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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

 Tên tiếng Anh: DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION 

 Tên viết tắt:  DANAMECO 

 Logo:   

 Trụ sở chính: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 Điện thoại: 0236. 3837621 

 Fax:    0236.3830469 

 Email:    info@danameco.com 

 Website:   www.danameco.com 

 Vốn điều lệ: 43.776.050.000 VND 

 Mã cổ phiếu: DNM 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 

12/10/2015. 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO là Trạm Vật tư y tế Quảng 

Nam - Đà Nẵng, được Sở Y tế Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập từ năm 1976, nhằm thực 

hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng viện trợ y tế để khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Đến năm 

1986, Trạm Vật tư y tế 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 TW 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 7/2005. 

Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Danameco đã không ngừng phát triển về mọi 

mặt, sản xuất và cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao đảm bảo các tiêu chuẩn trong và 
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ngoài nước, là đối tác đáng tin cậy của khách hàng, góp phần phục vụ đắc lực cho sự 

nghiệp y tế nước nhà. Ghi nhận các nỗ lực này, trong các năm qua Danameco đã nhận 

được nhiều huân chương, bằng khen, cờ thi đua của các cấp từ Trung ương đến địa 

phương. 

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. 

Sản xuất và kinh doanh thuốc, bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc 

xin, sinh phẩm y tế. 

 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư y tế; Sản xuất bông băng gạc y tế, các sản phẩm 

dùng một lần trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch và sản xuất các sản phẩm phục vụ  cấp 

cứu chấn thương, thiên tai, địch họa; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  

Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị y tế; Kinh doanh hóa chất xét 

nghiệm, hóa chất chống dịch, 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 khỏe nhân dân; 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy trùng và 

xử lý môi trường; 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 

Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường; 

 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 

Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ 

khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; 

 Sửa chữa thiết bị khác 

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

 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang và các 

công trình chuyên ngành y tế. 
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4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ 

MÁY QUẢN LÝ 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành Tổng Công ty có những 

chiến lược, giải pháp phù hợp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, luôn bám theo mục 

tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, đảm bảo cho công tác điều hành và quản lý công 

ty hiệu quả. 

Tổng Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình quản lý trực tuyến và chức năng. 

Đây là cách tiếp cận theo hàng dọc, chuyên môn hóa dựa trên chức năng của các đơn vị, 

các phòng ban trực thuộc. Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và nhân lực. 

Cơ cấu bộ máy quản lý  
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5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY. 

5.1. Các mục tiêu chính 

 Tôn chỉ hoạt động của Danameco là mang đến những lợi ích cao nhất cho khách hàng, 

đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tốt nhất cho người lao động, quyền lợi 

tối đa cho cổ đông và đảm bảo an sinh xã hội. 

 Phấn đấu là Doanh nghiệp tiên phong, Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất và 

kinh doanh Trang thiết bị y tế tại Việt Nam. 

 Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững theo chiến lược Y tế Quốc gia 

năm 2010-2020. Đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Chung tay vì 

sức khỏe cộng đồng. 

5.2. Các chiến lược phát triển trung và dài hạn 

5.2.1.   Chiến lược sản phẩm 

 Tập trung ưu tiên đầu tư cho các sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh cao. Đầu tư đổi 

mới công nghệ, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng 

sản phẩm, nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm . 

 Tăng cường quảng bá thương hiệu, tổ chức giới thiệu sản phẩm tại các khu vực mà 

Danameco đang có chiến lược chiếm lĩnh.  

 Là đại lý phân phối độc quyền sản phẩm của các hãng Thiết bị y tế nổi tiếng như: Air 

Liquide - Pháp, Sonoscaner - Pháp, Siare - Italy, ECM - Pháp, Progetti - Italy… và 

tiếp tục nghiên cứu làm đại lý cho một số hãng có uy tín ở nước ngoài về trang thiết bị 

y tế để có nguồn hàng tốt chủ động trong công tác phát triển kinh doanh (ưu tiên 

những mặt hàng của các nước G7). 

 Đẩy mạnh việc xuất khẩu các mặt hàng Danameco sản xuất sang các thị trường nước 

ngoài nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 

 Chú trọng công tác nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến trong sản xuất, nghiên cứu triển khai 

và phát triển sản phẩm mới. 

5.2.2. Chiến lược Marketing 

 Duy trì mối quan hệ uy tín và bền vững với các nhà cung cấp trang thiết bị y tế lớn, 

tăng cường công tác dự báo thị trường để đảm bảo có thể chủ động nguồn nguyên liệu 

và hàng hóa với giá cả ổn định, giảm thiểu những tác động khi có biến động thị 

trường. 

