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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 
DANAMECO 

 
Số: 334/DNM/BCTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2010
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 
Tên viết tắt: DANAMECO 
Mã chứng khoán: DNM 
Năm báo cáo: 2010 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty. 
1. Những sự kiện quan trọng: 
a. Việc thành lập 
- Năm 1976 Trạm vật tư y tế Quảng Nam Đà Nẵng được Sở y tế Quảng 

Nam Đà Nẵng thành lập, nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng viện trợ y 

tế để khắc phục hậu quả sau chiến tranh. 

- Đến năm 1986 đổi tên thành Công ty Thiết bị vật tư y tế Quảng Nam Đà 

Nẵng chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí như giường, tủ, bàn sinh ... 

cung cấp cho các bệnh viện trong tỉnh. 

- Năm 1997 khi Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tách thành hai đơn vị hành chính 

thì Công ty chuyển về trực thuộc Bộ Y tế, là đơn vị thành viên của Tổng 

Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam lấy tên là Công ty Thiết bị Y tế Trung Ương 3 

Đà Nẵng theo Quyết định số 34/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 13/ 

01/1997. 

- Năm 2004 thực hiện chủ trương Cổ phần hoá các Doanh nghiệp của Nhà 

nước, Công ty được đổi tên  thành Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO 

theo Quyết định số 3596/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 12/10/2004 

và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 

07/2005 trong đó vốn Nhà nước là 43%. 

b. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 
Năm 2004 thực hiện chủ trương Cổ phần hoá các Doanh nghiệp của Nhà 

nước, Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần Y tế DANAMECO theo 

Quyết định số 3596/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 12/10/2004 và 
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chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 

07/2005. 

c. Niêm yết:   

Ngày 23/11/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết Cổ 

phiếu Công ty. Ngày 16/02/2011 Cổ phiếu Công ty giao dịch lần đầu trên Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán DNM và số lượng 

cổ phiếu niêm yết là 2.411.510 cổ phiếu. 

d. Các sự kiện khác:  
+ Đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên vào ngày 07/05/2010 để bầu lại  

HĐQT, BKS, sửa đổi điều lệ, ban hành qui chế quản trị nội bộ Doanh nghiệp 

và qui định mức phù lao cho HĐQT, BKS. 

+ Bổ nhiệm lại TGĐ điều hành năm 2011; 

+ Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 theo tinh thần nghị quyết Đại Hội đồng cổ 

đông là 10% vào ngày 05/10/2010. 
2. Quá trình phát triển 
a. Ngành nghề kinh doanh:  
        Sản xuất và kinh doanh: thuốc, thiết bị vật tư y tế Bông băng gạc y tế, 

các sản phẩm dùng một lần trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch, các sản phẩm 

cấp cứu chấn thương, thiên tai thảm hoạ. 

        Kinh doanh – Xuất nhập khẩu: vật tư, nguyên liệu, dụng cụ thiết bị y 

tế, sinh phẩm y tế, hoá chất xét nghiệm, hóa chất chống dịch, hóa chất công 

nghiệp, dụng cụ thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng 

cụ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Dịch vụ: 
- Dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế; dịch vụ tư vấn 

thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X- quang và các 

công trình chuyên ngành y tế; 

- Cung cấp dịch vụ hậu cần, công  ích cho  Bộ Y tế: tiếp nhận,quản lý và 

phân phối hàng cho các chương trình viện trợ khu vực Miền Trung và 

Tây Nguyên; 

- Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh); thuốc tẩy trùng, thiết 

bị tẩy trùng và xử lý môi trường; 

- Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường. 
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b. Tình hình hoạt động:  
Từ sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, dưới sự điều hành của Hội 

đồng quản trị Ban Tổng giám đốc công ty, Công ty đã có sự thay đổi cơ cấu 

bộ máy, nhân sự điều hành phù hợp, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty 

đã có sự thay đổi tích cực; do vậy hiệu quả công việc và tình hình sản xuất 

kinh doanh đã tiến triển rất tốt so với giai đoạn còn là một doanh nghiệp Nhà 

Nước.   

