102/21/13

Trong ñoù:
GTCL cuûa TS theá chaáp, caàm coá 16.148.171.102 - 16.148.171.102

4.11 Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Coâng trình KCN Caàn Loá

Chi phí san laáp, xaây döïng, haï taàng kyõ thuaät 183.341.818 177.426.958
Toång kho II - Taân Taïo

715.376.929.21715.376.929.21táañ gnïud ûös nàeyuQ
Chi phí san laáp, xaây döïng, coâng trình phuï 1.110.041.228 959.952.678

723.926.953-     uäeil cïôöd cáog nàougn cáouht táaux nûas yùam øahN
190.939.351645.109.642täob-máoc -nâeiv cáouht XS yùam øahN
575.589.99098.029.027.1hniV hnùahn ihC
005.246.373-)oïaT nâaT NCK( KCAPEMOD ìb oab yùam øahN
487.366.257.1321.998.891.7iûaht cùôön ùyl ûöx gnáoht äeH
450.213.389450.213.389uäeil cïôöd gnàort táaÑ

Khu baûo toàn, nuoâi, troàng döôïc lieäu ôû Goø Thaùp 388.848.745 255.231.564
Khu baûo toàn, nuoâi, troàng döôïc lieäu ôû Tri Toân 200.371.287 200.371.287

675.113.504675.195.641áoL nàaC táeihk hnit cùôön yùam øahN
Nhaø maùy saûn xuaát thuoác Nonbetalactam 120.844.091 120.844.091
Coâng trình nhaùnh reõ trung theá 3P-22KV & Traïm

bieán aùp 3P-1600KVA (giai ñoaïn 1)
- 1.176.875.742

131.773.568.2-täauht õyk gnàat ïah hnìrt gnâoC
-006.669.514òb táeiht ,cùom yùaM
667.573.576831.049.127cùahK

26.367.652.613 23.489.612.641
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Bieán ñoäng cuûa xaây döïng cô baûn dôû dang: Naêm 2011
(VND)

Soá dö ñaàu kyø 23.489.612.641
673.756.290.42øyk gnort gnêaT
)391.176.717.71(hnìh uõöh hnòñ áoc nûas iøat gnas nåeyuhC

Khaùc (3.496.946.211)
Soá dö cuoái kyø 26.367.652.613

4.12 Ñaàu tö vaøo coâng ty con
31/12/2011 01/01/2011

Soá dö
(VND)

%
sôû höõu

Soá dö
(VND)

%
sôû höõu

Coâng ty TNHH DOMENOL 8.500.000.000 75 4.500.000.000 70
8.500.000.000 4.500.000.000

Coâng ty TNHH DOMENOL ("DOMENOL") ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy chöùng nhaän
ñaêng kyù kinh doanh vaø ñaêng kyù thueá soá 1401164085 ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 23 thaùng 12 naêm
2009 vaø thay ñoåi laàn ñaàu ngaøy 24 thaùng 6 naêm 2010 vôùi voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng, trong ñoù,
Coâng ty goùp 70% voán ñieàu leä. Hoaït ñoäng chính cuûa DOMENOL laø saûn xuaát, kinh doanh coàn
coâng nghieäp. DOMENOL ñang trong quaù trình hoaøn taát caùc thuû tuïc haønh chính ñeå coù Giaáy
chöùng nhaän ñieàu chænh veà vieäc naâng voán ñieàu leä leân 12 tyû ñoàng, trong ñoù, Coâng ty goùp 9 tyû
ñoàng (75% voán ñieàu leä.)

4.13 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
Coâng ty Coå phaàn Y Döôïc Domedic
(DOMEDIC)

(i) 13.570.200.000 13.570.200.000

000.000.000.04-)LANEMOD( lanemoD nàahp åoC yt gnâoC
Coâng ty Coå phaàn Bao Bì Coâng Ngheä Cao
Vónh Töôøng (VIPACO)

