
ToNG cONc ry co pnAN y rE coNG HoA xA HoI cHO Ncni.q. vIET NAM
DANAMECO Ddc l6p - Tu do - Hanh phfc

Dd nilng, ngdy 26 thdng 04 ndm 20,/3

BIEN BAN
r{Qp DAr HQr DONG C6 ooxq rHrIgNG NIEN XAvr 20'3

TONG CONG TY CO PHAN Y TB DANAMBCO

Hdm nay vdo hic 08h30 ngiry 2610412014, tai HQi trudng kh6'ch s4n Cdng Dodn - Sd 02 Ong

ich Khi€m - Q. Hai ChAu - TP. Dd Ning, da di6n ra D4i hQi d6ng cd d6ng thucrng niOn TOng

Cdng ty Cd phAn y t6 DANAMECO ndm 2013 ("D4i hQi").

A. THANH PHAN THAM DI/ VA riNn HgP PHAP, HO. P LE, CUA Dd.I HQI:

I. Thinh phAn tham dry:

Tham dU Dai hQi c6 182 c6 ddng trong d6 135 cO dOng tham dp trgc ti6p,47 cO d6ng riy quydn

dai diQn cho2.725.418 cO phAn trdn 3.014.362 c6 phdn chi6m g},4lyo sO.O phAn c6 quy€n
. . , 1  A .  ,  - l
bi€u quyOt cria TOng cdng ty.

Dai hQi vinh dy ducvc d6n nhQn sU hiqn diQn cria c6c vf khach quy:
- Ong H6 Van BQi
- Bi Nguy6n Thi Thriy Mai
- Ong Nguy6n Dric Xa
- Ong Trinh Vdn M4o
- Bd Bni Thi Bich Lan
- Ba H6 Thi Thriy Ha

Ph6 chtr nhiQm riy ban kiOm tra DAng riy kh6i DN DN
Ph6 gi6m d6c So COng Thuong TP. Da Ning

Trudng phdng DKKD Sd KH-ET TP. DA NEng

Chi tich HDTV, TGD Cty TNHH MTV TBYT Vi0t Nam
Pho giam ddc NH COng Thuong CNDN
Phdng khdch hdng DN NH C6ng Thuong CNDN

- Bd Pham Thi Thuy Phuong Trudng phong kh6ch hdng DN NH Qudn EQi CNEN
- Bd Dung Chuy6n vi6n phong khach hdng DN NH Qudn EOi CNEN
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C6 d6ng khdc : 251.360 i 42.587 i 293.947 i

II. Tinh hgp ph6p, ho. p lQ cia E4i h6i:



Dai hQi dE nghe 6ng Ng6 Quang Hung Trudng ban kitim so6t Trudng ban ki6m tra tu c6ch cd
^  r  X  ^ . ^  r  i  + r

ddng c6ng bd Bi6n bdn kiOrn tra tu c6ch co dong:
- t  ^  A  .  I
Tdng sd cd ph6n ctia T0ng c6ng ty: 3.014.362 cd phAn

T6ng sO cO it6ng dugc moi tharn dU Dai HQi:247 cO d6ng, dai diqn cho 3.014 .362 c6 phAn c6
- 7quy€n biOu quy€t cta T6ng cdng ty.

SO eai bi€u ld cO d6ng sd hfru hoflc riy quyOn tham dr.r c6 rndt 182 cO d6ng trong d6 135 c6

ddng tham dg trgc fi6p,47 cO d6ng iry quyOn dai diqn cho 2.725.418 c6 phin, chi6m 90,4IYo s6
I  . t  ,  I

cd phdn c6 quy€n bi6u quy0t cria T6ng c6ng ty.

C[n cri qui dinh cria Lu4t Doanh nghiQp d5 dugc Qu6c hQi nudc CQng hda xd hQi chri nghia

ViQt Nam thdng qua ngdy 2gllll2005; DiOu lp td chfc vd ho4t dQng Tdng cdng ty cd phAn y tti

Danameco, D4i hQi d6ng cd ddng Tdng cdng ty c6 phdn y ttl Danameco (TOng c6ng ty) nam

2013liLhqp ph6p, hcr-p l9 vir du diOu kiQn d0 ti6n hdnh.

B. NQI DUNG VA OINN BIEN DAI HQI

I. Hufng din bi6u quytit vh sfi'dqng phi6u bi6u quy6t t4i D3i hQi.
. x

Dai hQi dd ldng nghe trinh bay v0 c6ch thuc st dpng phiOu biOu quyOt tai Eai hdi.

II. Biu Eoirn chri tich, Cir Ban thu ky vir BAu Ban ki6m phi6u:

OC ai0u hdnh Eai hQi vd ki6rn phitiu cria D4i hQi, Dpi hQi dA ti6n hdnh biu Eodn chir tich vd
. . 1  '  ' A  r  ^Ban ki0m phi€u, sau khi nghe danh s6ch nhAn sU dU kiOn do Ban td chric gi6i thiQu, 100% c6

d6ng c6 quy€n biOu quy6t co rn{t tai D4i hQi da bi6u quy6t thdng qua Doirn chri tich, g6m c6c

thdnh viOn sau ddy:

Dodn chri tich gdm:

1. DS. Pham Thi Minh Trang Chi tich HEQT, Chri toa

2.}ngNguy6n Kiqm

3. 6ng Nguy6n TAn Ti6n

1. Ong Ng6 Quang Hung

2. Ong Nguy6n Vdn Hoa

Ph6 chri tich HDQT, Ph6 Tdng Gi6m D6c, Uy vi0n

Uy vi6n HDQT, TOng Gi6m E6c, Uy vi6n

Tru6'ng ban kiOrn so6t

Thdnh viOn Ban ki0rn sodt
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+xDodn chri tich dd thay m4t Eai hQi cir Ban thu kyi Dai hQi dO ghi chdp n6i dung, di6n bi6n Eai
hQi, so4n dU th6o Bi0n b6n vd Nghi quytit Dai hQi gdrn nht'ng thinh vi€n sau:

l. Ong Nguy6n Ddng Quang Ph6 phdng KH-TH

2.BiLVO ThiKi0u Phusng Ph6 phdng TC-KT

Titip theo Eodn chri tich da gi6i thi6u va D4i hQi da bAu ra Ban ki'5rn phitiu Eai hQi, 100% cd
4 ^  '  X  '  . i
tl6ng c6 quy€n bi€u quy6t c6 rn{t tai D4i hQi da biOu quy6t thdng qua Ban ki0m phi0u gdm c6c

thdnh vi€n sau d6y:

1. BA Einh Thi Ngqc YCn Trudng ban

2.Bd,Nguy6n ThiThu Suong Uy viOn

3. Bd NguySn Thi Nga Uy vi€n

Dodn chri tich y€u cAu Ban ki6m so6t theo d6i vd gi6m s6t Dai h6i g6m:

III. Thdng qua Qui ch6 lirm viQc vir Chucrng trinh Eai h6i:
Ong Nguydn KiQm dai dign Dohn chri tich d6 cdng b6 chuong trinh Dai h6i vd Qui ch6 ldm
viQc cria Dai hQi. Eai hQi da thdng nhAt bi€u quy0t ddng y th6ng qua chuong trinh vdi ti l0 bi€u



quy6t tO1% sO cO d6ng co mflt tai Eai hQi vn Qui chii ldm viQc cira D4i hOi v6i ti 10 bi0u quy6t

100% s6 cO d6ng c6 m4t tai Dai hqi.

IV. NQi dung chinh cria D4i hQi:

1. 86o c6o cfia Ban didu hirnh, HQi el6ng quin tri vir Ban ki6m soit.

- Dai hqi dA nghe Ong Nguy6n T6n Ti0n Uy viOn HDQT, TOng Gi6rn D6c trinh bdy 86o c6o

ktit qu6 hoat dQng kinh doanh ndm 2012vit dinh hu6ng ho4t dQng kinh doanh n[m 2013.

- Dai hQi da nghe DS. Ph4m ThiMinh Trang, Chu tich HEQT thay mflt HQi d6ng quin tritrinh

bdy b6o c6o cria HEQT vii thUc hiOn nhiOm vu ndm 2012 vitkti hoach hoat dQng ndm 2013.

- Eai hQi da nghe Ong Ngd Quang Hirng, Trudng ban ki6rn so6t thay mflt Ban ki€m so6t trinh

bdy b6o ciio cria BKS v0 thUc hiQn nhiQm vp ndm 2012 vitk€ hoach ho4t dQng n[m 2013.

2. C6cTd trinh Dai hQi cO ddng:
- 6ng Nguy6n TAn Ti0n Uy viOn HDQT, TOng Gi6m E6c trinh bdy to trinh th6ng qua Phuong

6n ph6t hdnh cO phitiu cho cd ddng hiQn hfr'u vd cdn b0 cdng nhAn vi€n c6 cOng dong g6p xdy

dUng ph6t triOn Danameco.

- 6ng NguyEn TAn Ti0n Uy vi€n HDQT, Tdng Gi6m Edc trinh bdy to trinh thOng qua tht lao

HQi d6ng qudn tri, Ban kir5rn so6t ndm 2012 vit d0 xuAt thir lao, khen thu&ng ndm 2013.

- Ong Ngd Quang Hung Trudng ban kitlm so6t trinh bay td'trinh th6ng qua chon don vi kiOm

to6n ndm 2013.
- Ong NguySn Ddng Quang th6ng qua nQi dung thay AOi pieu t9.

3. Thio lu$n vi th6ng qua cic nQi dung b{o c6o, td'trinh:
Eai hQi dd ti6n henh thao lu4n v€ nQi c6- Bao c6o, To trinh Dai hgi ddng c6 d6ng. Dai hQi da
. .  i  '  i .  . - .  ,  r  r  !  r  l  ^

thdng nhdt cao c6c nQi dung trinh bdy, gi6i trinh t4i Eai hQi vd kh6ng co y kiOn gi kh6c.

4. Bi0u quy6t th6ng qua cic nQi dung Bio c6o, Td'trinh E4i hQi:
Tr€n co sd c6c 86o b6o, Td trinh vir qua qu6 trinh thio 1u0n Dai hQi ti6n hdnh bi6u quydt (bdng

. . i  , . ; .  i . ,phiOu biOu quy0t) th6ng qua c6c nQi dung sau ddy:

a.,Th6ng qua b6o c6o tdi chinh ndm 2012 dd duo. c ki6m to6n boi Cdng ty TNHH kiOm toiin vir
k€ to6n AAC:
a . !  ' 1  r  )  t . ISo c6 phdn bi€u quyAt fin thdnh ld 2.725.4l8 c6 phdn, chi€m ti lC 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0

:  ,  )  ,  . :
c6 phan, chiAm fi lC 0%; khong co y ki€n ld 0 c6 phdn, chi€nt fi rc 0%.

b. Thdng qua b6o c6o k6t qui thgc hiQn phuong an phAn phdi lgi nhufln ndn20l2:
. Tdng lgi nhu4n sau thu€ ndm20I2: 12.857.100.144 d6ne
{ Lqi nhuQn do ch6nh lQch- ti gi6 d6nh gi6 lai sd d.u ngo4i t0 cu6i k} k0 to6n khdng dugc

chia lgi nhu4n vir tri c6 tuc theo Thong tu sO 17912012/TT-BTC ngdy 24110120L2:
188.091.167 ddne

3.014.362.000 d6n!
3.014.362.000 d6ne

o SO tiOn cdn lai : 6.640.284.977 d6ns.
Trich lflp lflp c6c qu! nhu sau:

r' QuI du phdng tdi chinh (10%): 664.028.498 d6ng
/ Qu! Ban di€u hdnh c6ng ty (15%): 996.042.746 d6ng
/ QuI khen thuong vd p.huc lqi (30%): 1.992.085.493 d6ng
/ Qu! ph6t tri6n sin xudt $5%): 2.988.128.239 ddng
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r' Chi tri c6 tric dgt I ndrn 2012bFngti0n mdt 10%:
/ Chitri cO tirc dqt 2 ndm20l2bingtiOn rnflt 10%:



^ /  )  t  )  t . , 156 c6 phdn bi€u quy€t tdn thdnh ld 2.725.418 c6 phdn, chi€m ti lC 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
:  t )  r . 1  , i r ^ n n l  t r ^  ,  ' 1

c6 phdn, chi€m ti l€ 0%; kh6ng co y kiAn ld 0 c6 phdn, chi€m ti lC 0%.

c. Thdng qua k0 ho4ch s6:n xudt kinh doanh ndrn 2013 v6i tj'lg biOu quy0t thOng nh t ...Vo,
trong d6 c6c chi ti6u chinh ld:

. Doanh thu b6n hdng vd cung cap dich vU t6i thi0u: 252 ti dgng

. Lgi nhu4n sau thu6 tOi thi6u: 15 tj'd6ng
^ :  , i  r  )  t . l56 c6 phdn bi€u quy€t tdn thdnh ld 2.725.418 co phdn, chi€m ti lC 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0

:  t  )  t  . X  , '  1 ^  A ^ /  t  t  ^

c6 phdn, chi€m ti l€ 0%; kh6ng c6 y ki€n ld 0 c6 phdn, chi€m fi rc 0%.
'  

r  r  ^  t  { .  r  ^  , 1  K  -  A n  i .  } .  r  r r a .  + X
d. Th6ng qua kC ho4ch phdn phdi lgi nhuan sau thue n[m 2013 vd ty quy€n cho HQi ddng quan
triquy5t dinh cho phu hgp v6i tinh hinh thUc t6 vir sao cho co lqi nh6t cho cd ddng.

o DU ki€n c6 trlc chi tr6 trong ndm 2013
/ Mttc cd tric: 20-30%lc6 p.hAn.
/ Hinh thric chi tr6: bdng ti€n m6t ho4c cd phi6u

o DU kitin sd ti€n cdn l4i trich l0p lOp cdc qu! nhu sau:
/ Qug phrit tri0n s6n xuAt: 45%
/ QuY dg phong tdi chinh: r0%
/ Qug khen thu6'ng vir phric lgi: 30%
/ Qug Ban di€u hdnh cdng ty: 15%

^ :  I  r  )  t  ' , 1
56 c6 phdn bi€u quy€t tdn thdnh ld 2.725.418 c6 phdn, chi€m fi le 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
cii phin, chi6m fi l€ 0%; kh6ng c6 !,ki€n ld 0 c6 phdn, chi€m ti tC 0%.

f. Thdng qua R6o c6o cria H6i d6ng qu6n tri ndm 201.r vd k6 ho4ch ho4t dQng ndm 2013.
S6 cO phAn bi€u quy* fin thdnh td 2.725.a15 c6 phgn, chi€m fi rc 100%; kh6ng tdn thdnh td 0
cii phin, chiilm fi t€ 0%; kh6ng co y ki€n ld 0 c6 phdn, chi€m il rc 0%.

g. Th6ng qua 86o c6o cria Ban kiOm so6t ndm 2012 vd kti hoach ho4t dQng ndm 2013.
- :  , {  r  . l  r  . , !
SQc6 phdn bi€u quy€t tdn thdnh ld 2.725.418 c6 phlr, chiAm fi lC 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
cii phdn, chiilm ti t€ 0%; khong c6 y ki€n ld 0 c6 phdn, chidm fi te 0%.

h. PhAt hdnh c6 phitiu cho c6 ddng hi0n hfi'u vd crin b0 c6ng nhAn vi€n c6 c6ng tt6ng g6p xdy
. .  . ' .

dgng, phrit tri6n cho DANAMECO.

Th6ng qua phuong 6n ph6t hdnh th0m 1.154.787 cO phitlu dC tdng v6n cliOu 19 tir
30.143.620.000d lOn 4 1.69 1.490.000d:

1. Mpc dich tdng vdn:

DAu ty xdy dgng xlcrng sin xudt, nhir kho, nhd ldrn viQc t4i Hda Cudng v6i dipn tich 2000m2,
dp kii5n kinh phi dAu tu khoin tt 10 d6n 15 ty ddng. E0 tang cudng diqn tich sri dqng kho, md
rQng m4t blng sAn xudt vd khai thac sinh lgi tu viQc cho thu6 hoflc sri dpng vdo c6c dfch vU
khric tai nhd vdn phong 105 Hung Vucrng Dd Ning vd khu nhd Diqn Thing.

2. Phuong thric tdng vdn:

2.1. EOi tuqng I: Chdo bdn cho cii d6rg hiQn htru c6 ftn trong danh sdch chiit quyin mua i6i
ti l€ thuc hi€n 3;1, cii dArg so'hilu 3 c6 phiAu sd dug'c nhqn I qryinmua, ca t quyinmua sd

r  t  :  t  . :

auqc mua I co pnrcu mo'r.
- Tdng sO cO phi6u chdo b6n: 1.004.187 cd phi6u (tuong duong 10.047.870.000 d6ng).
- Gi6 chdo b6n: 10.000 d6ng/c6 phi6u.

^ l  I  r . i  r  \- Sd cd phi0u chdo b6n cho cd ddng hi6n hfru sE dugc ldm trdn dOn hdng don vi theo nguy0n
tlc ldm trdn xu5ng, s6 cO phi6u 16 duoc hriy b6. SO cO phitlu do c6 ttdng khdng thgc hiQn quy6n

.  ;  A  t . i  i  + ^  , r  r  ' ^vd sd c6 phiOu cd d6ng thr,rc hi€n quy6n kh6ng li€t (n0u co) sE duoc Hdi ddng qu6n tri T6ng
C6ng ty phAn phOi cho nhfrng d6i tuqng kh6c theo nhirng diOu kiQn phu hqp vdigi6 kh6ng th6p
hon gia b6n cho cO d6ng hiqn tai.
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- Nguy6n t6c chuy6n nhugng quyiin rnua th6m c6 phitlu: cO d6ng s& hfru quyAn mua c6 th6
chuyOn nhugng quydn mua cta rninh cho nguoi kh6c theo gi6 th6a thufln giira hai bOn vd chi
dugc chuy€n nhucr. ng m6t ldn (khdng dugc chuy0n nhuong cho ngudi thf ba).
2.2. D6i tuqng 2: Chdo bdn cho Cdn bp c6ng nhdn viAn Danameco
- Tdng s0: 150.000 cO phitiu (tuong duong 5% t6ng s5 c6 phi6u dang luu hdnh :
1.500.000.000 d6ng)
- Gi6 chdo b6n: 10.000 ddng/c6 phitiu.

- -  r .- DOI tuqng:

o E6ng g6p tich cuc viro ho4t dQng sAn xuAt kinh doanh cria Danameco.

o C6 trinh dQ, kinh nghi0m vd ndng lqc dap ring nhu cAu ph6t tri€n cta Danameco.
- TiCu. chi phdn b0 cho C6n bQ c6ng nhAn vi6n: Thgc hiQn theo phuong 6n dd t!6ng nh6t giira
HQi tt6ng quin tri, Ban diOu hhnh, Ban ki€m so6t vir Ban chdp hdnh c6ng doan Tdng cdng ty.
- Thdi gian h4n chti chuyOn nhugng: 01 ndrn tinh tir ngdy hodn t6t viQc ph6t hdnh cd phii5u cho
C6n bQ cdng nhdn vi6n. C0 phiOu dugc huong c6 tric.

3. Thdi gian thgc hiQn: Ngay sau khi Danameco nhdn dugc Gi6y chring nhdn chdo b5n c6
phitiu cria UBCKNN, trong vdng 90 ngdy T6ng C6ng ty s0 ti6n hdnh chdo b6n cho cric d6i
tugng theo trinh tg nOu tr€n.

4. Hgi d6ng qu6n tri Danameco 14p phuong a"n phVt hdnh chi ti6t (danh s6.ch c6n bQ c6ng nhdn
viOn dugc mua cd phi€u; phuong an xri ly cO phiOu l4lkhdng mua hOt (n0u c6); phuong iin sri
dgng tiOn thu dugc tt dqt ph6t hdnh), l\ra chgn t0 chric tu vAn phrit hdnh vd lqa chgn ttrOi Ai6m
thj.h hgp d6 tri6n khai phuong rin ph6t hirnh, ddng thoi thuc hi€n tdt ch cric thri tuc li€n quan
diSn viQc ph6t hdnh tdng v6n theo qui dinh hiQnhdnh; luu ky c6 phitiu ph6t hdnh th€m t4i Trung
tdm luu ky chring khoan Vi€t Narn, ni6m yet cO phitiu phat hdnh th€rn trOn So giao dich chring
khodn He NQi sau khi k€t thirc viQc ph6t hanh.
-  - - ^ .  - x
5. HQi d6ng qu6n tri thdnh l4p Ban qudn ly dg 6n d6u tu xAy dqng vd chi d4o Tdng girim ddc
tri€n khai l6p bdn v€ hiQn trang sri dr;ng C6t tai Hoa Cuong vd dO xu6t phuong an eIu tu xdy
dgng iIO c6 co sd lga chon trong phi6n hqp HQi d6ng quAn tri kj'toi.
a l  , l  r  )  r . , 1SQc6 phdn bi€u quy€t tdn thdnlt ld 2.725.418 c6 phdn, chi€m ti lC 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
ci5 phdn, chiilm fi tA 0%; kh6ng co y kiAn td 0 cd phAn, chi€m fi le A%.

k. Th6ng qua td trinh thi lao vd khen thudng HQi ddng quAn tri, Ban giSm dOc.
Thir lao:

r r ^ .  + )HQi dong qudn tri:

Chri tich HEQT chuyOn tr6ch: Tuong duong luo'ng T6ng Gi6m D6c diAu hdnh
Ph6 cht tfch HDQT:
Uy viOn HDQT:
Ban ki6m sodt;
Tru&ng BKS:
Thdnh vi6n BKS:

Khen thu&ng: N€u hodn thdnh chi
quy6t EHECD/HEQT vd c6c quy
chinh s6ch thu&ns cho:

3.500.000d lthdng
3.000.000d/th6ne

3.000.000d lthfng
2.000.000dlthfng

ti€u lqi nhufln ndrn 2013 (kh6ng vi pharn Eiiju 10, Nghi
dinh kliac cira Tdng cdng ty vd cria Nhd nudc) thgc hi0n

/ Ban di€u hdnh l%llqi nhu4n sau thuO, nOu vuot so v6i k6 hoach thi sC dugc thuong
l)%lphdnvuqt k6 hoach lqi nhudn ,uu thu6 20t3.

/ HOi d6ng qu6n tri 0,SYollqi nhudn sau thuO, nOu vugt so v6i ktl hoach thi se duoc thu&ng

- ! , 2-,1%lp\6n vugt k0 ho4ch lo. i nhu4n sau thuO 2013.
Sq r? Ph,tf bi€u quy€t tdn thdnlc ld 2.725.4I B c6 phgn, chi€m fi le 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
c6 phdn, chiAm fi lA 0o%; kh6ng c6 y ki€n ld 0 c6 phdn, chi€m t{ lC 0%.
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l. Thdng qua viQc giao cho H6i ddng qu6n tri lua chon don vf ki6rn to6n nlm 2013 theo dd xuAt
cria Ban ki6m so6t, vdi c6c tiOu chi ch6t lugng, uy tin, gi6 chio canh tranh vd sg h6 trq tu don
vi kitim to6n d6i vdi T6ng cdng ty.
a . !  , 1  t  )  r . , X56 c6 phdn bi€u quy/t fin thdnh ld 2.725.418 c6 phdn, chi€m fi le 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
ci5 phdn, chiilm fi te 0%; kh6ng c6 y ki€n ld 0 c6 phAn, chi€m ti tC 0%.

m. Th6ng qua viQc thay ddi Ei0u lQ'I6ng c6ng ty:
- Thay ddi vdn di0u lQ ti l24.115.100.000d lOn 30.143.620.000d
- Thay dia chi Email: info@danameco.corn va Website: www.danameco.com
- Thay doi Logo: 

@
.  DANAMECO

- Sria t16i nQi dung vd ban hdnh Di0u l0 TOng c6ng ty c0 phdn y tC DANAMECO theo th6ng
tu l2ll2}l2lTT-BTC ngiry 2610712012 cta B0 Tdi Chinh.