3. Định hướng phát triển 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã xác định rõ mục tiêu, 

chiến lược phát triển như sau: 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  
-  Xây dựng và giữ vững thương hiệu uy tín tại Việt Nam và trong khu vực 

Đông Nam Á. 

- Doanh nghiệp dẫn đầu của ngành Trang thiết bị y tế VN trong sản xuất - 

Kinh Doanh và chung tay vì sức khỏe cộng  đồng. 

- Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững theo chiến lược y tế 

Quốc Gia 2010 -2020. 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Về sản phẩm: 
- Sàng lọc và lựa chọn sản phẩm kinh doanh lợi thế để đầu tư tăng tốc, chiếm 

lĩnh ít nhất 60% thị phần trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Ưu tiên đầu tư cho những sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh cao để đổi 

mới công nghệ, hợp lý hóa đi liền với mở rộng sản xuất công nghiệp, để nâng 

cao chất lượng sản phẩm hàng hóa y tế, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh 

tranh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tối ưu cho công tác y tế nước nhà theo 

mục tiêu chiến lược y tế Quốc gia 2010 -2020, và xuất khẩu, nhằm tối đa hóa 

lợi nhuận cho Công ty, bảo toàn vốn và sinh lợi cho cho Cổ đông.  

- Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến trong sản xuất và phát triển sản 

phẩm mới.  

Về công tác Marketing: 
- Chú trọng đầu tư cho công tác marketing, quảng bá thương hiệu 

DANAMECO, nâng cao hình ảnh của công ty, tăng  cường  năng  lực  cạnh  

tranh  trong  các  hoạt  động  kinh doanh. 
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- Cải thiện chất lượng dịch vụ của các kênh phân phối truyền thống, đồng thời 

mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để phủ kín thị trường tiêu 

thụ sản phẩm của DANAMECO, đảm bảo tiếp cận trực tiếp đến nhóm các 

khách hàng mục tiêu nhằm tối đa hóa lợi ích hai bên. 

- Đưa DANAMECO trở thành một trong những nhà sản xuất bông băng gạc, 

cấp cứu chấn thương, phòng chống dịch bệnh uy tín hàng đầu tại Việt Nam 

và trở thành thương hiệu nổi tiếng, thân thiện trong khu vực. 

Về tài chính: 
- Cấu trúc lại nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng 

vốn hiệu quả. 

- Đa dạng hình thức huy động vốn kết hợp với phát hành thêm cổ phiếu để 

phục vụ cho việc phát triển sản xuất kinh doanh theo mục tiêu. 

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, tăng cường khả năng tự chủ về 

tài chính của công ty hạn chế tối đa nhưng rủi ro về tài chính trong cơn bão 

giá và lãi suất ngân hàng . 

Về nguồn nhân lực:  
- Không ngừng đào tạo nâng tầm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn 

thiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho 

nguồn nhân lực hiện có.  

- Xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nhân tài nhằm sẵn sàng đáp 

ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo xu hướng hội nhập 

và lợi thế ngành. 

- Bằng những chính sách đãi ngộ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao 

thu nhập cho người lao động, giữ vững nguồn lực lao động để ổn định và 

phát triển sản xuất bền vững.  

Về công tác tổ chức, quản lý:  
- Tuân thủ qui định của Pháp luật, giữ vững uy tín với khách hàng.  

- Vận hành trôi chảy hệ thống quản lý chất lượng và quản trị doanh nghiệp 

ERP nhằm kip thời công bố thông tin chính xác cho các cơ quản lý và tiện ích 

giao dịch với khách hàng và cổ đông. 

- Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ chế lương 

thưởng, động viên khuyến khích nhân viên làm việc tự giác và chuyên 

nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 
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II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty. 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm. 
Năm 2010 là năm rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói 

chung và DANAMECO nói riêng, tình hình giá nguyên vật liệu, lãi suất ngân 

hàng và tỉ giá không ngừng biến động theo chiều hướng bất lợi cho doanh 

nghiệp. Nhưng với sự nổ lực của HĐQT, Ban giám đốc và CBCNV 

DANAMECO đã đạt được kết quả theo biểu mẫu bên dưới. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.  
Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2010 Thực hiện 2010 Tỉ lệ  
TH/KH 2010

Doanh thu thuần  181,000,000,000 180.796.532.089 99.89% 

Tổng lợi nhuận trước thuế  14,165,000,000 8.066.333.892 56.94% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN  10,624,000,000 6.137.857.400 57.90% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.882 2.545 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.  
- Đầu tư để hoàn thiện nhà máy sản xuất găng để sớm đi vào hoạt động trong 

năm 2011. 