(ii) 20.000.000.000 20.000.000.000

33.570.200.000 73.570.200.000

(i) Coâng ty Coå phaàn Y Döôïc Domedic (DOMEDIC) ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam theo Giaáy chöùng
nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 5103000079 ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 03 thaùng 4 naêm 2007 vaø ñaêng
kyù thay ñoåi laàn thöù saùu ngaøy 02 thaùng 11 naêm 2009 cuûa Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Ñoàng
Thaùp vôùi voán ñieàu leä laø 60 tyû ñoàng. Trong ñoù, Coâng ty naém giöõ 1,35 trieäu coå phieáu, töông ñöông
22,5% quyeàn bieåu quyeát. Hoaït ñoäng chính cuûa Domedic laø khaùm vaø chöõa beänh, baùn leû thuoác
thaønh phaåm.
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(ii) Coâng ty Coå phaàn Bao Bì Coâng Ngheä Cao Vónh Töôøng (VIPACO) ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam
theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 460300373 ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 09 thaùng 7
naêm 2007 vaø ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 3 ngaøy 11 thaùng 7 naêm 2008 cuûa Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu
tö tænh Bình Döông vôùi voán ñieàu leä laø 50 tyû ñoàng. Trong ñoù, Coâng ty naém giöõ 10.000 coå phieáu,
töông ñöông 20% quyeàn bieåu quyeát. Hoaït ñoäng chính cuûa VIPACO laø saûn xuaát bao bì töø haït
nhöïa nguyeân sinh vaø kinh doanh bao bì nhöïa.

4.14 Ñaàu tö daøi haïn khaùc
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Coå phieáu (i) 713.780.000 5.962.980.000

713.780.000 5.962.980.000

(i) Bao goàm Meänh
giaù

Soá löôïng
coå phieáu

Giaù mua
 bình quaân

31/12/2011
(VND)

01/01/2011
(VND)

000.000.01---VPC måahp cïôöD PC yt gnâoC
Coâng ty CP Döôïc phaåm An Giang 10.000 47.000 13.319 626.000.000 626.000.000

000.002.932.5---näauhT hnìB måahp cïôöD PC yt gnâoC
Coâng ty CP Döôïc phaåm Taây Ninh 100.000 798 110.000 87.780.000 87.780.000

713.780.000 5.962.980.000

4.15 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
 Coâng ty Coå phaàn Bao Bì Coâng Ngheä Cao

Vónh Töôøng 
-210.853.589

985.358.012 -

4.16 Chi phí traû tröôùc daøi haïn

01/01/2011
(VND)

Taêng trong kyø
(VND)

Keát chuyeån vaøo
chi phí saûn xuaát,

kinh doanh
(VND)

31/12/2011
(VND)

Coâng cuï duïng cuï 1.979.912.907 178.043.000 (1.503.047.221) 654.908.686
Thueâ cöûa haøng, vaên
phoøng

75.000.000 440.000.000 (103.000.000) 412.000.000

Chi phí söûa chöõa 1.164.008.674 901.245.193 (760.248.467) 1.305.005.400
3.218.921.581 1.519.288.193 (2.366.295.688) 2.371.914.086
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4.17 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø

-364.270.46møal cäeiv táam páac ïôrt gnøohp ïöD
-593.924.522.2cùôört hcírt íhp ihC

2.289.501.858 -

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Soá dö ñaàu kyø - -
Thu nhaäp thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh töø

caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu
tröø

-858.105.982.2

Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh töø
vieäc hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp
hoaõn laïi

--

Soá dö cuoái kyø 2.289.501.858 -

4.18 Vay vaø nôï ngaén haïn
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Vay ngaén haïn
Vay ngaân haøng (i)

Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam 40.157.537.200 62.451.007.612
057.379.276.11076.644.205.73maN täeiV ZNA HHNT gnøah nâagN
-140.331.431.9maN täeiV CBSH HHNT gnøah nâagN

Vay caùc beân lieân quan
000.000.000.22000.000.000.11)ii(cidemoD nàahp åoC yt gnâoC

Vay caù nhaân, toå chöùc khaùc
Nhaân vieân Coâng ty vaø caù nhaân khaùc (iii) 14.887.000.000 7.781.000.000

Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam - CN Ñoàng Thaùp (iv) 7.008.000.000 9.078.000.000

119.689.116.911 112.982.981.362

(i) Ñaây laø caùc khoaûn vay tín chaáp trong thôøi haïn töø 3 ñeán 6 thaùng, vôùi laõi suaát töø 4,5%/naêm ñeán
5,5%/naêm, ñöôïc söû duïng ñeå boå sung voán löu ñoäng.

(ii) Ñaây laø khoaûn vay tín chaáp khoâng kyø haïn vôùi laõi suaát 17%/naêm.

(iii) Ñaây laø khoaûn vay tín chaáp nhaân vieân trong Coâng ty vaø caùc caù nhaân vôùi kyø haïn 1 naêm vaø laõi suaát
15%/naêm.