^ :  . 1  , )  , , :
56.c6 phdn bi€u quy€t tdn thdnh ld 2.725.418 c,o phdn, chiAm fi lC 100%; kh6ng tdn thdnh ld 0
cii phdn, chiilm fi le 0%; kh6ng co y ki€n ld 0 c6 phAn, chiArn ti te 0%.

n. Th6ng qua viQc giao cho HQi ddng quin tri chi dao T.org gi6rn d6c thUc hiQn:
- D?ng ky pO sung ngdrnh ngh0 kinh doanh vd thay d6i dia chi trg sd ldm vi6c (nOu ph6t hdnh

vdn vi ddu tu x6y dr;ng thdnh cdng);
- LUa chgn chuong trinh quAn triphu hqp trinh HEQT quytit dinh d0 6p clUng;
- The chtl hOa chinh s6ch b6n hdng; xdy dpng quin tri ki€rn so6t rfri ro, sira d6i Quy ch6 quin

tri nQi bQ vd ban hdnh thOm m6t sd qui dinh, qui ch€ phn hqp voi qui dinh cria Nhi nudc
ee tam co s& phrip ly nhirn quAn ly, gi6i quytlt cac v6n Ae ptrat sinh trong qu6 trinh ho4t
dQng SX-KD;

- PhAt tri6n da d4ng kOnh phdn ptrOi AO tdng thi phAn, ctng cd thi trucrng truydn th6ng, phrit
tri6n thi trudng m0, ph6y huy c6c kdnh phdn phOi cgng d6ng, ciic c6ng ty dia ptruong, ttrl
trudng.ngiich vd thi trud'ng xu6t khAu, ph6i hqp t6t cac phong ban chuc ndng d0 t6 chric
s6n xu6t, ti€u thu hiQu qu6 tr6nh t6n kho l6n hoflc kh6ng d6p ring klp nhu cAu thf truong,
sri dUng c6c nguiin v6n vd tdi sin an todn vd hi0u qu6;

- Nghi€n ctu chinh s6ch b6n hdng ho. p ly d0 ph6t huy vai trd ctra c6c Chi Nhrinh tdng cuong
duy tri ho4t ttQng phdn h6i di6n bitin thi truong, ctng cO vd phat triOn thi phAn;

- ChAn chinh tinh tr4ng c6n b0 c6ng nhdn vi6n d{c biCt lA c6n bQ chri ch6t c6 ngudi 1i0n quan
m0 cdng ty ri0ng kinh doanh cing nganh nghe voi Danameco.

- Kh6o siit chgn nhd phAn ptrOi tin c4y du6'i hinh thf'c dai ly Oe OAy nhanh ti6u thp vd an toin
thanh toiin; 1\

- Chgn dai ly. dQc quyiin cia c6c hdng nrroc ngoiri.co uy tin d0 ph6n ptrOi va chqn nh\t

nxuAt ciic nu6c c6 ndng luc chuy€n m6n k! thu4t CC ti€n danh li€n krit; F
\ r 2 - , - 4 , -  r ! , t  - ,  r ' r  r  Y  l *

: , Ye.rqng. linn vuc.dlch ul.rlaT r6c sric kh6g, {a.o t?o. .;. f ,"
SQ cO phdn biAu quy€t tdn thdnh 1d2.72.5.418 co phdn, chiAm il rc 100%; khong tdn than$fr
cti phin, chi€m tf rc 0%; khong c6 y kiAn ta O cA pnan, chi€m ti tC 0%,
5. NOi dung phit sinh ngohi chuo'ng trinh nghisq'dfl dug'c th6ng qua: Khdng c6
Bi€n bdn ndy dugc 16p vdo h6i 11h45' \eiry 2610412013 ngay sau khi Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong
ni6n ndm 2013 cria T6ng c6ng ty c6 phAn y t€ Danamero t tiithric chucmg trinh Oai frQi.

. Fieq bin ndy d5 dugc dqc_ l4i trudc todn thO Dai hQi vd duoc sO c6 ddng clai diQn cho 100%
s6 c6 phAn c6 quycn biOu quy6t co rnflt tai Dai h6i biOu quytit d6ng y th6ng qua.

TM. BANTHUKY
//,Jr/e/
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roNG c0Nc ry co pnAN y rE coNG HoA xA nor cHU NcHia vIET NAM
D6c ldp - hr do - Hanh philc

^ .  t t 7Dd I{dng, ngdy 26 thdng 04 ndm 2013

NGHI QUYET:_
EAr HQr DoNG C6 ooXG THU0NG NIEN NAwI 2013

IONC CONC TY CO PHAN Y TE DANAMECO

- Cdn c* Ludt doanh nghiQp sii OO|ZOO5/QHI I dtrs'c Qu6c hQi ru.roc Cqng hda xd h\i cht)
nghia Vi€t Nam th6ng qua ngdy.2g/I I/2005;
- Cdn air Luqt chirng khodn sA ZO|ZOO6/QH11 il.rqc Qu6c hQi nuo'c Cong hda xd h\i chit
nghia Vi€t Nam thQng qua ngdy 29/06/2006;
- Cdn cu DiAu l€ t6 chac vd host d)ng T6ng C6ng ty c6 phdn y t€ DANAMECO dd duqc Dai
r  ^ .  s )  , 1 ,  a ^hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty th6ng Alta nggy 07/05/2010;
- Cdn cilr BiAn bdn cila Dqi h|i d6ng c6 d6ng thtrd'ng niAn ndm 2013 T6ng C6ng ty CO phdn
y rc DANAMECO ngdy 26/04/2013.

QUYET NGH[:

Di6u 1: Th6ng qua b6o c6o tdi chinh ndm 2012 dV dugc kiC.m to6n bdi COng ty
TNHH ki6m to6n vdr k6 to6n AAC, v6'i tj, lq bi6u quytit th6ng nfr6t t 00%.

Di6u 2: Th6ng qua b6o c6o ktit qu6 thuc hi6n phuong 6n phAn phOi tqi nhudn n[m
2012:

T6ng lgi nhu6n sau thu6 ndm20l2: 12.857.100.144d6ng
Lgi nhudn do ch6nh l6ch ti gi6.d6nh giiLlai sO du ngoq tQ cu6i ky kC to6n kh6ng
dugc chia lgi nhuAn vir trA co tirc theo Th6ng tu s6 17912012/TT-BTC ngdy

DANAMECO

so:3*,0wQ/DHDCD-DNM

241r012012:
,/ Chi tri c6 tirc dqt 1 ndm2012 bang tidn mat l0o/o:
,/ Chi tri c6 tirc dqtz ndm2012 bing tiAn mdt lTYo:

a

188.091.167 cl6ng
3.014.362.000 d6ng
3.014.362.000 el6ng

. SO tiOn cdn lai :
Trich lflp lflp c6c qu! nhu sau:
./ Qu} du phdng tdi chinh (10%):
,/ Qu! Ban di€u hdnh c6ng ty (15%):
./ Qu! khen thudng vh phric lqi (30%):
./ Qu! ph6t tri6n s6n xuAt (5%\

V6i ti le bi6u qnyt5t thiing nh6t t 00%.

Didu 3: Th6ng qua k6 hoach sAn xu6t kinh doanh ndm 2013 v6i ty lQ bi6u quy6t, ,
thdng nh6t 100yo, trong d6 c6c chi ti6u chinh ld:
. Doanh thu b6n hdng vd. cung c6p dich vu t6i thi6u: 2s2 ty d6ng
. Lgi nhu0n sau thu6 t6i thi6u: 15 ti d6ng

Didu 4: Thdng qua k6ho4ch phdn pnOi loi nhuAn sau thu6 ndm 2013 vd try quyAn cho
HQi ddng qu6n tri quy6t dinh cho phu ho-p v6i tinh hinh thuc t6 vd sao cho co lgi nhdt
cho c6 d6ng:

, . 4  A . ,. Du ki6n c6 tirc chi trA trong ndm 2013
,/ Mirc cd tric: 20-30%lc6 phAn.
,/ Hinh thric chi trA: bing tiAn rndt hodc cO phi6u

, . A  i  . . '. Du ki€n sO ti6n con lai trich lAp lAp c6c qu! nhu sau:
Trqno I

6.640.284.977 d6ns

664.028,498 d6ng
996.042.746 ddng

1.992.085.493 d6ng
2.988. 128.239 d6ne

{+)
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,/ Qu! ph5t tri6n sin xudt: 45%
,/ QuI dU phdng tdi chinh: l0%
,/ Qu! khen t\ucrng vd phirc lgi: 30%
,/ Qu! Ban tli6u hdnh c6ng ty: l5oA
V6i tj/ 1€ bi6u quy€t th6ng nhat 100%.

DiAu 5: Th6ng qua 86o c6o cria:

- HQi <16ng quin tr! ndm
th6ng nhat 100%.

- Ban ki6m so6t ndm 2012 vd kO hoach ho4t dQng ndm 2013, v6i tj' lQ
th6ng nh6t t 00%.

biOu quy0t

Didu 6: Th6ng qua phuo'ng 6n ph6t hdnh th6m 1.154.787 c6 phi6u dO tang v6n diOu lQ
tt 30.t43.620.000d l6n 4L691.490.000d: v6i ti 16 100%.
1. MBc tlfch ting v6n:

EAu tu xAy dr,rng xuong sAn xuAt, nhd kho,. nhd ldm vi6c tai Hda Cucrng v6i
diQn tich ds ki€n 2.000m2, dp ki6n kinh phi dAu tu khoAn tt 10 d6n 15 ti \rND.
^ l  , -  \  r ' ^  , '  1  7  a  t  r

D0 tdng cudng diQn tich su dpng kho, m0 rQng m{t bang sin xuAt vd khai th6c
sinh lqi tir viQc cho thu6 ho4c sri dpng vdo c6c dich vp kh6c nhd vdn phdng 105
Hirng Vuong Dd Ning vd khu nhd Ei6n Thing.

2. Phucrng thri'c ting t6t t

2.1. D6i tuqng 1: Chdo b6n cho,c6 d6ng hiQn hiru co t6n trong danh s6ch ch6t quydn
mua v6i ti lQ thqc hiQn 3:1, c6 d6ng s0 htu 3 c6 phi6u sE dugc nhfln 1 quy6n mua,

) . -cri I quy6n mua sE dugc mua I c6 phi€u mdi.
- 16"g sti 

"O 
phitiu chho'b5n: I .004.787 cO phitiu (tucng duong 10.047.870.000

tl6ng).
- Gi6 chdo b6n: 10.000 ddng/c6 phitiu.

n A  i  r . A  "  -  a- 56 cO phi6u chdo b6n cho c6 d6ng hiqn htu sO dugc ldm trdn d€n hing don vi
theo nguy6n tic ldm trdn *rr6ng, s0 c6 phi6u 16 dugc huy bo. SO cO phitiu do c6
d6ng khdng thr,rc hiQn quyiin vd s6 c6 phi6u cO d6ng thqc. hiQn quy6n kh6ng htit
(n6u co) sE dugc HQi dong quirn tri T6ng Cong ty phdn ph6i cho nhirng dOi.tuong
kh6c theo nhirng di€u kiQn phu ho. p v6i gi6 kh6ng th6p hon gi6 b6n cho c6 d6ng
hipn tai.