- HĐQT đưa ra nghị quyết thống nhất việc mua 2.300m2 đất tại 464/4 Núi 

Thành - Đà Nẵng với mức giá 6,6 triệu đồng/m2. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai. 
- Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, gia tăng giá trị 

doanh nghiệp và nâng cao lợi ích cho cổ đông, tiết kiệm tối đa các chi phí để 

đảm bảo lợi nhuận.  

- Tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh của công ty, giữ vững thị trường 

truyền thống, khai thác phát triển mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa kênh 

phân phối nhằm khai thác tối đa năng lực sản xuất của Công ty, hướng đến 

xuất khẩu mạnh sang các thị trường trong khu vực và Nhật Bản. 

- Nâng cao thu nhập người lao động, đào tạo, tuyển dụng, tăng cường chất 

lượng  chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc. 

- Tăng cường công tác quản trị, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.  

III. Báo cáo của Ban Giám đốc. 
1. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010. 
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM  
2009 

NĂM 
2010 

1 Cơ cấu tài sản      

 - Tài sản dài hạn/ tổng tài sản % 69,77 71,54 

 - Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản % 30,23 28,46 

2 Cơ cấu nguồn vốn      

 - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn % 55,11 64,46 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn % 44,89 35,54 

3 Khả năng thanh toán      

 - Khả năng thanh toán nhanh lần 1,08 0,68 

 - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,39 1,17 

4 Tỷ suất lợi nhuận      

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản % 6,54 6,54 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần % 2,11 3,39 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn 

chủ sở hữu 
% 5,23 14,00 

5 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 - Vòng quay hàng tồn kho lần 7.91 5.60 

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản  lần 1.86 1.47 

 

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và 
nguyên nhân dẫn đến biến động): Không có 
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 18.174 đ/cổ phiếu 
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có 
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 
                    Cổ phiếu thường: 2.411.510 cổ phiếu 

 Cổ phiếu ưu đãi: không có 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 2.411.510 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không 
có 
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Tạm chi trả cổ tức 

đợt 01 năm 2010 là 10%, dự kiến chi trả đợt 02 năm 2010 là 10% 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm tài chính TH 
2009 

KH 
2010 

TH 
2010 

TH2010/ 
KH2010 

TH2010/ 
TH2009 

Doanh thu thuần 153.430 181.000 180.796 99.98% 117.83%
Tổng lợi nhuận trước thuế 9.101 14.165 8.066 56.94% 88.62%

Lợi nhuận ròng 7.942 10.624 6.151 57.89% 77.44%

Lãi cơ bản/Cổ phiếu 3.294 2.551  
 

- Qua kết quả thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của 

Tổng công ty, nhận xét một số vấn đề chủ yếu, như sau: 

+ Về doanh thu: Hoàn thành 99.89% so với kế hoạch năm 2010.  

+ Về lợi nhuận trước thuế TNDN: Hoàn thành 56.94% so với kế hoạch 

năm 2010. 

- Nguyên nhân chính của việc không đạt được mức lợi nhuận kế hoạch như 

sau:  
+ Do sự tăng giá mạnh của nguyên vật liệu, giá nguyên vật liệu tăng 

gấp 3-5 lần so với năm trước dẫn đến giảm lãi. 

+ Sự biến động tỉ giá ngoại tệ: vào tháng 01/2010 tỉ giá dao động quanh 

mức 18.479 đồng/USD thì đến nay tỉ giá thanh toán là 21.000 tăng 

11.36%. 
+ Chưa phát hành kịp cổ phần trong năm 2010 dẫn đến tăng chi phí tài 

chính.  