(iv) Xem chi tieát ôû thuyeát minh soá 4.25 (i)
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4.19 Phaûi traû ngöôøi baùn
31/12/2011

(VND)ä
01/01/2011

(VND)

Beân lieân quan
Coâng ty coå phaàn Bao bì Coâng ngheä cao

Vónh Töôøng
- 146.114.540

116.551.494.24381.256.942.15ab ùöht nâeB

51.249.652.183 42.640.270.151

4.20 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

Thueá giaù trò gia taêng 2.593.786.539 2.515.570.088
424.214.05643.072.01täeib cëañ ïuht uâeit áeuhT
691.753.93490.600.041uåahk päahn táaux áeuhT
889.806.090.8349.585.681.42päeihgn hnaod päahn uht áeuhT
099.601.273.1566.137.172.1nâahn ùac päahn uht áeuhT
808.058.1808.045.2nâeyugn iøat áeuhT
688.677.86904.992.41cùahk áeuht iïaol cùaC

28.219.220.804 12.138.683.380

4.21 Chi phí phaûi traû
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

-879.641.721.11gnàoh aoh íhp ihC

11.127.146.978 -
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4.22 Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

869.021.951.3515.613.398.3nøaoñ gnâoc íhp hniK
280.031.292-iäoh õax måeih oûaB
068.094.553.6057.224.858.3nïah néagn cïôöc ùyk ,õyuq ùyk näahN
938.451.36-gnûaÑ cùat gnâoc gnäoñ tïaoh íhp hniK
000.061.33000.061.33cùöt åoC
-523.035.401nâahn ùac päahn uht áeuhT

Sôû Y Teá Laâm Ñoàng / Chuyeån nhaàm taøi khoaûn 302.947.785 302.947.785
-000.000.7òrt nûauQ gnàoñ iäoH oal øuhT
000.000.871000.000.6 / cïôöD Y cïoh iïaÑ
-925.118.360.2 áeuht àev hníhc hnøah mïahp iv tïahp ûöX

Boä Coâng Thöông / Hoaøn traû kinh phí cuûa Döï
aùn hoaøn thieän quy trình chieát xuaát piperin

-000.514.181.1

Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Ñoàng Thaùp / Phaàn
kinh phí coøn laïi cuûa Döï aùn naám Thaùi Döông 

-981.545.17

Phaàn coøn laïi cuûa khoaûn trích 2% lôïi nhuaän
sau thueá 

-073.422.601.1)i(

000.712.101cùahk päon iûahp ,ûart iûahp nûaohk cùaC

12.628.373.463 10.485.221.534

(i) Ñaây laø phaàn coøn laïi cuûa khoaûn trích 2% lôïi nhuaän sau thueá theo Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå
ñoâng caùc naêm töø 2005 ñeán 2010 nhaèm taïo nguoàn chi traû cho caùc khoaûn chi lieân quan ñeán caùc
naêm naøy.

Bieán ñoäng cuûa khoaûn trích laäp nhö sau: Naêm 2011
(VND)

Soá dö ñaàu kyø -

Trích laäp quyõ töø lôïi nhuaän sau thueá töø naêm 2005 ñeán 2010 7.155.420.860

Truy thu hueá thu nhaäp doanh nghieäp töø naêm 2007 ñeán 2010 (3.427.708.375)

Phaït vi phaïm haønh chính veà thueá giai ñoaïn töø naêm 2007 ñeán 2010 (2.063.818.529)

)685.966.755(cùahk gnïud ûös ihC

Soá dö cuoái kyø 1.106.224.370
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4.23 Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi

Quyõ
 khen thöôûng

(VND)

Quyõ
 phuùc lôïi

(VND)

Quyõ phuùc lôïi
hình thaønh

TSCÑ
(VND)

Coäng
(VND)

01/01/2011 482.145.513 290.128.227 4.014.172.592 4.786.446.332
Trích laäp quyõ 8.000.000.000 8.421.995.400 - 16.421.995.400
Chi khen thöôûng (7.315.056.534) - - (7.315.056.534)
Chi phuùc lôïi cho
ngöôøi lao ñoäng

- (8.661.282.705) - (8.661.282.705)

)807.623.64()807.623.64(--oah uáahK

31/12/2011 1.167.088.979 50.840.922 3.967.845.884 5.185.775.785

4.24 Phaûi traû daøi haïn khaùc
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 2.296.001.911 931.249.931
Boä Coâng Thöông / Hoaøn traû kinh phí cuûa Döï
aùn hoaøn thieän quy trình chieát xuaát piperin

-000.043.374.1

3.769.341.911 931.249.931

4.25 Vay vaø nôï daøi haïn
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)

Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam - CN Ñoàng Thaùp (i) 9.659.401.700 14.597.401.700
Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam - 9.487.500.000

9.659.401.700 24.084.901.700

(i) Ñaây laø caùc khoaûn vay coù haïn möùc 28,537 tyû ñoàng vôùi thôøi haïn 5 naêm (töø thaùng 6 naêm 2009) vaø
laõi suaát töø 6,9%/naêm, nhaèm ñaàu tö Nhaø maùy chieát xuaát nguyeân döôïc lieäu. Khoaûn vay naøy ñöôïc
ñaûm baûo baèng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát, quyeàn sôû höõu coâng trình xaây döïng vaø daây chuyeàn maùy
moùc thieát bò cuûa Nhaø maùy.