^  . a- Ng,ty6n tdc chuy6n nhugng quyen mua thOm cd phi6u: c6 d6ng sd hiru quy0n
mua c6 th6 chuy6n nhuong qnyAn mua cira minh cho ngudi kh6c theo gi6 tir6a
thufln gifra hai b€n vd chi duo-c chuy6n nhuong mQt lAn (kh6ng dugc chuy6n
nhugng cho ngudi thf ba).

2.2. D6i tuqng 2: Chdo b6n cho C6n bo c6ng nhAn vi6n Danameco
- l  A  . -- T0ng s6: 150.000 c6 phi6u (tuong duo"ng 5oh tlng s6 cO phi€u dang luu hdnh =
1.500.000.000 d6ng)

- Gie chdo b6n: 10.000 d6ng/c6 phitiu.
D6i tugng:

D6ng g6p tich cuc vdo hoat dOng sirn xuAt kinh doanh cria Danameco.
C6 trinh d6, kinh nghiQm vdr nbng luc d6p ilng nhu cAu ph6t tri6n ctra Danameco.

2012 vd k0 ho4ch hopt dQng nim 2013, v6i tj'lQ bi6u quy6t

4
( \ \ J  I U

juoc(
cdP

Y

DAN]x-{s

o

Trqno ' )



- Ti6u chi ph6n b6cho Cdn b6 cdng nhQn vi6n: Thpc hiQn theo phucrng in dd,l9"q
nhdt gita HQi d6ng quAn tri, Ban di€u hdnh, Ban kiOm so6t vir Ban chdp hanh
cdng dodn T6ng c6ng ty.

- Thdl gian hpn cht! chuy6n nhuong: 01 ndm tinh tu ngey hohn t6t viQc ph6t hdnh c0
phi6u cho C6n b6 c6ng nhAn vi6n. C6 phi6u cluoc huong c6 tirc.

3. Thdi gian thgc hiQn: Ngay sau khi Danameco nhQn duoc Gi6y chimg nhfln chio
b6n cd phii5u ctra UBCKNN, trong vdng 90 ngdy Tdng C6ng ty sE ti6n hdnh chdo
b6n cho c6c tt6i tu-o. ng theo trinh tq n6u trOn.

4. Phucrng 6n ph6t hirnh: HQi d6ng quin tri Danamec.o lpg phuong 6n ph6t hdnh
chi ti6t (danh s6ch c6n bQ c6ng nhdn vi6n dugc mua c0 phi6u; phucrng 6n xir lf cd

r  . A  1 o  n  1  ^  f  \  1  r  
'

phi6u l6/kh6ng mua h€t (n€u co); phuong 6n sri dung ti6n thu dugc tt dqt ph"at
henh), lga chgn t6 chric tu vAn ph6t hanh vh lga ch_<2n thoi di€m thich hqp <l€ triOn
khai phucmg 6n ph6t hirnh, d6ng thdi thpc hiQn tAt ch circ thtr tpc li6n quan d6n
viQc ph6t henh tdng v6n theo qui dinh hien hdnh; luu kf c6 phitiu ph6t hdnh thdm
t4i Trung tAm luu ky chtmg khodn Vi6t Nam, ni6m y6t cO phi6u ph6t hdnh thOm
tr6n Sd giao dich chring kho6n Ha NQi sau khi k6t thirc vi6c ph6t henh.

5. Phuong 6n dAu tu xiy th;ng: HQi d6ng qudn tri thdnh lAp Ban quin ly dU 6n ctAu
tu. xAy d1mg vd chi d4o T6ng gi6m d6c tri0n khai lAp bin v6.hiQn trpng str dpng
d6t tpi Hda Cudng vi.d€ xudt phucrng 6n ddu tu xAy dWng d6 c6 co sd lga chgn
trong phi6n hgp HQi d6ng quAn tri kj't6i.

V6i ti le bi6u quy6t 100%

Di6u 7: Th6ng qua td trinh thir lao vd khen thuo'ng HOi d6ng quAn tri, Ban gi6m dtic
n6m 2013:
o Tht lao:
t t ^ .  + )
nQr qong quan ff!:

Chu tlch HEQT chuy6n tr6ch: Tuong duong luong TOng Gi6m Edc di€u hdnh
Ph6 chu tfch HEQT: 3.500.000d/th6ng ,h
Uy vi6n HEQT: 3.000.000d/th6ng ;i{
Ban kidm sodt: rAr,t
Trucrng BKS: 3.000.000d/th6ng i.. 

oen
Thenh vi6n BKS 2.000.000d/thdng '2

o Khen thu6'ng: N6u hodn thenh chi ti0u loi nhuAn ndm 2013 (kh6ng vi phpm Di0u 
Y

lQ, Nghi quytit DHDCD/HDQT vd c6c quy dinh kh6c cua Tong c6ng ty vd ctra
Nhd nudc) thgc hiQn chinh sach thucrng cho:

r Ban diOu hdnh l%lloi nhudn sau thu6, n€u vucyt so v6i k6 hoach thi sC dugc
thucnrg lT%lph6,nvuoJ k6 hoach lcri nhudn sau thu6 2013.
1 a ^ .  a ) ,    F A /  t 1  .  t  

'

. HOi tl6ng quAn tri 0.5%lloi nhuAn sau thu0, n6u vucrt so v6i k0 ho4ch thi s0 dugc
thucrng 2,Sohlphl'nvuOt k6 hopch loi nhudn sau thu6 2013.

V6i ti lq bi6u quy6t thdng nhat 100%.

Eidu 8: Thdng qua vi€c giao cho HQi d6ng quin tri lua chon don vi ki€m to6n ndm
2013 theo d0 xuAt cira Ban ki6rn so6t, v6i c6c ti6u chi ch6t lucrng, uy tin, gi6 chdo
c?nh tranh yi sU h.5 trg tir don vi ki6m to6n ddi v6i T6ng c6ng ty .

, .  '  "  ' ^ ,  . 2 ,
v6i tj' lp bi6u quydt th6ng nhat 100%.

Didu 9: Th6ng qua vi0c thay d6i Di0u lQ T6ng c6ng ty:

Trqno ?



- Thay eOi vOn diAu lq ti 24.115.100.000d 16n 30.143.620.000d
- Thay dia chi Email: info@danameco.com vir Website: www.danameco.com
- rhayd6iLogo, 

@
^  t  t A .  

D A N A M E ' '

- Sta d6i nQi dung vd ban hanh Di6u lQ T6ng cOng ty cO phin y tO DANAMECO
theo th6ngtu I2L12}I21TT-BTC ngdy 2610712012 crtaBQ Tei Chinh.
Vdi ti lQ bi6u quy6t th6ng nhat 100%

Didu 10: HQi d6ng quin tri chi dao TOng gi6m d6c thuc hiOn:
- Eing \f b6.sung ngirnh ngh6 kinh doanh vir thay d6i dfa chi try s0 ldm viQc (n6u

ph6t hdnh v6n vir ddu tu xdy dgng thdnh c6ng);
- LU? chgn chuong trinh qu6n tri phu hqp trinh HEQT agV6t dinh dC 6p dpngl
- ThC chti h6a chinh s6ch b5n hdng; xdy dgng quin tri ki6m so6t rfii ro, sfra dOi quy

t  A  ^ .  r  ^  \  1  r  \chd quin tri nQi b0 v-a ban hdnh th0m m6t.s6 qui dinh, qui ch6 phn hgrp v6i qui
dinh cua Nhd nu6'c ee tam co s0 ph6p ly nhim quAn Iy, gihi quy6t c6c v6ndA ph6t
sinh trong qu6 trinh ho4t dQng SX-KD;

- Ph6t tri6n da dpng k6nh ph6n ptrOi AC tdng thi phAn, cfing cO thi trudrng truyAn
. .  i  7  ,  1  ,th6ng, ph6t tri6n thi truong m0, ph6y huy c6c k6nh p116n ph6i cQng d6ng, c6c
cdng ty dia phuong, thi truong ng6ch vd thf trudng xu6t khdu, ph6i {rW t6t c6c
phdng ban chirc ndng de t6 chirc s6n xudt, ti€u thu hiQu qui trSnh tdn kho l6rn
ho4c khdng d6p tmg kip nhu cAu thi trudng, s0'dung c6c ngu6n v6n vd tdi sAn an
toirn vd hiQu qu6;

- Nghi6n criu chinh s6ch b6n hdng hqp ly_d6 ph6t huy vai trd cira c6c Chi Nh6nh
tdng cuong duy tri hopt dQng phin h6i di6n bi6n thi trudrng, cring c5 vd ph6t tri€n
thf phAn;

- Chdn chinh tinh trpng c6n bQ c6ng nhAn vi€n dflc biet le c6n bQ chri ch6t c6 ngudi
li6n quan md c6ng ty ri6ng kinh doanh ctrng ngdnh ngh0 v6i Danameco.

- Kh6o s6t chgn nhd phdn ph6i tin cay du6i hinh thric dai ly d0 ddy nhanh ti6u thp
vd an todn thanh to6n;

- Chgn dai lf clQc quyAn cira c6c hing nudc ngodi co uy tin dO phdn phOi va chgn
nhd s6n xu6t c6c nu6c c6 ndng h,rc chuy6n m6n k! thuat eC ti6n danh li6n k6t;

- Md rQng linh vgc dich vq.chdm s6c sric kh6e, ddo tgo....
Vdi ti ls bi6u quy6t th6ng nhdt 100%.

Eidu 11: Uy quya.n cho- HQi d6ng qu6n tri tri6n khai cp th6 c6c ndi dung, chfi trucyn
dd dugc Dai hQi d6ng.6 d6ng th6ng qua, v6i t! lQ bieu quytit th6ng ntr6itOOX.

Di6u 12: Td chri'c thuc hi6n
t r  t  '  A ,- Nghi quy6t co hi€u lgc kO tu ngiry 26 thitng 04 nlm 2013.

- HOi d6ng quin tri Tdng c6ng ty c6 pha" y tC Danameco c6 tr6ch nhiQm t6 chric,
lSnh <lao cd-ng ty trii5n.khai thuc hiQn c6c nQi dung cria Nghi quy6t ney.

O  ^ . , . {* Bi€u quy€t th6ng nhdt 100% vdi ngh!quy€t dd duqc trinh bdy.

U TQA DAI HQI /at'€/
HQI DONG QUAN TRI

CO PHAN

DS. Pham Th! Minh Trang
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

DANAMECO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2013 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2012 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2013 
 

PHẦN I  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX - KD NĂM 2012 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : 
 

Kính thưa đại hội!    