+ Giá bán ra được xác định thông qua thầu trọn gói ngay từ cuối năm 

trước, mà Công ty không được quyền thay đổi hay tăng giá so với hợp 

đồng đã ký. 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được.   
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã thực hiện 

tái cơ cấu bộ máy tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ CBCNV các phòng ban cụ thể 

như thành lập mới phòng QA, sáp nhập phòng Hành chính Nhân sự, luân 

chuyển CBCNV giữa các phòng ban để phát huy hết khả năng, năng lực của 

từng CBCNV. 

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội 

qui, qui chế, qui định để tăng cường công tác kiểm soát nội bộ như: qui định 

kiểm soát hồ sơ; qui định kiểm soát tài liệu; qui định quản lý con dấu; qui trình 
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lập và luân chuyển chứng từ nhập xuất hàng hóa; qui định lập và luân chuyển 

chứng từ kế toán; qui chế tài chính; qui chế quản lý nội bộ; qui định an toàn 

vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường….. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 
-  Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực 

lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận 

lợi và khó khăn sắp tới. Tổng Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch 

chính năm 2011 như sau:   

Đơn vị tính: Đồng 

CHỈ TIÊU Thực hiện 2010 Kế hoạch 2011 Tỉ lệ 
KH2011/2010

Tổng doanh thu  180.796.532.089 210,000,000,000 116.15%

Tổng lợi nhuận trước thuế 8.066.333.982 15,640,000,000 193.89%

Lợi nhuận sau thuế 6.137.857.400 11,730,000,000 190.67%

Cổ tức 20% Dự kiến 20% 

 

- Giải pháp thực hiện:  
+ Mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để phủ kín thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.  

+ Không ngừng đầu tư, nghiên cứu, nâng cao, cải tiến chất lượng sản 

phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

+ Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ chế lương 

thưởng, đào tạo mới nhằm động viên khuyến khích nhân viên làm việc hiệu 

quả và chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

+ Tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định, lâu dài và 

từng bước liên doanh, liên kết với các Công ty sản xuất nguyên liệu.  

+ Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp quản trị ERP 

để quản trị doanh nghiệp và kịp thời công bố thông tin chính xác. 

IV. Báo cáo tài chính. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2010 (Phụ lục 1) 

- Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán 2010 (Phụ lục 2) 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán. 
 1. Kiểm toán độc lập 

a. Đơn vị kiểm toán độc lập 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 

Địa chỉ: Lô A92 – đường 30 tháng 4, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  

Điện thoại: 05113-3639639   Fax: 05113-3639638 

b. Ý kiến kiểm toán độc lập:  
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung 

thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 

tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 

với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và 

các quy định pháp lý có liên quan. 

c.  Các nhận xét đặc biệt: Không có 

2. Kiểm toán nội bộ: Chưa có 

VI. Các công ty có liên quan. 
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: 
không có 
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do DANAMECO nắm giữ:  
Công ty TNHH một thành viên DANAMECO Quảng Nam.  
3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 
- Trong năm 2010, Tổng công ty tiếp tục đầu tư nhà máy sản xuất găng tay y 

tế với số tiền: 12.401.069.053 đồng 

- Tại thời điểm 31/12/2010, Tổng số tiền Tổng công ty góp vốn vào Công ty 

TNHH MTV Danameco Quảng Nam là 26,594,279,603 đồng 

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan. 
a. Tóm tắt tình hình hoạt động:  
- Công ty TNHH một thành viên DANAMECO Quảng Nam được thành lập 

vào ngày 29/01/2007, trên cơ sở vốn góp của Tổng công ty cổ phần Y tế 

DANAMECO. 

- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chủ yếu: 

+ Sản xuất các loại bao bì carton; 

+ Các sản phẩm bông băng gạc vật tư y tế;  

+ Các sản phẩm dùng trong phẫu thuật; Găng tay cao su y tế. 
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+ Các sản phẩm phục vụ sức khỏe sinh sản, cấp cứu chấn thương, 

thiên tai, dịch bệnh và các sản phẩm phục vụ cho công tác chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng;  

+ Dịch vụ kho, bãi, tiếp nhận, dự trủ, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn 

vân hành thiết bị hàng hoá y  tế. 