4.26 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Soá dö ñaàu kyø 253.368.818 189.751.445
322.799.081534.708.582õyuq päal hcírT
)058.973.711()006.258.042(õyuq gnïud ûös ihC

Soá dö cuoái kyø 298.323.653 253.368.818
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(i) Ñaây laø phaàn coøn laïi cuûa khoaûn trích 2% lôïi nhuaän sau thueá theo Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng
coå ñoâng caùc naêm töø 2005 ñeán 2010 nhaèm taïo nguoàn chi traû cho caùc khoaûn chi lieân quan ñeán
caùc naêm naøy.

Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 

585.379.036.193585.379.036.193øyk uàañ pùog náoV
--øyk gnort gnêat pùog náoV
--øyk gnort mûaig pùog náoV
-913.907.931.61õyuq uáeihp åoc nùaB

Voán goùp cuoái kyø 407.770.682.904 391.630.973.585

Coå töùc

Coâng ty ñaõ coâng boá coå töùc cuûa nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 22% (2.200
ñoàng/coå phieáu). Trong naêm 2011, Coâng ty ñaõ chi traû coå töùc cuûa naêm 2010 laø 38.507.741.800
ñoàng.

Coå töùc cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 seõ ñöôïc ñeà xuaát trong Ñaïi hoäi coå ñoâng
cuûa Coâng ty toå chöùc trong naêm 2012.

Coå phieáu
31/12/2011 01/01/2011

Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh 17.809.336 17.809.336

Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng
Coå phieáu phoå thoâng 17.809.336 17.809.336
Coå phieáu öu ñaõi --

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi
Coå phieáu phoå thoâng - (305.817)
Coå phieáu öu ñaõi --

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh
Coå phieáu phoå thoâng 17.809.336 17.503.519
Coå phieáu öu ñaõi --

Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp
31/12/2011

(VND)
01/01/2011

(VND)
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 79.760.512.313 58.236.641.879

089.128.522.41000.633.908.71 hníhc iøat gnøohp ïöd õyuQ
97.569.848.313 72.462.463.859
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4.28 Taøi saûn thueâ ngoaøi

Coâng ty hieän ñang thueâ nhaø ñeå laøm cöûa haøng, hieäu thuoác.

Caùc khoaûn chi traû tieàn thueâ ñöôïc ghi nhaän chi phí trong kyø:
Naêm 2011

(VND)
Tieàn thueâ toái thieåu 885.840.000

885.840.000

Vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011, caùc khoaûn tieàn thueâ phaûi traû trong töông lai theo hôïp ñoàng
thueâ hoaït ñoäng ñöôïc trình baøy nhö sau:

31/12/2011
(VND)

Trong voøng 1 naêm 518.800.000
000.004.467mêan 5 náeñ 1 nâerT

Treân 5 naêm 432.000.000
1.715.200.000

5. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

5.1 Doanh thu
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Doanh thu baùn haøng hoùa 333.423.117.557 401.672.573.790

996.714.955.407238.454.498.358 cáouht táaux nûas uht hnaoD
706.371.261.2798.764.906.2 táeihk hnit cùôön táaux nûas uht hnaoD
582.360.174783.613.723 uïôör táaux nûas uht hnaoD
781.814.332.4889.771.906.4ïuv hcòd páac gnuc uht hnaoD

1.194.863.534.661 1.113.098.646.568

5.2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
281.110.350.66071.618.919.06nùab gnøah ùaig mûaiG
028.941.264.3823.923.687.1iïal ûart òb nùab gnøaH
817.789.341705.703.101täeib cëañ ïuht uâeit áeuhT

62.807.453.005 69.659.148.720

5.3 Doanh thu thuaàn 
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Doanh thu thuaàn 1.132.056.081.656 1.043.439.497.848
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5.4 Giaù voán haøng baùn vaø dòch vuï cung caáp 
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ baùn 303.196.733.834 365.772.647.505
596.299.560.163645.031.443.354 cáouht táaux nûas náov ùaiG
578.182.841.1176.738.465.1 táeihk hnit cùôön táaux nûas náov ùaiG
059.056.092878.472.092 uïôör táaux nûas náov ùaiG