Năm 2012, là năm có rất nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt 

Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, đặc biệt là các 

doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây nguyên với qui mô nhỏ, đã phải chèo chống 

vất vả, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Mặc dù, đã được các ngành, các 

cấp tạo điều kiện, nhất là việc thực hiện các nhóm giải pháp về tháo gỡ khó khăn 

cho SX,KD. Song doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức như: giá cả nguyên nhiên vật liệu, chi phí đầu vào tăng, lãi vay ngân hàng tuy 

đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, sức mua giảm, tính cạnh tranh ngày càng khốc 

liệt làm cho thị trường thu hẹp, hàng tồn kho, vốn ứ đọng tăng v.v… 

Trước thực tế trên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Chủ tịch 

HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty chủ động đề ra các giải pháp tích cực khắc 

phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực, nâng cao sự thỏa mãn của 

khách hàng, thực hiện các chính sách tiết kiệm v.v… và đã đạt được những kết quả, 

sau đây: 
 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU : 
 

Theo Báo cáo kiểm toán số: 305/BCKT-AAC ngày 23/03/2013 của Công ty 

Kiểm toán và Kế toán AAC về Báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng công ty cổ 

phần Y tế Danameco như sau: 
1.1 . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Đơn vị tính : Đồng  

Chỉ tiêu  Số đầu năm 2012  
 Số cuối năm 

2012  

TÀI SẢN                          -                             -    

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 95.115.873.424 105.854.762.265 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13.544.452.320 15.499.130.834 

1. Tiền 9.544.452.320 13.249.130.834 

2. Các khoản tương đương tiền 4.000.000.000 2.250.000.000 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 300.000.000 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 48.467.066.517 57.346.481.572 

1. Phải thu khách hàng 39.168.173.708 51.092.649.125 

2. Trả trước cho người bán 5.140.641.553 5.899.209.342 

3. Các khoản phải thu khác 4.325.398.763 386.258.851 
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4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -167.147.507 -31.635.746 

IV. Hàng tồn kho 28.516.037.254 30.369.868.198 

1. Hàng tồn kho 28.516.037.254 30.369.868.198 

V.Tài sản ngắn hạn khác 4.588.317.333 2.339.281.661 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 731.972.911 509.892.927 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 1.258.688.680 1.391.118.917 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 25.681.575 29.713.172 

4. Tài sản ngắn hạn khác 2.571.974.167 408.556.645 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  44.904.415.669 42.843.484.187 

I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 

II.Tài sản cố định 43.921.842.281 42.266.518.662 

1. Tài sản cố định hữu hình 26.649.568.292 24.974.244.673 

    - Nguyên giá 45.383.089.485 47.769.063.591 

    - Giá trị hao mòn lũy kế -18.733.521.193 -22.794.818.918 

2. Tài sản cố định vô hình 17.077.663.821 17.097.663.821 

    - Nguyên giá 17.077.663.821 17.159.663.821 

    - Giá trị hao mòn lũy kế 0 -62.000.000 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 194.610.168 194.610.168 

III. Bất động sản đầu tư 0 0 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 

V. Tài sản dài hạn khác 982.573.388 576.965.525 

1. Chi phí trả trước dài hạn 982.573.388 576.965.525 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 140.020.289.093 148.698.246.452 

NGUỒN VỐN     

A. NỢ PHẢI TRẢ 95.910.023.252 97.138.415.590 

I. Nợ ngắn hạn 84.628.145.781 90.146.415.590 

1. Vay và nợ ngắn hạn 63.594.706.708 61.684.488.554 

2. Phải trả người bán 15.533.112.524 12.737.989.870 

3. Người mua trả tiền trước 1.887.387.755 721.458.517 

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.449.063.977 4.804.022.240 

5. Phải trả người lao động 1.532.759.647 2.747.740.085 

6. Chi phí phải trả 0 64.867.592 

7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 676.358.274 7.081.354.996 

8. Quỹ khen thưởng phúc lợi -45.243.104 304.493.736 

II. Nợ dài hạn 11.281.877.471 6.992.000.000 

1. Vay và nợ dài hạn 11.157.236.498 5.092.000.000 

2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 124.640.973 0 

3. Doanh thu chưa thực hiện 0 0 

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ     1.900.000.000 

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 44.110.265.841 51.559.830.862 

I. Vốn chủ sở hữu      42.540.717.470  49.769.198.194 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 24.115.100.000 30.143.620.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 9.824.193.825 5.001.173.825 

3. Vốn khác của chủ sở hữu     

4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -4.097.104 0 

5. Quỹ đầu tư phát triển 4.453.218.375 4.755.092.471 
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6. Quỹ dự phòng tài chính 970.416.146 1.026.318.756 

7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 211.350.126 0 

8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.970.536.102 8.842.993.142 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác        1.569.548.371  1.790.632.668 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 140.020.289.093 148.698.246.452 
 

1.2:  KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  
 

Chỉ tiêu  Năm trước 2011   Năm nay 2012  
2012/ 

2011 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
    

216.378.461.803  

    

220.970.418.118  102% 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 
           

695.629.968  
        

1.394.179.063  200% 

3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch  
    

215.682.831.835  

    

219.576.239.055  102% 

4. Giá vốn hàng bán 
    

165.329.518.585  
    

148.222.184.165  90% 

5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 50.353.313.250 71.354.054.890 142% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 
        

1.030.379.564  
           

910.070.520  88% 

7. Chi phí tài chính 
      

12.366.164.439  
      

10.643.498.129  86% 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
      

10.491.528.427  
      

10.585.302.052  101% 

8. Chi phí bán hàng 
      

16.566.006.277  
      

15.963.129.080  96% 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
      

19.088.294.030  
      

28.853.336.436  151% 

10. LN thuần từ hoạt động kinh doanh 
        

3.363.228.068  

      

16.804.161.765  500% 

11. Thu nhập khác 
           

679.708.722  
           

437.432.233  64% 

12. Chi phí khác 
             

66.054.327  
             

95.926.137  145% 

13. Lợi nhuận khác 
           

613.654.395  
           

341.506.096  56% 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
        

3.976.882.463  

      

17.145.667.861  431% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
        

1.006.346.361  
        

4.288.567.717  426% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
                              

-  
                           

-      

17. LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
        

2.970.536.102  

      

12.857.100.144  433% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 1.232 4.265 346% 
 

1.3 : CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 
 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
NĂM  

2011 

NĂM 

2012 

1 Cơ cấu tài sản      
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 - Tài sản dài hạn/ tổng tài sản % 32,07 28,81 

 - Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản % 67,93 71,19 

2 Cơ cấu nguồn vốn      

 - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn % 68,5 65,33 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn % 31,50 34,67 

3 Khả năng thanh toán      

 - Khả năng thanh toán nhanh lần 

0,79 

                  

0,84  

 - Khả năng thanh toán hiện hành lần 

1,12 

                  

1,17  

4 Tỷ suất lợi nhuận      

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản % 2,12 8,65 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần % 1,38 5,86 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu % 6,73 24,94 
 

Để đạt được kết quả trên trong năm 2012, Ban lãnh đạo triển khai tổ chức tốt một 

số công việc chủ yếu, sau đây: 

1. Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện 

báo cáo công tác hằng tuần qua email để theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc triển khai tốt công việc. Hằng tháng, vào thứ bảy tuần thứ nhất và 

tuần thứ hai tổ chức họp thường kỳ của Ban nghiên cứu- phát triển và giao ban 

tháng để sơ kết đánh giá công việc. Chính vì vậy, việc triển khai công tác rất kịp 

thời, bám sát kế hoạch SX,KD đã đề ra.  

2. Đối với hoạt động KD ở các Chi nhánh: Tổng công ty phối hợp với các 

Chi nhánh chỉ đạo cụ thể cho từng đơn vị, từng mặt hàng với giá cả linh hoạt tùy 

theo gói thầu có nhiều hay ít đối thủ tham gia, nên trong năm qua tỉ lệ thắng thầu 

cao. 

3. Thành lập các Hội đồng ở các đơn vị SX để điều chỉnh định mức NL, định 

mức NC trực tiếp và điều chỉnh đơn giá giờ công rất công khai, minh bạch phù hợp 

với tình hình thực tế, kích thích tối đa được sự cống hiến của người lao động và 

cũng trong thời gian này đội ngũ QĐ, PQĐ, Tổ trưởng SX, Kỹ thuật cũng tính 

lương theo SP ( trước đây hưởng lương gián tiếp theo doanh thu) nên năng suất lao 

động tăng và giá thành sản phẩm hạ. Đối với CBNV phòng KD thì xây dựng trả 

lương theo doanh thu có sự kiểm soát chặt chẽ của KTT, phòng KH, phòng TC-HC 

được kịp thời, phù hợp và sắp xếp phân bổ lại thị trường hợp lý cho từng người nên 

năng suất lao động cũng tăng lên đáng kể. 

4. Sáp nhập phòng TT vào phòng KD với mục đích vừa làm công tác thị 

trường, vừa bán hàng để tiết kiệm chi phí và để có thời gian nhiều hơn nữa tập 

trung vào nhiệm vụ KD,  TCT đã chuyển công tác dịch vụ hậu cần y tế, giao nhận, 

nghiệp vụ, thủ kho ở XN QN giao cho phòng KH theo dõi, quản lý nhằm thống 

nhất mô hình quản lý hiện nay của TCT được kiểm soát chặt chẽ hơn và chuyển 

nhiệm vụ mua hàng cho phòng XNK trực tiếp tổ chức thực hiện. 

5. Để chủ động nguồn hàng và lợi thế trong KD TTB y tế, TCT đã làm đại lý 

trực tiếp cho 2 hãng nước ngoài, như: Oricare ( Mỹ); Mindray ( T.Quốc) và đại lý 

một số hãng tại khu vực miền trung Tây nguyên, như: Nipon, Human, Philip, 

Pentax v.v… 
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6. Thường xuyên nghiên cứu tối ưu hóa các qui trình, cải tiến liên tục trong 

công tác tổ chức SX để đảm bảo chất lương, nâng cao năng suất lao động và hạ giá 

thành SP.  

7. Tìm mọi nguồn NL có chất lượng, giá thấp và ổn định để hạ giá thành SP 

8. Thường xuyên nghiên cứu SX ra những SP mới để đáp ứng thị hiếu người 

tiêu dùng và quan tâm đến công tác xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản. Sắp 

xếp giảm bớt lao động gián tiếp và tăng cường lao động trực tiếp nhằm tăng năng 

suất lao động, hạ giá thành SP tại XN QN 

9. Quan tâm đến công tác đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát 

động phong trào sáng tạo, cải tiến CN-KT để áp dụng vào trong quá trình SX,KD. 

10. Xây dựng các qui chế dân chủ cơ sở , với mục tiêu ổn định phát triển 

SX,KD và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Thực hiện đúng và đầy đủ 

các qui định của Nhà nước về chế độ lương, thưởng, đề bạt , bổ nhiệm, miễn nhiệm 

CBNV, BHXH, chế độ nghĩ mát, lễ, tết, khám sức khỏe định kỳ cho CBNVv.v… 
 

  III . PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012: 
 

     Thực hiện theo Nghị quyết số: 390/DNM/ĐHĐCĐ-NQ ngày 03.05.2012 của 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và Nghị quyết số: 135/NQ/HĐQT-DNM ngày 

04.03.2013 của HĐQT - Tổng công ty, xin trình với ĐHĐCĐ về tình hình phân 

phối lợi nhuận năm 2012, như sau: 

Chi trả cổ tức năm 2012 là 20%. 

Trong đó: 

- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt: 10%/cổ phần 

- Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt: 10%/cổ phần 

Đơn vị tính : Đồng  

 Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012      12.857.100.144    

Lợi nhuận do CLTG đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế 

toán không được chia lợi nhuận và trả cổ tức theo Thông tư số 

179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 

           

188.091.167  

  

Trong đó : Lợi nhuận được chia cổ tức và trích 

lập các quỹ :      12.669.008.977    

 - Trích lợi nhuận chia cổ tức : 6.028.724.000 2.000đ/cp 

      Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6.028.724.000   

      Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 0   

Số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau : 6.640.284.977 100% 

 - Quỹ dự phòng tài chính  664.028.498 10% 

 - Quỹ Ban điều hành công ty 664.028.498 10% 

 - Quỹ khen thưởng và phúc lợi  1.992.085.493 30% 

 - Quỹ phát triển sản xuất 3.320.142.488 50% 
 

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2013 VÀ 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 
 

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX,KD NĂM 2013 
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Năm 2013, dự báo kinh thế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, 

thách thức, tiếp tục ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến hoạt động SX,KD của 

doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc và các 

phòng, ban chỉ đạo đơn vị mình ra sức nổ lực, đoàn kết trên dưới một lòng phát huy 

những kết quả đã đạt được trong năm 2012 tạo đà phát triển cho năm 2013, nghiêm 

túc thực hiện triệt để các chủ trương của Tổng giám đốc ban hành, bám sát các kế 

hoạch chương trình đề ra để triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của 

TCT. Trên tinh thần đó, một lần nữa Tổng giám đốc kêu gọi sự đoàn kết, sự đồng 

thuận của CBNV để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2013 do HĐQT- 

Danameco giao, cụ thể như sau:  

    Kế hoạch năm 2013: 