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. 

b. Tóm tắt tình hình tài chính công ty con: 

 Bảng cân đối kế toán: 

                                                                                        Đơn vị tính: Đồng 

 Chỉ tiêu  Năm 2009 Năm 2010 

A. Tài sản ngắn hạn 7.149.928.432 9.061.124.087

 Tiền và các khoản tương đương tiền 572.283.489 154.847.346

 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                       - -

 Các khoản phải thu ngắn hạn 3.273.638.666 2.912.377.325

 Hàng tồn kho 3.000.264.779 5.697.486.671

 Tài sản ngắn hạn khác 303.741.498 296.412.745

B. Tài sản dài hạn 12.404.776098. 23.951.284.483

 Các khoản phải thu dài hạn             - -

 Tài sản cố định 12.200.922.137 23.259.554.531

 Tài sản dài hạn khác 203.853.961 691.729.952

Tổng tài sản 19.554.704.530 33.012.408.570

A. Nợ phải trả  4.084.381.336 5.774.199.352

  Nợ ngắn hạn 4.048.865.299 5.724.954.208

 Nợ dài hạn 35.516.037 49.245.144

B. Vốn chủ sở hữu  15.470.323.194 27.238.209.218

 Vốn chủ sở hữu 15.470.323.194 27.238.209.218

 Nguồn kinh phí, quỹ khác                        - -

Tổng nguồn vốn 19.554.704.530 33.012.408.570

 
 
 



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 

Doanh thu thuần  15.363.549.208 16.799.074.987 

Giá vốn hàng bán 12.807.333.608 13.993.662.202 

Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV  2.556.215.600 2.805.412.785 

Doanh thu hoạt động tài chính       7.723.158       4.758.896 

Chi phí tài chính 123.509.765 375.268.222 

Chi phí bán hàng 326.323.568    447.989.865 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 650.246.104 1.289.563.231 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX-KD 1.463.859.321 697.350.363 

Thu nhập khác 4.128.036 48.946.482 

Chi phí khác 66.300.367      5.200.000 

Lợi nhuận khác  (62.172.331) 43.746.482 

Tổng lợi nhuận trước thuế  1.401.686.990 741.096.845 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 124.574.347 97.167.230 

Lợi nhuận sau thuế TNDN  1.277.112.643 643.929.615 

 
VII. Tổ chức và nhân sự 
1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

a.  PHẠM THỊ MINH TRANG  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 
- Giới tính   : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh : 14/01/1953  

- Nơi sinh   : Xã Điện Hoà - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 

- Số CMND   : 200034213 ngày 08/07/2009 cấp tại: CA Đà Nẵng 

- Quốc tịch   : Việt Nam     

- Dân tộc   : Kinh    

- Quê quán   : Xã Điện Hoà - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú : 128 Tống Phước Phổ - Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng 

- Số điện thoại cơ quan  : 05113.823951 

- Số điện thoại di động    : 0903.501611   

- Trình độ văn hoá  : 12/12   

- Trình độ chuyên môn : Đại Học - Dược Sỹ.  

       Chuyên khoa cấp I Quản lý y tế (sau Đại học)

 Quá trình công tác:  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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1968-1982 Nhân viên y tế, ngành y tế Quảng Nam – Đà 

Nẵng 

1983-1990 Cán bộ nghiệp vụ quản dược, Sở y tế Quảng 

Nam – Đà Nẵng 

1991-1997 Giám đốc Cty Thiết bị vật tư y tế Tỉnh QN-ĐN 

1997-2005 Giám đốc Cty thiết bị y tế TW3 thuộc Bộ y tế 

2005-nay Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO 

- Chức vụ tại Tổng Công ty hiện nay:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc, Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 

b.  NGUYỄN KIỆM   Phó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ phụ trách KD 
- Giới tính   : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 03/04/1966  

- Nơi sinh   : Xã Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Tp Đà Nẵng 

- Số CMND   : 200832895 ngày 23/06/2005 cấp tại CA Đà Nẵng 

- Quốc tịch   : Việt Nam     

- Dân tộc   : Kinh    

- Quê quán   : Xã Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Tp Đà Nẵng 

- Địa chỉ thường trú : 86 Trần Hữu Trang – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng. 