758.395.976.929 728.277.573.025

5.5 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Laõi tieàn gôûi, tieàn cho vay 1.915.157.341 508.439.226
000.943.554.1000.471.571.2aihc cïôöñ näauhn iïôl ,cùöt åoC
000.047.591005.898.321.2nùaohk gnùöhc gnïôöhn nåeyuhc øöt iõaL
638.459.736.2679.029.556.2näeih cïöht õañ ùaig ûyt hcäel hnâehc iõaL
-766.103.961näeih cïöht aöhc ùaig ûyt hcäel hnâehc iõaL
715.558.080.3515.217.877.2uáahk táeihC
988.787.93508.265.12cùahk hníhc iøat gnäoñ tïaoh uht hnaoD

11.839.727.804 7.918.126.468

5.6 Chi phí taøi chính
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Laõi tieàn vay 10.919.960.891 14.033.238.359
Chieát khaáu thanh toaùn, laõi baùn haøng traû chaäm 1.902.822.752 825.372.918

342.533.031.4186.273.538.5näeih cïöht õañ ùaig ûyt hcäel hnâehc ãoL
181.506.359281.542.107näeih cïöht aöhc ùaig ûyt hcäel hnâehc ãoL
-210.853.589nïah iøad öt uàañ ùaig mûaig gnøohp ïöD
644.726.59370.495.2cùahk hníhc iøat íhp ihC

20.347.353.591 20.038.179.147

5.7 Chi phí baùn haøng
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

165.294.522.2342.871.888.2ìb oab ,uäeil täav íhp ihC
612.354.129.3474.766.762.2gnøud àoñ ,ïuc gnïud íhp ihC
161.444.293.68069.938.046.121iõam náeyuhk ,oùac gnûauq íhp ihC
399.564.411.6310.623.708.51nàeit gnèab cùahk íhp ihC

142.604.011.690 98.653.855.931
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5.8 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 63.144.751.289 54.896.177.552

998.930.282.1097.584.533.1ùyl nûauq uäeil täav íhp ihC
012.388.550.8613.498.311.11 ÑCST oah uáahk íhp ihC
369.675.582.2307.821.655.1íhp äel øav íhp ,áeuhT
)408.653.141()112.378.039.3(gnøohp ïöd íhp ihC
823.363.920.11630.473.207.41iøaogn aum ïuv hcòd íhp ihC
697.204.886.31845.225.667.61nàeit gnèab cùahk íhp ihC

104.688.283.471 91.096.086.944

5.9 Thu nhaäp khaùc
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn 28.000.000 8.399.545
799.777.63000.000.8uàaht ôs àoh nùab nàeit uhT

Thu kinh phí hôïp taùc ñaøo taïo Döôïc só Trung
hoïc heä vöøa laøm vöøa hoïc

-827.272.671

912.416.35612.503.94cùahk päahn uhT

261.577.944 98.791.761

5.10 Chi phí khaùc
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
-755.959.3hnùahc hnøah mïahp iv tïahP
237.310.3431.287.6cùahk íhp ihC

10.741.691 3.013.732

5.11 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp ("TNDN") hieän haønh

Naêm 2011
(VND)

Naêm 2010
(VND)

Chi phí thueá TNDN tính treân thu nhaäp chòu
thueá giai ñoaïn hieän haønh

(i) 40.297.173.449 30.596.072.576

40.297.173.449 30.596.072.576
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(i) Chi phí thueá TNDN öôùc tính treân thu nhaäp chòu thueá giai ñoaïn hieän haønh
Hoaït ñoäng 

saûn xuaát
(VND)

Hoaït ñoäng
 khaùc

(VND)
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Toång lôïi nhuaän keá toaùn

tröôùc thueá
118.099.772.521 11.247.511 118.111.020.032 113.387.707.298

Ñieàu chænh chi phí khoâng
ñöôïc tröø

Chi phí vöôït 10% toång
chi phí hôïp lyù

73.183.245.401 941.305.179 74.124.550.580 41.048.004.593

Chi phí trích tröôùc chöa
thöïc chi

11.127.146.978 - -879.641.721.11

Döï phoøng trôï caáp maát
vieäc laøm

210.169.014 88.154.639 -356.323.892

Ñieàu chænh thu nhaäp khoâng
chòu thueá

Coå töùc nhaän ñöôïc, lôïi
nhuaän ñöôïc chia

- (2.175.174.000) (2.175.174.000) (1.455.349.000)