Đơn vị tính : Đồng  

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
THỰC HIỆN 

2012 

KẾ HOẠCH 

2013 

KH2013/ 

TH2012 

I 

Doanh thu SX,KD 

Trong đó : 

- Kinh doanh TTB,VTYT 

- Kinh doanh SP BBG 

- Dịch vụ 

Đồng 

 

Đồng 

Đồng 

Đồng 

 219.576.239.055 

 

78.752.966.529 

134.310.504.393 

6.677.124.111  

252.000.000.000 

 

87.000.000.000 

148.000.000.000 

17.000.000.000  

15% 

 

10% 

10% 

55% 

II Giá vốn hàng bán ra Đồng 

  

148.222.184.165  175.000.000.000 18% 

III 

 

Lãi gộp từ SXKD Đồng 71.354.054.890 77.000.000.000       8% 

IV Tổng chi phí hoạt động Đồng 

    

55.459.963.645  

     

57.000.000.000  3% 

1 Chi phí bán hàng Đồng 
    

15.963.129.080  
     

18.000.000.000  12% 

2 Chi phí quản lý Đồng 
    

28.853.336.436  
     

28.000.000.000  -3% 

3 Chi phí tài chính đồng 
    

10.643.498.129  
     

11.000.000.000  3% 

  Trong đó: Chi phí lãi vay Đồng 
    

10.585.302.052  
     

11.000.000.000   

V DT hoạt động tài chính Đồng 

         

910.070.520     

VI Lợi nhuận khác Đồng 

         

341.506.096     

VII Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 

    

17.145.667.861  

     

20.000.000.000  17% 

VIII Thuế TNDN Đồng 

      

4.288.567.717  

       

5.000.000.000   

IX Lợi nhuận sau thuế Đồng 

    

12.857.100.144  

     

15.000.000.000  17% 
 

Một số giải pháp để thực hiện kế hoạch 2013: Để hoàn thành kế hoạch năm 2013 

theo chủ trương của Hội đồng quản trị, Tổng công ty cần tổ chức thực hiện các vấn 

đề chủ yếu, sau đây: 
 

1. Đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ: 
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- Hai đơn vị: XN SX VTYT QN và XN SX BBG YT Hòa Cường, phải tập 

trung nghiên cứu tổ chức sản xuất hợp lý, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp để 

nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành sản 

phẩm, từ đó mới có khả năng cạnh trạnh với các công ty trong nước và hàng nhập 

khẩu. Nghiên cứu chuyển SX một số SP ở XN HC vào XN QN, nhằm giảm bớt áp 

lực cho XN HC, như: SX khẩu trang dây buộc; Cắt, dập phôi SX hàng SPA xuất 

khẩu sang Nhật, Mỹ. 

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách 

hàng và nghiên cứu sáng tạo, cải tiến CN-KT để áp dụng vào lĩnh vực SX dần thay 

thế lao động thủ công sang lao động cơ khí hóa, tự động hóa. 

- GĐ XNQN trực tiếp chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực ( có thể) và kiểm soát 

chặt chẽ quá trình SX bao bì carton, để lĩnh vực này có lãi trong năm 2013 khoảng 

từ 150 đến 200 triệu ( Hai năm liền kề trước đây lỗ)  

- Nghiên cứu tổ chức SX găng tay cao su y tế đảm bảo chất lượng, giá thành 

hạ và tìm mọi cách đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn kho hiện nay 

- TTDVTH: Quan tâm đến môi trường và củng cố ổn định khách hàng truyền 

thống và khai thác thêm một số khách hàng trên địa bàn để tăng thêm lợi nhuận 

- Thường xuyên liên hệ với BYT, TCDS và các dự án y tế khác để thực hiện 

công tác dịch vụ hậu cần y tế 

2. Đối với lĩnh vực kinh doanh.  

- Xây dựng các chiến lược kinh doanh kịp thời, phù hợp trong từng điều kiện 

cụ thể, phải tạo nên dấu ấn, thương hiệu và hiệu quả. 

- Tìm thêm một số hãng nước ngoài để làm đại lý phân phối độc quyền tại 

Việt Nam về trang thiết bị và vật tư y tế 

- Tăng cường trực tiếp đến với khách hàng thường xuyên để nắm bắt các 

thông tin. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá nhằm đưa ra các quyết định KD kịp 

thời, hợp lý để phát triển SX,KD ổn định, bền vững và xử lý những tình huống để 

tránh những rủi ro, nếu có. 

- Thường xuyên đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về TTB y tế và 

nghiệp vụ bán hàng, nhằm giúp cho CBNV KD nâng cao kỹ năng bán hàng và khả 

năng thuyết phục khách hàng được tốt hơn 
 

3. Đối với lĩnh vực thị trường. 

- Củng cố thị trường truyền thống, phát triển mở rộng các thị trường mở, thị 

trường ngách và thị trường xuất khẩu 

- Phát triển đa dạng các kênh phân phối để tăng thị phần 
 

4. Đối với một số lĩnh vực khác 

- Tổ chức sắp xếp lại công tác tổ chức nhân sự để kiện toàn bộ máy lãnh đao, 

quản lý chuyên nghiệp, khoa học. 

- Xây dựng phương pháp trả lương cho CBNV gián tiếp khối SX hưởng theo 

SP và xây dựng phương pháp trả lương của khối Văn phòng theo năng suất lao 

động thực tế trên cơ sở kết quả của khối SX và khối KD 

- Tiếp tục ban hành thêm một số qui định, qui chế phù hợp với qui định hiện 

hành của Nhà nước để làm cơ sở pháp lý nhằm quản lý, giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong quá trình hoạt động SX,KD. 



 
 

Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013              8 
 

 

- Tổ chức bộ máy kế toán hiệu quả và thực hiện đúng theo qui định hiện hành 

của Nhà nước; Tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải phán ánh đầy đủ, chính xác, 

trung thực, kịp thời nhằm giúp cho BLĐ đưa ra các quyết định phù hợp trong từng 

thời điểm. Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng và kiểm soát 

chặt chẽ chi phí đầu vào, đầu ra trong quá trình SX,KD nhằm đem lại hiệu quả cao 

nhất 

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác nghiệp vụ, công tác giao nhận, 

công tác kho hàng v.v… để chấn chỉnh những công việc chưa đúng qui định, chưa 

phù hợp 

- Hoàn thành cấp chứng nhận kho GSP, triển khai xây dựng ISO 13485 đối với 

SX sản phẩm y tế. 

- Xây dựng các phương án để thực hiện tốt về ATVSLĐ và PCCC, công tác thi 

đua khen thưởng v.v… 
 

II.  KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013: 
 

Căn cứ vào kế hoạch SX-KD năm 2013 và tình hình thực tế qua các năm gần 

đây, xin trình với ĐHĐCĐ là giao cho HĐQT quyết định trong kỳ họp cuối năm 

2013, về phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN. 

Dự kiến như sau: 

Chi trả cổ tức: 

- Mức chi trả cổ tức 15-20%/ cổ phần 

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu  

 Số tiền còn lại phân phối: 

- Trích lập quỹ phát triển SX:                 50% 

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:         10% 

- Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi:   30% 

- Trích lập quỹ Ban điều hành công ty:   10%     
 

III. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013: 
 

1. Về huy động vốn:  
Theo Nghị quyết số: 135/NQ/HĐQT-DNM ngày 04.3.2013 của HĐQT- 

Danameco: Để có nguồn vốn đầu tư và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, thống 

nhất trình ĐHĐCĐ năm 2013 phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 

30.143.620.000 đ lên hơn 40.000.000.000đ cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá và 

giành thêm 150.000 cổ phần ưu đãi theo mệnh giá cho CBNV có thành tích và 

những người có công đóng góp, phát triển Tổng công ty Danameco ( tương đương 

5% cổ phiếu đang lưu hành) 

2. Về tình hình đầu tư năm 2013:  

Để quá trình SX,KD năm 2013 được thực hiện tốt, Tổng công ty cần đầu tư 

một số hạng mục, sau đây: 

- Trang bị ôtô con Fotune: (bao gồm các loại thuế và phí):       1.000.000.000 đ 

 ( Thanh lý xe Jolie 235 triệu, đã sử dụng  9 năm) 

- Máy gấp gạc PTOB :   500.000.000 đ 

- Máy may Kansai WX 8803DCF:  38.000.000 đ 

- Máy may công nghiệp điện tử hiệu Juki 20 cái:  320.000.000 đ 
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- Máy dệt thun vòng (đã qua sử dụng) 2 cái:  30.000.000 đ 

- Lợp lại mái tôn nhà xưởng để chống dột:  55.000.000 đ 

- Máy cắt bông 2 cái:  50.000.000 đ 

- Băng tải ngang máy chải:  6.000.000 đ 

- Mua 3 bộ kim máy chải bông:  60.000.000 đ 

- Hệ thống hút bụi máy chải bông 2 cái:  12.000.000 đ 

- Máy vê bông( làm mới 1 máy và cải tiến 1 máy):  30.000.000 đ 

- Trục 3 bánh máy đầu cân 2 máy:  18.000.000 đ 

- Máy hút bụi bông màng 2 cái:  24.000.000 đ 

- Máy ép hơi 2 cái:  8.000.000 đ 

- Máy bơm nước nóng cho lò hơi 2 cái:  14.000.000 đ 

- Cải tạo HT điện chiếu sáng và mỗi xưởng 1 đồng hồ c/suất:   34.000.000 đ 

- Máy đầu cân bông vàng:  50.000.000 đ 

- Máy in phun 1cái:  160.000.000 đ 

- Nâng cấp nhà chải bông vàng:  120.000.000 đ 

- Xây dựng nhà để củi:  25.000.000 đ 

- Nâng cấp nền nhà tẩy:  15.000.000 đ 

- Nâng cấp dây chuyên bao bì:  20.000.000 đ 

- Máy tiệt trùng 1 cái:  150.000.000 đ 

- Xây dựng ISO 13485:                                                            150.000.000 đ 

- Đầu tư xe nâng tay 3 cái:                                                         20.000.000 đ 

                   Tổng cộng:  2.909.000.000 đ 

( Hai tỉ, chín trăm lẻ chín triệu đồng) 

Đặc biệt, trong đại hội này cũng xin trình ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng trụ sở 

tại XN VTYT Hòa Cường (gồm nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho với diện tích 

mặt bằng sử dụng khoảng 2.000 m2
 , kinh phí dự toán khoảng từ 10- 15 tỉ đồng và 

trụ sở  văn phòng làm việc tại 105 Hùng Vương- ĐN, Kho Điện Thắng- QN sẽ cho 

thuê hoặc kinh doanh dịch vụ để tăng thêm lợi nhuận. 
 

IV.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 
 

1. Thù lao HĐQT, BKS: 
 

Xin trình ĐHĐCĐ năm 2013, tiền thù lao HĐQT và BKS vẫn giữ mức cũ như 

năm 2012, cụ thể: 

- CT HĐQT chuyên trách: Tương đương lương TGĐ điều hành 

- PCT HĐQT:                    3.000.000 đ/tháng 

- Ủy viên HĐQT:               2.500.000 đ/tháng 

- Trưởng BKS:                   2.500.000 đ/tháng 

- Thành viên BKS:             1.500.000 đ/tháng 
 

2. Chương trình BFO: 
 

Tổng công ty ký hợp đồng với Công ty Bình Minh mua bản quyền chương 

trình ERP, với số tiền: 194.610.168 đ và Công ty Softech ĐN triển khai thực hiện, 

với số tiền: 119.704.570 đ. Nhưng công việc triển khai trên 3 năm vẫn không đem 

lại kết quả, năm 2013 Tổng công ty quyết định hủy thực hiện chương trình này và 
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xin ĐHĐCĐ cho lấy quỹ dự phòng tài chính để bù đắp chi phí này, với tổng số tiền: 

314.314.738 đ 

( Ba trăm mười bốn triệu, ba trăm mười bốn nghìn, tám trăm ba bảy đồng) 

      

Trên đây là toàn văn báo cáo, kính trình Đại hội!  
 