- Số điện thoại cơ quan  : 0511.3892097 

- Số điện thoại di động :0903555195   

- Trình độ văn hoá  : 12/12   

- Trình độ chuyên môn : Đại Học Quản Trị Kinh Doanh; Đại học Luật

 Quá trình công tác  :  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 
1987 – 1996 Kế toán, Công ty Bách hóa Vải sợi Miền Trung 

1996 – 2005 Trưởng phòng kinh doanh thị trường 

2005 - nay   Phó Tổng giám đốc kinh doanh thị trường, 

Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng 

Giám đốc Kinh doanh thị trường 

c. NGUYỄN TẤN TIÊN  Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Kế toán 
trưởng 
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- Giới tính   : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 12/06/1964  

- Nơi sinh   : Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam 

- Số CMND   : 200491836 ngày 25/07/2006 cấp tại: CA Đà Nẵng 

- Quốc tịch   : Việt Nam     

- Dân tộc   : Kinh    

- Quê quán   : Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú : 02 Triệu Việt Vương – Q. Sơn Trà – Tp Đà Nẵng 

- Số điện thoại cơ quan  : 0511.3818478 

- Số điện thoại di động : 0903591296   

- Trình độ văn hoá  : 12/12   

- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- 

Chuyên ngành kế toán tài chính 

- Quá trình công tác:  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 
1989- 1993 Kế toán trưởng Xí nghiệp Liên Hiệp Lâm – Công- 

Nông nghiệp 

1994- 1996 Kế toán trưởng Công ty Thiết bị Vật tư y tế Quảng 

Nam - Đà Nẵng 

1997 – 2005 Kế toán trưởng Công ty Thiết Bị Y Tế TW3 Đà Nẵng 

2006 - nay   Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Tổng công 

ty cổ phần Y tế DANAMECO 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám 

đốc thường trực Phụ trách Kế hoạch – Tài chính, kiêm Kế Toán 

trưởng 

d. Lương Việt Hùng         Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất    
- Giới tính  : Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1961 

- Nơi sinh  : Tam Mỹ- Núi Thành - Tam Kỳ - Quảng Nam 

- Số CMND  : 201599257 cấp ngày 3/04/2007  Nơi cấp CA Đà Nẵng 

- Quê quán  : Tam Mỹ - Núi Thành – Tam Kỳ - Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 26 Phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

- Trình độ văn hoá : 12/12 
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- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá kỹ thuật ngành cao phân tử, cử nhân 

kinh doanh Ngoại Thương 

- Quá trình công tác: 

Thời gian  Chức danh, Đơn vị công tác 
1987-1993 Nhân viên kỹ thuật công nghệ SX xăm lốp ô tô, Công 

ty cao su Đà Nẵng 

1993-1998  Quản đốc phân xưởng đế giày, Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

1998-2002  Trưởng phòng kỹ thuật, XN giày vải, Công ty Hữu nghị ĐN 

2002-2005  Giám đốc Nhà máy đế giày- Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

2005-2006  Phó phòng kỹ thuật- Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

2006-2007 Nhân viên kỹ thuật thiết kế và nghiên cứu sản phẩm 

mới, Công ty Xây lắp và công nghiệp tàu thuỷ Miền 

Trung 

2007-2008 Phó giám đốc Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và 

Vật tư Y tế Hòa Cường, Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco. 

2008 - nay        Phó TGĐ phụ trách sản xuất, Tổng công ty CP Y tế 

Danameco 

Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất 

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2010:  
Không có 

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tổng thu nhập trong năm 2010 (Tiền 

lương, thưởng) 

 1. DS. Phạm Thị Minh Trang : 213.660.000 đồng 

 2. Ông Nguyễn Kiệm  : 156.270.000 đồng 

 3. Ông Nguyễn Tấn Tiên  : 205.067.000 đồng 

 4. Ông Lương Việt Hùng  : 124.619.000 đồng 

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:  
- Số lượng CBCNV toàn Tổng công ty tính đến 31/12/2010: 479 người 

Khối gián tiếp:  99 người 

Khối trực tiếp: 380 người 

- Chính sách đối với người lao động:  
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  + Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 (tiền lương và thưởng): 

2.306.868 đồng.  