Toång coäng 202.620.333.914 (1.134.466.671) 201.485.867.243 152.980.362.891
Caán tröø (1.134.466.671) 1.134.466.671
Lôïi nhuaän tính thueá TNDN 201.485.867.243 - 201.485.867.243 152.980.362.891
Thueá suaát 20% 25% 20% 20%
Chi phí thueá TNDN 40.297.173.449 - 40.297.173.449 30.596.072.578

5.12 Chi phí/(thu nhaäp) thueá thu nhaäp doanh nghieäp ("TNDN") hoaõn laïi
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Thu nhaäp thueá TNDN hoaõn laïi phaùt sinh töø
caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu
tröø

-)858.105.982.2(

(2.289.501.858) -

5.13 Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)
Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu 699.364.985.581 715.709.562.423

130.204.509.88573.516.393.501gnâoc nâahn íhp ihC
399.761.881.12185.791.613.52hnòñ áoc nûas iøat oah uáahk íhp ihC
345.758.882.111506.035.353.051iøaogn aum ïuv hcòd íhp ihC
486.411.449.22659.010.798.92nàeit gnèab cùahk íhp ihC

1.010.325.340.098 960.036.104.674
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5.14 Laõi cô baûn treân coå phieáu
Naêm 2011 Naêm 2010

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (VND) 80.103.348.441 82.791.634.722
Coå töùc cuûa coå phieáu öu ñaõi  (VND) --

80.103.348.441 82.791.634.722

Soá löôïng bình quaân gia quyeàn cuûa
soá coå phieáu phoå thoâng ñang löu
haønh trong kyø

(Coå phieáu) 17.505.195 17.503.519

Laõi cô baûn treân coå phieáu (VND/coå phieáu) 4.576 4.730

6. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC 

6.1 Thoâng tin veà caùc beân lieân quan

(i) Trong naêm taøi chính vaø taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính, caùc beân sau ñaây ñöôïc nhaän bieát laø beân
lieân quan cuûa Coâng ty:

Caùc beân lieân quan
Ñòa ñieåm / 
Quoác tòch* Giai ñoaïn Quan heä

Coâng ty coå phaàn DOMENOL Vieät Nam Coâng ty con
táek nâeil yt gnâoCmaN täeiVCIDEMOD cïôöD Y nàahp åoc yt gnâoC

Coâng ty coå phaàn bao bì coâng ngheä
cao Vónh Töôøng

táek nâeil yt gnâoCmaN täeiV

Coâng ty coå phaàn DOMENAL Vieät Nam Töø 01/01/2011
ñeán 19/12/2011

Coâng ty lieân keát

táohc ûuhc nâeiv hnøahT*maN täeiVcáoñ mùaiG gnåoT naB

(ii) Giao dòch chuû yeáu vôùi caùc beân lieân quan

Caùc beân lieân quan Noäi dung giao dòch
Naêm 2011

(VND)
Naêm 2010

(VND)

Coâng ty coå phaàn DOMENOL Goùp voán 4.000.000.000 4.500.000.000
Chi hoä phí hoaït ñoäng 17.559.172 154.239.750

Coâng ty coå phaàn Y Döôïc
DOMEDIC

Chi hoä tieàn thueâ ñaát 136.890.688 -

Coâng ty coå phaàn DOMENAL Thoaùi voán 40.000.000.000 -

Ban Toång Giaùm ñoác Thu nhaäp 2.730.327.808 3.127.141.412



90

(iii) S  d  v i các bên liên quan 
 
Các bên liên quan 

 
N i dung giao d ch 

31/12/2011 
(VND) 

01/01/2011 
(VND) 

Công ty c  ph n DOMENOL 
 

V n góp 
Ph i thu khác 

8.500.000.000 
171.798.922 

4.500.000.000 
154.239.750 

Công ty c  ph n Y D c 
DOMEDIC 

V n góp 
Vay 

13.570.200.000 
11.000.000.000 

13.570.200.000 
22.000.000.000 

Công ty c  ph n DOMENAL V n góp - 40.000.000.000 
 Ph i thu bán hàng - 53.550.000 

Công ty c  ph n bao bì công 
ngh  cao V nh T ng 

V n góp 
Ph i tr  mua hàng 

20.000.000.000 
- 

20.000.000.000 
146.114.540 

Ban T ng Giám c Ph i thu khac 360.000.000 360.000.000 
    

 
 

HUỲNH TRUNG CHÁNH

Tổng Giám đốc

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

PHẠM NGỌC TUYỀN

Kế toán trưởng
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Trong năm 2011, DOMESCO vinh dự được bầu chọn là 1 trong 21 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt 
nhất năm 2011 do Vietstock tổ chức khảo sát.