Xin trân trọng cảm ơn. 
   

                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                                          (Đã ký) 

                                                                         

 

 

 

                                                                                 NGUYỄN TẤN TIÊN 



TCT CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: ………/BC-HĐQT-DNM       Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2013 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế 

DANAMECO, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội, kết quả lãnh đạo và giám sát các 

hoạt động của Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO và định hướng hoạt động kinh doanh 

năm 2013 với các nội dung chính như sau: 

 

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012: 

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao:  

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Chỉ tiêu Năm 2011 Kế hoạch 2012      Thực hiện 2012 

Tỷ lệ 

TH 

2012/ 

2011 

Tỷ lệ 

TH 

2012/ 

KH 

1. Doanh thu thuần 

  

215,136,971,780  

 

248,500,000,000  
   

219,576,239,055  
102% 88% 

2. Tổng lợi nhuận trước thuế  

       

3,976,882,463  

     

14,000,000,000  
      

17,145,667,861  
431% 122% 

3. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

       

1,006,346,361  

       

3,500,000,000  
         

4,288,567,717  
426% 123% 

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN  

       

2,970,536,102  

     

10,500,000,000  
      

12,857,100,144  
433% 122% 

5. Cổ tức 2012                          ( 20%) 

+ 5% tiền và 

20% cổ tức bằng 

CP 

+ 5% CP thưởng 15 - 20% 

         

6,028,724,000  
  

  

6. Lợi nhuận còn lại chia các quỹ :     
         

6,640,284,977  
  

  

   Quỹ khen thưởng phúc lợi         30% 
    

        

1,992,085,493  
  

  

   Quỹ đầu tư phát triển sản xuất  50% 
    

        

3,32,142,488  
  

  

   Quỹ dự phòng tài chính             10% 
    

           

664,028,498  
  

  

   Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10% 
    

           

664,028,498   
  

  

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

                       

1,232    
                        

4,265  
346%   

 

1.2 Thay đổi nhân sự: 

Năm 2012 là năm đánh dấu sự thay đổi nhân sự lớn của DANAMECO: 

- Bà Phạm thị Minh Trang thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ mà tập trung 

chuyên trách vai trò Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2012. 

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên PTGĐ-KTT đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay 

cho Bà Phạm Thị Minh Trang. 

- Bổ nhiệm Ông Lương Việt Hùng P.TGĐ phụ trách kỹ thuật & công nghệ sản xuất TCT 

kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc XN Quảng Nam. 



- Bổ nhiệm Ông Đặng Quốc Tuấn GĐXN Hòa Cường đảm nhận chức vụ Phó TGĐ phụ 

trách KH-TH và CNTT. 

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hiền GĐ phòng TC-KT đảm nhận nhiệm vụ Kế toán 

trưởng. 

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Vinh PGĐXN Hòa Cường đảm nhận chức vụ Giám đốc 

XN Hòa Cường. 

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hoa PGĐ phòng KSNB đảm nhận chức vụ Giám đốc 

phòng TC-HC. 

- Ngoài ra bổ nhiệm và điều động một số chức danh phó GĐ các phòng ban, đơn vị, tổ 

thư ký HĐQT và thay đổi một số vị trí công tác nhân viên nghiệp vụ khác để phù hợp 

với điều kiện làm việc. 

1.3 Tăng vốn điều lệ:  

Thực hiện thành công Nghị quyết ngày 28/3/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 

cổ phần y tế DANAMECO đã tăng vốn điều lệ từ 24.115.100.000 lên 25% với tổng 

vốn điều lệ được đăng ký là 30.143. 620.000 VNĐ.  Trong đó chi trả cổ tức đợt II năm 

2011 bằng cổ phiếu với mức 5% mệnh giá và phát hành CP thưởng theo tỷ lệ 5:1 

(tương đương 20% cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách). Cổ phiếu đã được 

lưu hành từ tháng 10/2012. 

1.4 Đầu tư: 

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 3/5/2012 Tổng công ty không đầu tư lớn, nhưng có thể 

sử dụng lợi nhuận tạo ra trong năm 2012 để đầu tư mới, nâng cấp một số máy móc, 

thiết bị, nhà xưởng đã hư hỏng để phục vụ công tác sản xuất nên năm 2012. Kết quả 

tổng giá trị đầu tư là 1.115.461.083 VNĐ 

1.5 Chuyển nhượng đất: 

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 3/5/2012, nếu tình hình tài chính công ty khó khăn và 

giá chuyển nhượng đất tăng lên ít nhất 2 lần so với giá đã mua, giao cho Hội đồng 

quản trị thực hiện việc chuyển nhượng diện tích đất tại Hòa Cường và Điện Thắng 

nhưng năm 2012 tình hình tài chính của Tổng công ty vượt qua được khó khăn, hơn 

nữa thị trường bất động sản đóng băng nên Tổng công ty không tiến hành chuyển 

nhượng 02 khu đất tại Hòa Cường và Điện Thắng như dự định. 

1.6 Đưa phần mềm quản trị tổng thể ERP-BFO vào vận hành: 

- Phần mềm quản trị ERP-BFO do một số nghiệp vụ xây dựng, thiết lập và triển khai 

chưa đồng bộ trong đó có Nhân sự và kế toán  và đối tác tư vấn hướng dẫn vân hành 

còn hạn chế năng lực do vậy hiện tại Tổng công ty đã cho dừng lại, tập trung sử dụng 

phần mềm kế toán ASIA. 

2. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng Công ty 

Kết quả lợi nhuận 2012 đạt được ở mức cao cũng đồng nghĩa với việc thực hiện nghĩa 

vụ với cổ đông đã hoàn thành.  

Kể từ tháng 7/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chuyên trách, nên có nhiều thời gian để đầu tư tâm sức vào công việc quản trị một 

cách kịp thời, luôn bám theo mục tiêu của Đại Hội cổ đông, đưa ra những giải pháp, chiến 

lược kinh doanh phù hợp. 

Tổng giám đốc với sức trẻ, sự sáng tạo, năng động, kinh nghiệm, quyết đoán, thống 

nhất, phối hợp tốt giữa các thành viên trong Ban điều hành, quyết tâm và đồng thuận cao của 

CBNV, đã tổ chức thực hiện trong   năm 2012 đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đóng 

góp cho việc củng cố vị thế, uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty đối với Cổ đông, các nhà đầu 

tư, khẳng định cam kết của lãnh đạo trong định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty. 

 

 

 



B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:  

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:  

 

Trong năm 2012, HĐQT đã triệu tập 03 cuộc họp trực tiếp, bên cạnh các quyết định 

thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị, HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định 

một số nội dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2012 như:  

Stt Số quyết định Ngày Nội dung 
1 

520/DNM/NQ-HĐQT 06/06/2012 

- Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu 

trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện 

hữu. 
2 

1039/DNM/NQ-HĐQT 19/10/2012 

- Cải cách tiền lương cho người lao động 

- Kiểm soát thu hồi triệt để công nợ 

- Mở rộng kênh phân phối cộng đồng thông qua hệ 

thống đại lý nhưng phải quản lý điều phối và 

kiểm soát 

- Sửa đổi vốn điều lệ 24.115.100.00đ lên 

30.143.620.000 đ  
3 

1035/DNM/NQ-HĐQT 4/3/2013 

- Thông qua kết quả 2012 và phương hướng 2013 

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu và cán bộ công nhân viên có công  

- Thống nhất dừng sử dụng phần mềm BFO  

 

Ngoài việc theo dõi kết quả các báo cáo bằng thư điện tử, điện thoại của Tổng giám 

đốc và các thành viên ban điều hành về các hoạt động sản xuất kinh doanh, hằng tháng, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 

Ban kiểm soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc khác. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty: 

Ban điều hành Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo đúng pháp 

luật, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước, triển khai 

thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.  

Hoàn thành kế hoạch sản suất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch, thời 

hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 

và HĐQT đề ra. 

Phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các vấn 

đề một cách kịp thời, phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền 

vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Tổng Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, 

bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động. 

C. KẾ HOẠCH NĂM 2013: 

1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2013: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2013     Thực hiện 2012 Tỷ lệ 

1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ   252,000,000,000    219,576,239,55  115% 

2. Tổng lợi nhuận trước thuế      20,000,000,000      17,145,667,861  117% 

3. Chi phí thuế TNDN hiện hành       5,000,000,000        4,288,567,717  117% 

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN      15,000,000,000      12,857,100,144  117% 

5. Tỷ lệ chia cổ tức 15 - 20% 20%   

6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.000                      4,265  

 Năm 2013 Tổng Công ty sẽ chú trọng trên cả 3 lĩnh vực: sản xuất - thương mại - dịch 

vụ, trong đó sản xuất vẫn là trọng tâm phát triển.  



2. Các nhóm giải pháp chính :  

Để thực hiện kế hoạch này trong năm 2013 HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung 

triển khai các nhóm giải pháp sau : 

 Nhóm các hoạt động sản xuất: 

- Với định hướng sản xuất là trọng tâm phát triển, Tổng Công ty sẽ chú trọng duy trì, 

mở rộng sản xuất bằng đầu tư, nâng cấp một số máy móc, thiết bị để gia tăng sản lượng các 

sản phẩm chủ lực, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách nhanh nhất. Tiếp tục duy trì vận 

hành các hệ thống quản lý chất lượng đã có (GSP, ISO 9001:2008), tiến hành xây dựng hệ 

thống tiêu chuẩn ISO 13485 chuyên ngành thiết bị y tế và thực hành tiết kiệm trong sản xuất.  

 

 Nhóm các hoạt động kinh doanh, thị trường: 

- Giữ vững và mở rộng thị trường, khách hàng với việc quản lý và điều hành thị 

trường theo cơ chế linh hoạt, thể chế hóa các chính sách bán hàng; phối hợp tốt các phòng ban 

chức năng để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hiệu quả tránh tồn kho lớn hoặc không đáp ứng kịp 

nhu cầu thị trường;  

- Phát huy vai trò của các Chi Nhánh duy trì, củng cố và phát triển thị trường.  

- Khảo sát chọn nhà phân phối tin cậy dưới hình thức đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ và an 

toàn thanh toán.  

- Chọn Đại lý độc quyền của các hãng nước ngoài uy tín để phân phối. 

- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo. 

 

 Nhóm tài chính, đầu tư: 

- Huy động vốn nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng tài sản hợp lý: 

+ Đầu tư: Ngoài công tác đầu tư thường xuyền nhằm nâng cấp, cải tiến thiết bị, quy 

trình công nghệ sản xuất…, Tổng công ty tập trung đầu tư xây dựng khu sản xuất, nhà kho, 

nhà làm việc tại Hòa Cường với diện tích 2000m2, chi phí 10 – 15 tỷ, lý do: 

- Hiện nay, văn phòng Tổng công ty quá nhỏ, không phù hợp cho hoạt động văn phòng 

nhưng có lợi thế kinh doanh sinh lời, do đó sẽ chuyển cho thuê hoặc dịch vụ khác và xây dựng 

văn phòng mới; 

- Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra, phải mở rộng mặt bằng sản xuất, nhà kho, khu dịch 

vụ hậu cần. Hơn nữa, chi phí xây dựng của thị trường hiện nay ở mức thấp. Phương án sử 

dụng vốn và đầu tư xây dựng nhà sản xuất, làm việc tại Hòa Cường xin được trình Đại hội 

đồng cổ đông. 

+ Huy động vốn: Để thực hiện phương án đầu tư Tổng công ty trình Đại hội Phương 

án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 30.143.620.000 đồng lên 40.686.040.000 đồng, 

bằng cách chào bán cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá theo tỷ lệ 3:1 và giành thêm 150.000 

cổ phiếu ưu đãi theo mệnh giá cho cán bộ công nhân viên có thành tích đóng góp, phát triển 

Tổng công ty (tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành) xin trình ra Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết thông qua. 