  + Chính sách phân phối tiền lương: Đối với lao động trực tiếp hưởng 

lương theo sản phẩm, khối gián tiếp hưởng lương theo doanh thu. 

+ Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng 

thi đua, thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất… 

được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.  

  + Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

tai nạn lao động, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều 

được Tổng Công ty đáp ứng.   

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban 
kiểm soát. 
Năm 2005, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần số lượng thành viên 

HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ 2005-2009 như sau:  

           - Hội đồng quản trị: 

           1. DS. Phạm Thị Minh Trang   Chủ tịch HĐQT 

                      2. Ông Nguyễn Văn Hoa  Phó chủ tịch HĐQT 

                      3. Ông Nguyễn Kiệm   Ủy viên 

                      4. Ông Nguyễn Tấn Tiên  Ủy viên 

                      5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm  Ủy viên 

            - Ban kiểm soát:  
                     1. Ông Đặng Văn Đấu         Trưởng ban 

                     2. Ông Nguyễn Ngô                         Ủy viên 

                     3. Ông Đặng Quốc Tuấn                 Ủy viên 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (07/05/2010) đã bầu HĐQT và 

BKS cho nhiệm kỳ 2010-2014 như sau: 

              -  Hội đồng quản trị: 
1. DS. Phạm Thị Minh Trang   Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Nguyễn Kiệm  Phó chủ tịch HĐQT 

3. Ông Nguyễn Tấn Tiên  Ủy viên 

4. Ông Quách Mạnh Hào  Ủy viên 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Ủy viên 

              - Ban kiểm soát:  
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1. Ông Ngô Quang Hùng  Trưởng ban   

2. Ông Phạm Thứ Triệu  Thành viên 

3. Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc Thành viên 

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty. 
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm 
soát/Kiểm soát viên: 
a. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập 

không điều hành: 

1. DS. Phạm Thị Minh Trang       Chủ tịch HĐQT    

2. Ông Nguyễn Kiệm         Phó chủ tịch HĐQT   

3. Ông Nguyễn Tấn Tiên        Ủy viên    

4. Ông Quách Mạnh Hào              Ủy viên (Độc lập, không điều hành) 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm  Ủy viên (Độc lập, không điều hành) 

- Ban kiểm soát:  gồm 03 thành viên: 

     1. Ông Ngô Quang Hùng    Trưởng ban   

     2. Ông Phạm Thứ Triệu            Thành viên   

     3. Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc             Thành viên    

b. Hoạt động của HĐQT.  
- Năm 2010 hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo qui định của 

Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.  

- Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 

cuộc họp trực tiếp và có các cuộc trao đổi qua điện thoại, email để thảo luận 

bàn bạc triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, theo đó: 

+ Hội đồng quản trị tiến hành bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT và phân 

công, phân nhiệm cho tất cả thành viên. 

+ Bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc và Kế toán 

trưởng; chỉ định tổ thư ký HĐQT và người công bố thông tin. 

+ Ban hành các quyết định về các chủ trương, chính sách như qui chế 

Công ty, thực hiện tái cấu trúc các phòng ban, cơ cấu nhân sự tại Công ty. 

+ Đề ra một số chiến lược phát triển trung và dài hạn; một số chủ trương 

đầu tư sử dụng hiệu quả những diện tích đất công ty đang sở hữu và thuê 

dài hạn của Nhà nước. 
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+ Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2010 và đề xuất kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. 

+ Hoàn thiện tất cả các thủ tục niêm yết, trong đó có việc tiến hành Đại hội 

đồng cổ đông bất thường bằng văn bản để lấy ý kiến Cổ đông về việc trích 

trả quỹ dự phòng tài chính đã chi trong năm 2008. 

+ Đưa cổ phiếu Tổng công ty chính thức giao dịch vào ngày 16/02/2011 

trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

+ Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán năm 

2011 

+ Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 01 năm 2010 

+ Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của 

Công ty. 