Trong năm 2011, thực hiện chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược là các Tập đoàn , Công ty Dược mạnh trên 
thế giới tham gia đầu tư vào DOMESCO nhằm hổ trợ về công nghệ, thị trường, kinh nghiệm sản xuất, ..... thay 
thế các nhà đầu tư tài chính hiện tại trong thời điểm khủng hoảng kinh tế lan rộng và kéo dài, bộ phận quan 
hệ nhà đầu tư (IR) của DOMESCO đón tiếp rất nhiều nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước đến tìm hiểu để 
đầu tư vào DOMESCO. Đáng chú ý nhất là các cuộc tham gia đánh giá toàn diện (Due Diligence) của các Tập 
đoàn Dược phẩm CFR Pharmaceuticals (Chi Lê), Taisho Pharmaceuticals (Nhật), Dream Incubator (Nhật) và 
Tập đoàn Nipro Corporation (Nhật). Các công ty tham gia làm việc với DOMESCO còn có các công ty tư vấn 
cho các đối tác nước ngoài bao gồm Ngân hàng Daiwa Nhật Bản, Jaccar của Pháp, Công ty cổ phần chứng 
khoán Tp.HCM (HSC), ... đều đánh giá cao công tác IR của DOMESCO cũng như tính minh bạch thông tin, số 
liệu. 

Kết quả đạt được là DOMESCO đã tìm được đối tác chiến lược cùng ngành Dược là Tập đoàn Dược phẩm 
CFR của Chi Lê đã tham gia vào DOMESCO thông qua việc mua lại cổ phần của các nhà đầu tư lớn khác 
trong và ngoài nước, mở ra triển vọng hợp tác sản xuất nhượng quyền, xuất khẩu vào thị trường Nam Mỹ, 
phân phối sản phẩm của Tập đoàn CFR Pharmaceuticals tại Việt Nam, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng vượt 
bậc bắt đầu từ năm 2013.

Ngoài ra, trong năm 2011, Domesco tiếp tục được Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (CIC) xếp hạng tín dụng doanh nghiệp “AAA - Loại tối ưu: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cao, 
Khả năng tự chủ tài chính rất tốt. Triển vọng phát triển lâu dài, tiềm lực tài chính mạnh, Lịch sử vay trả 
nợ tốt. Rủi ro rất thấp” 
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Hiện tại, công ty duy trì việc cung cấp thông tin được cập nhật liên tục cho nhà đầu tư thông qua các kênh 
công bố thông tin sau:

- Website công ty: www.domesco.com

- Website của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM: www.hsx.vn

- Các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài
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Công tác xã hội – từ thiện

Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Công ty luôn tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần 
cho CB - CNLĐ. Bên cạnh đó, Công ty nhận thấy công tác xã hội là trách nhiệm của Công ty đối với 
xã hội nên năm qua Công ty cũng đã tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: Chương trình học 
bổng “Thắp sáng Ước mơ”; Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; Khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; Ăn tết với người nghèo; 
Quà cây mùa xuân cho các em thiếu nhi nghèo trong Tỉnh; Ủng hộ lũ lụt; Hỗ trợ công tác gây quỹ từ 
thiện, công tác xã hội khác trong và ngoài Tỉnh,... Tổng số tiền thực hiện là: 1.832.726.671 đồng. 

Ngoài ra, Công ty còn ủng hộ các Ban, Ngành tặng quà cho các gia đình nghèo, trẻ em mồ côi,... hàng 
trăm triệu đồng nhân dịp lễ, Tết...

Công ty còn đóng góp các quỹ như:

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là: 63.844.611 đồng. 

Quỹ Mái ấm công đoàn là: 42.624.000 đồng.
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Công tác tài trợ cho hoạt động thể dục thể thao:

Công ty DOMESCO tự hào là một trong những doanh nghiệp dược tiên phong trên cả nước trong việc 
tạo dựng hình ảnh và xây dựng thương hiệu một cách xã hội hóa bằng sự quan tâm chú trọng đến các 
hoạt động thể dục thể thao. Nổi bật trong số đó là công tác tài trợ cho đội đua xe đạp mang tên 
DOMESCO. Việc tài trợ bắt đầu từ năm 1995 với ban đầu là hỗ trợ trang phục thi đấu, dần dần thêm 
mức tài trợ 500.000 đồng cho một vận động viên và đến nay, năm 2011, Công ty đã mạnh dạn đầu tư 
2.500.000.000 đồng/năm cho cả đội đua. Với sự quan tâm, chăm lo sâu sát của tập thể, lãnh đạo Công 
ty, hàng năm, đội đua xe đạp DOMESCO đều đoạt giải cao trong các kỳ thi đấu. Gần đây nhất, cụ thể 
trong năm 2011, để chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Sở Văn hóa, 
Thể thao & Du lịch phối hợp cùng Liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao tỉnh Đồng Tháp  tổ chức Giải xe đạp 
tỉnh Đồng Tháp mở rộng năm 2011 – Tranh cúp DOMESCO. Kết quả đội đua xe đạp DOMESO đã đạt 
giải nhất đồng đội. Về giải cá nhân, đội DOMESCO đã chiếm toàn bộ các giải nhất, nhì, ba.
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Cúp Bình Dương 2011

Cúp DOMESCO 2011
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Trong năm 2011, Công ty không có đợt tăng vốn điều lệ nào.

Tổng số cổ phần hiện tại: 17.809.336 cổ phần thường. Không có cổ phần ưu đãi.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.809.336 cổ phiếu. 

Công ty hiện không còn cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 là 22% trên vốn điều lệ.

Số lượng cổ đông

46

1.319

166

19

1.550

Cổ đông

Tổ chức trong nước

Cá nhân trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức nước ngoài

Tổng cộng

Số lượng sở hữu

7.375.009

1.944.407

139.734

8.350.186

17.809.336

Tỷ lệ

41,41%

10,92%

0,78%

46,89%

100,00%

10.92% 

41.41% 

0.78% 

46.89% 
Cá nhân trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức trong nước

Tổ chức nước ngoài

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 09/03/2012
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Công ty dược phẩm CFR S.A là công ty dược phẩm hàng đầu tại Châu Mỹ Latin, có hoạt động sản xuất kinh 
doanh trải dài trên 15 quốc gia ở châu lục này, trong đó chủ yếu là: Chi le, Pe ru, Ác hen ti na và các thị trường 
mới nổi khác. Công ty hoạt động chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thương mại các phát 
minh, các bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Sản phẩm của Công ty  tập trung vào các phân khúc: 
thần kinh, tâm thần, tim mạch, phụ khoa, cấy ghép, lọc máu, ung thư, thấp khớp... cùng các sản phẩm đặc thù 
trong điều trị y khoa kỹ thuật cao. 

Website : www.cfr-corp.com

STT Người thực hiện

1

2 Dragon Capital Vietnam Mother Fund Cổ đông lớn 

Viet Nam Dragon Fund Limited

3 CFR International Spa

Quan hệ Cổ đông

Người có liên quan thành viên
HĐQT Trịnh Hoài Giang 

Người có liên quan thành viên
HĐQT Ông Nguyễn Phương,
Ông Alejandro Esteban
Weinstein Manieu và Ông Alexis
Eduardo Camhi Levy

1.241.246
(7,09%)

1.241.246
(7,09%)

Số CP sở hữu
đầu kỳ

-

Số CP sở hữu
cuối kỳ

-

-

7.958.620
(44,69%)

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (so sánh với năm 2010)

STT Cổ đông

1

2 CFR International Spa Chi lê

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Quốc gia

Việt Nam 6.181.778

7.958.620

Sở hữu Tỷ lệ

44.69%

34,71%

Danh sách cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần trở lên
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Thông tin về cổ phần và cổ đông

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước, trực thuộc 
Chính phủ để quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, các lĩnh vực theo quy định 
của pháp luật.

Website : www.scic.vn

Trở thành nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ Việt Nam thông qua việc đem lại giá trị tối đa và sự 
tăng trưởng bền vững cho các khoản đầu tư.

TẦM NHÌN CỦA SCIC

1. Cổ đông năng động của doanh nghiệp 

2. Nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ 

3. Nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp

Tp. Cao lãnh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. HUỲNH TRUNG CHÁNH

SỨ MỆNH CỦA SCIC

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI CỦA SCIC



TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 66 Quốc Lộ 30, P.Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 84.67.3852278 - 3859370 - Fax: 84.67.3851270

Email: domesco@domesco.com

Website: http://www.domesco.com

A

F

E

w

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: 37 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 84.8.38655287 - 38654185 - Fax: 84.8.38650447

Email: tphcm@domesco.com - domesco@hcm.vnn.vn

A

F

E

Designed by Vietstock
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