  

- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu. 

+ Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định và các biện pháp kiểm soát về tài chinh, 

định mức các chi phí, quản lý hoạt động khuyến mãi, quy định quản trị rủi ro trong SXKD, về 

tài chính, hàng hóa, tài sản.v.v.. 

+ Tổ chức kiểm soát tính tuân thủ thực hiện các nghị quyết, các quy chế và các quy 

định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành. 

+ Lựa chọn và áp dụng các chương trình quản trị phù hợp để tăng cường công tác kiểm 

soát hữu hiệu. 

 Các hoạt động khác : 



Phát huy truyền thống tốt đẹp về sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền và các tổ 

chức đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổng Công ty sẽ  tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để hoạt động, thể hiện rõ hơn, sâu sát hơn sự quan tâm của Tổng công ty đến đời sống vật 

chất và tinh thần của người lao động thông qua thỏa ước lao động tập thể sau Hội nghị người 

lao động.  

Đối với cổ đông Tông Công ty sẽ luôn quan tâm xây dựng hình ảnh trong sáng, minh 

bạch và mối quan hệ hài hòa, phù hợp với điều kiện kinh tế và những giá trị cốt lõi, có định 

hướng đúng đắn của DANAMECO. 
 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.  

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  Chủ tịch 

 (Đã ký) 

 

 

 

 

 PHẠM THỊ MINH TRANG 
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Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc 
 

BAN KIỂM SOÁT 
 

Đà Nẵng, ngày 26  tháng 04 năm 2013. 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 

 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2012:  
1. Tham gia đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán 2012 tại Danameco. 

2. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát và theo dõi tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Danameco ít nhất 2 

lần/năm (kết hợp theo các đợt kiểm toán) và các đợt kiểm tra đột xuất theo từng vụ việc (tất cả đều có biên 

bản, có xác nhận của các đơn vị).  

3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐQT, họp Ban điều hành, họp giao ban Cán bộ chủ chốt, ... đóng góp ý kiến. 

4. Trực tiếp tham gia, giám sát, theo dõi việc kiểm kê kho định kỳ 1 năm 2 lần. 

5. Giám sát và phối hợp trong công tác thu hồi công nợ khách hàng. 

6. Hổ trợ các đơn vị, bộ phận thuộc Danameco để thực hiện các nhiệm vụ sau:  

6.1 Đối với Tổ thư ký HĐQT: BKS hổ trợ 

- Theo dõi diễn biến số lượng cổ đông, cổ phần trong kỳ. Kiểm tra, xác nhận các thông tin của cổ đông, chốt 

danh sách cổ đông để chi trả cổ tức. 

- Lập hồ sơ đăng ký Sở giao dịch CKHN để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2011; phát hành cổ phiếu 

thưởng từ nguồn thặng dư vốn của Danameco trong quí 4/2012 và hồ sơ nâng vốn điều lệ của Danameco từ 

24 tỷ lên 30,143 tỷ đồng. 

6.2 Đối với các phòng ban nghiệp vụ BKS hổ trợ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng và theo dõi diễn biến xử lý hàng hóa tồn kho. 

- Đóng góp ý kiến, tổ chức giám sát, theo dõi đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động về: đầu tư, xây dựng, 

mua-bán-thanh lý hàng hóa-tài sản.  

7. Ngoài ra, BKS luôn có sự phối hợp và trực tiếp cùng P.KSNB tiến hành các đợt kiểm tra tại các đơn vị trong 

việc tuân thủ thực hiện các văn bản qui định, quy chế đã ban hành của Danameco. 
 

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BKS: 

1. Năm 2012, BKS tiến hành phân công lại nhiệm vụ hoạt động cho từng thành viên BKS đảm nhiệm theo từng 

lĩnh vực được chia phân công kiểm soát nhằm phù hợp với hoạt động thực tế của Danameco. Cụ thể 2 thành 

viên BKS của Danameco thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị theo phân công, thành viên 

BKS của CK MBS thực hiện kiểm tra, tư vấn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, cổ phiếu. 

2. Tổ chức Họp BKS theo đúng Điều Lệ của Danameco đề ra, mỗi lần họp đều có biên bản và có sự tham gia 

của Tổ thư ký HĐQT. Bên cạnh đó, thường xuyên có sự trao đổi giữa các thành viên để có những thống nhất 

đối với các kết luận trong mỗi lần thực hiện kiểm tra tại các đơn vị hoặc các vụ việc phát sinh. 

3. Kết quả họp, hoạt động kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được lập bằng văn bản và được thông báo kịp thời 

cho trưởng đơn vị liên quan, TGĐ, HĐQT những bất cập để có xem xét, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

4. BKS có mối quan hệ phối hợp tốt và được sự ủng hộ của CT.HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban 

thuộc Danameco nên việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận, tranh thủ nắm bắt các đường lối, chính sách của 

Danameco rất thuận lợi và việc theo dõi khắc phục tại các đơn vị cũng đạt kết quả mong muốn, kịp thời. 
 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD CỦA DANAMECO 2012: 

Trong năm, Ban kiểm soát 2 lần cùng đội ngũ kiểm toán AAC thực hiện kiểm soát, kiểm toán tại các đơn vị 

thuộc Danameco. Kết quả kiểm toán đã được đánh giá cụ thể, chính xác, trung thực, phản ánh đầy đủ thực trạng 

hoạt động của Danameco. BKS thống nhất cao Báo cáo kết quả SX-KD; Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được 

kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC) theo như các số liệu đã được TGĐ báo cáo trước Đại hội về: 

- Doanh thu bán hàng&dịch vụ: 220,97 tỷ đồng, tăng 102% / 2011; Lợi nhuận sau thuế đạt: 12,857 tỷ đồng 

tăng 433% / 2011; Lãi trên cổ phiếu 4.265 đồng/CP tăng 347% / 2011, ... và tình hình tài chính. 

- Mọi hoạt động SX-KD, Đầu tư của Danameco được triển khai thực hiện một cách minh bạch, luôn tuân thủ 

theo các qui định đề ra của Danameco, không trái với Điều Lệ và luật pháp hiện hành, thực hiện đủ các khoản 

nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước. 
 

IV. TÌNH HÌNH THỰC NHIỆM VỤ CỦA HĐQT, TGĐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ - 2012: 

Năm 2012 trước bối cảnh kinh tế Thế giới, trong nước có nhiều biến động phức tạp, đầy khó khăn, thách thức 

nhưng Danameco vẫn đạt các chỉ tiêu kinh tế về doanh thu, lợi nhuận; Thu nhập người lao động tăng; Tình hình 

SX-KD ổn định, phát triển. Có được kết quả này là do có sự chỉ đạo kịp thời, dẫn dắt đúng hướng của CT.HĐQT; 
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Sự triển khai, điều hành nhạy bén của TGĐ; và sự đoàn kết vượt khó của tập thể CBCNV Danameco đã đồng 

lòng, ủng hộ, quyết tâm, thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược đề ra 

của Danameco. Cụ thể hoạt động của các đơn vị, bộ phận trực thuộc Danameco trong năm 2012 đạt được như 

sau: 

1. Đối với HĐQT: 

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp CBCC đúng qui định hội họp đề ra trong Điều lệ, Qui định của 

Danameco. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS.  

- CT.HĐQT điều hành hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc “Công khai, minh bạch” tuân thủ Điều Lệ và 

Quy chế Quản trị Nội bộ đã đề ra bởi Danameco.  

- BKS thống nhất cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT về các thành tích đạt được, chưa đạt được 

theo như báo cáo của CT.HĐQT đã trình bày trước Đại hội. 

2. Đối với ban điều hành:  

- Thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các cuộc họp cán bộ chủ chốt theo đúng qui định của Danameco, thường 

xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của CT.HĐQT và các thành viên liên quan để điều hành và hoàn thành xuất 

sắc các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ đề ra theo NQ.ĐHĐCĐ năm 2011. 

- Xây dựng-bổ sung, cải tiến-hoàn thiện các văn bản qui định, quy chế để ban hành, áp dụng cho các hoạt động 

tại Danameco phù hợp với thực tế Danameco và theo đúng chuẩn mực ISO 9001: 2008;  

- Tất cả các hoạt động Mua sắm, Đầu tư, Kinh doanh, Sản xuất, Tài chính, ... của Danameco được TGĐ triển 

khai thực hiện một cách công khai, rõ ràng và tuẩn thủ theo các qui định đề ra của TCT. 

- BKS thống nhất cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành về các thành tích đạt được, chưa đạt 

được theo như báo cáo của TGĐ đã trình bày trước Đại hội. 

3. Đối với hoạt động của các đơn vị và Chi nhánh trực thuộc Danameco:  

- Về cơ bản, hầu hết các đơn vị, chi nhánh đều tổ chức, điều hành hoạt động của đơn vị mình theo đúng quy 

chế Tổ chức và hoạt động của từng đơn vị, tuân thủ các qui định, qui chế đã đề ra của TCT; Tổ chức thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 2012.  

- Việc tổ chức sản xuất tại XNQN đã có chuyển biến mạnh trong sản xuất và tiêu thụ Bông y tế, Bông ký, Bông 

viên cao mang lại hiệu quả thiết thực và đạt sản lượng tiêu thụ Bông cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, 

đối với SX GTCSYT, Bao Bì Carton vẫn chưa đạt kết quả mong muốn.  

- Hoạt động tại các Chi nhánh đều mang lại doanh số, lợi nhuận về cho TCT; Giải quyết công nợ kịp thời, đầy 

đủ về TCT. Tuy nhiên, bên cạnh đó hầu hết các chi nhánh đều có điểm chung cần khắc phục là về: Chỉ tiêu 

Doanh số hàng hóa Danameco SX luôn có mức tiêu thụ khiêm tốn và luôn không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Trong khi đó, Doanh số bán hàng tự khai thác thì luôn vượt chỉ tiêu Kế hoạch ở mức cao. 
 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA BKS NĂM 2013: 

1. Hoạt động của BKS tuân thủ theo qui định của Điều Lệ Danameco, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tổ 

chức hoạt động của BKS và các văn bản luật pháp hiện hành;  

2. Duy trì kiểm tra, kiểm soát và thông báo, theo dõi các khắc phục, tồn đọng nếu có đến các đơn vị liên quan; 

BĐH, HĐQT một cách kịp thời, trung thực, chính xác; Thực hiện chế độ Bảo mật; Kiểm soát việc thực hiện 

các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch năm 2013 và NQ.ĐHĐCĐ 2013.  

3. Tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, cá nhân liên quan; Thường xuyên tranh thủ, nắm bắt các ý kiến 

của HĐQT, BĐH để có những phối hợp tốt trong thực thi nhiệm vụ của BKS.  

4. Thành viên BKS tiếp tục phát huy hoạt động của mình tại các đơn vị, khu vực, lĩnh vực đã được phân công; 

Báo cáo kết quả thực hiện và đóng góp ý kiến kịp thời cho các đơn vị, BĐH, HĐQT. 

5. Định kỳ theo quý các thành viên BKS báo cáo kết quả hoạt động của mình về TBKS để tổng hợp và thông 

báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan, lãnh đạo TCT biết nội dung để phối hợp thực hiện (bao gồm các trường 

hợp đột xuất trao đổi qua điện thoại, Email hoặc bằng văn bản). 

6. Duy trì cách thức thông báo bằng văn bản (có xác nhận, đống dấu BKS) sau đó Scan Email đến cá nhân, đơn 

vị liên quan biết để phối hợp thực hiện. 
 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ của BKS cho năm 2013 xin gởi đến 

ĐHĐCĐ xem xét và góp ý bổ sung. 

 

Xin cảm ơn và chúc Đội hội Đồng cổ đông năm 2013 thành công tốt đẹp! 

            TM.BAN KIỂM SOÁT 

            Đã ký 

 

 

           NGÔ QUANG HÙNG 
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