+ Và các công việc khác 

c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 
Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp 

và hoạt động của HĐQT. Xem xét nghiên cứu, đề xuất và cho ý kiến về các 

vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để HĐQT ban hành các quyết 

định và nghị quyết có liên quan. 

d.  Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Chưa có 
 

e.  Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Năm 2010, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nhiệm vụ, luôn tập trung kiểm tra 

giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về việc chấp hành luật pháp, 

điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về chế độ thu chi tài 

chính, chính sách đối với người lao động, tham dự các cuộc họp HĐQT và 

đóng góp một số ý kiến liên quan đến công tác điều hành, quản lý tại Công ty.  
 

f. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 
Cần tiếp tục ban hành và hoàn thiện các qui chế quản lý, tăng cường hơn 

nữa việc kiểm tra theo dõi đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các nghị 

quyết của HĐQT 

g. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên 
HĐQT/Kiểm soát viên: 
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Theo qui định của Nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo 

đó mức thù lao năm 2010 cụ thể như sau: 

  Hội đồng quản trị: 

Chủ tịch hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng 

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  : 3.000.000 đồng/tháng 

Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng 

  Ban kiểm soát 

Trưởng ban kiểm soát  : 2.000.000 đồng/tháng 

Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng 

h. Số lượng thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có 
chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 
 Hội đồng quản trị: DS. Phạm Thị Minh Trang 

    Ông. Nguyễn Kiệm 

    Ông. Nguyễn Tấn Tiên 

    Ông. Quách Mạnh Hào 

    Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

  Ban kiểm soát:  Ông.Ngô Quang Hùng 

    Bà.Huỳnh Thị Hồng Ngọc 

    Ông.Phạm Thứ Triệu 

i. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần 
của thành viên HĐQT (so với thời điểm lập BCTC năm trước):  
Tỉ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2010 

không thay đổi so với thời điểm 31/12/2009 

STT Tên cổ đông Số  
CMND Ngày cấp Nơi cấp Số cổ 

phần Tỷ lệ 

1 Phạm Thị Minh Trang 200034213 08/07/2009
 

CA Đ. Nẵng 
  

288,490  11.96%

2 Nguyễn Kiệm 200832895 23/06/2005
 

CA Đ. Nẵng 
  

56,660  2.35%

3 Nguyễn Tấn Tiên 200491836 25/07/2006
 

CA Đ. Nẵng 
  

8,000  0.33%

4 
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm 010455447 19/08/1996

 
CA Hà Nội 

  
75,000  3.11%

5 Quách Mạnh Hào 012159661 01/08/1998
 

CA Hà Nội 
  

0  0%

j. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của 
công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban 
Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên 
quan tới các đối tượng nói trên: 
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Tháng 03/2010 Tổng công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều 

hành, Ban kiểm soát cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu do mình sở hữu trong 

thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết. Vì vậy, trong năm 2010 không có giao 

dịch chuyển nhượng. 

k. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty 
của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc 
điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới 
các đối tượng nói trên.  
Không có 
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  
2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước: 
- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 

- Địa chỉ: Số 01 ngõ 135 Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 111335 Cấp ngày 19/10/1996 do 

Sở KH-ĐT  TP. Hà Nội cấp 

- Người đại diện phần vốn Nhà nước: Ông Nguyễn Tấn Tiên. 

- Số lượng và tỉ lệ cổ phần sở hữu trong công ty: 

+ Số lượng: 215.000 cổ phần 

+ Tỉ lệ: 8.92% 

- Những biến động về tỉ lệ sở hữu cổ phần: Không có 

2.2.  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn:  
a. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THĂNG LONG 

- Địa chỉ: P112 tầng 11 tòa nhà Viglacera số 1 Láng Hòa Lạc, Từ Liêm, Hà 

Nội 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103017008 Cấp ngày 25/04/2007 

do Sở KH-ĐT  TP. Hà Nội cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Tư vấn nghiên cứu thị trường, quảng cáo và marketing 

+ Tư vấn cung cấp các giải pháp về quản lý, kinh doanh phân phối 

+ Tư vấn đầu tư 

+ Tư vấn khoa học kỹ thuật quản lý  

+  ………………………… 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 557.900 cổ phần 
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