 Phát triển mở rộng các thị trường ngách và thị trường xuất khẩu. 

 Ra sức cải thiện chất lượng dịch vụ của các kênh phân phối truyền thống. Mở rộng và 

phát triển đa dạng hóa các các kênh phân phối khác để phủ kín thị trường tiêu thụ sản 

phẩm do Danameco sản xuất. 

 Tiếp cận trực tiếp đến các nhóm khách hàng mục tiêu, tối đa hóa lợi ích hai bên. 
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 Xây dựng Danameco trở thành thương hiệu nổi tiếng và thân thiện trong khu vực. Đưa 

Danameco trở thành một trong những nhà sản xuất Bông băng gạc, Khẩu trang y tế, 

Cấp cứu chấn thương, Phòng chống dịch bệnh,…nhà cung cấp Trang thiết bị y tế uy 

tín hàng đầu tại Việt Nam. 

5.2.3. Chiến lược tài chính 

 Cấu trúc cơ cấu nguồn vốn phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh. 

 Kiểm soát chặt chẽ tồn kho, quản lý nghiêm ngặt công nợ phải thu, công nợ phải trả để 

sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. 

 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung vốn lưu 

động phục vụ mở rộng sản xuất, giảm đòn cân nợ, các rủi ro thanh toán và tăng lợi 

nhuận. 

 Đảm bảo cơ cấu tài chính phù hợp với thực tế, tăng cường khả năng tự chủ về tài 

chính của Danameco, hạn chế tối đa rủi ro trong việc sử dụng vốn vay trong điều kiện 

lãi suất tăng đột ngột. 

5.2.4. Chiến lược nguồn nhân lực 

 Đào tạo thường xuyên nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 

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

nhân lực hiện có. 

 Xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm sẵn 

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

nhập và lợi thế ngành. 

 Với nhiều chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao thu 

nhập cho người lao động. Giữ vững nguồn lực lao động để ổn định và phát triển sản 

xuất bền vững. 

5.2.5. Công tác tổ chức - quản lý. 

 Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật. 

 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự.  

 Xây dựng cơ chế lương, thưởng hợp lý. Động viên, khuyến khích CBCNV gắn bó lâu 

dài, tự giác và chuyên nghiệp trong công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

cho Danameco. 

 Áp dụng và duy trì hiệu quả các Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 

13485:2016. Nâng tầm thương hiệu, giữ vững uy tín với khách hàng. 

5.2.6. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

 Với sứ mệnh “Vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng và không ngừng phát triển”, đây là 

kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Danameco. 

 Cung cấp sản phẩm Trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh toàn dân.  
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 Tham gia đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ đối với xã hội: đóng góp quỹ mái ấm tình 

thương, quỹ người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai… 

5.2.7. Các rủi ro 

 Kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với những khó khăn và bất ổn.  

 Với chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài cùng với sự phát triển mạnh về nhu 

cầu Trang thiết bị y tế đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Công ty 

chuyên ngành cung cấp trang thiết bị y tế nói chung và Danameco nói riêng.  

 Ngành trang thiết bị y tế chịu sức ép của tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng. 

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp, trong đó có Danameco không ngừng có sự cải 

tiến sáng tạo trong công nghệ sản xuất để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường 

hiện tại, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đây là một thách thức lớn đối 

với Công ty vì muốn bắt kịp với tốc độ phát triển cần phải có chi phí rất lớn cho cả 

trang thiết bị, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, nhân sự lẫn chi phí đào tạo. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Đvt: đồng 

ST
T 

Các chỉ tiêu 
Năm trước 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

Ghi 
chú 

1 Doanh thu thuần 183.064.950.576  220.000.000.000  226.093.306.023  

2 Giá vốn hàng bán 135.713.581.478  163.500.000.000  176.873.180.439  

3 Lãi gộp từ SXKD 47.351.369.098  56.500.000.000  49.220.125.584   

4 
Tổng chi phí hoạt 
động 29.065.574.173  34.000.000.000  31.065.042.774  

 

5 
Tổng lợi nhuận trước 
thuế 

         
19.015.376.240  

       
22.500.000.000  

      
18.720.164.433  

 

6 Thuế TNDN 4.183.382.773  4.500.000.000  3.762.112.014   

7 Lợi nhuận sau thuế 14.831.993.467  18.000.000.000  14.958.52.419   
 

Doanh thu năm 2016: 226.093.306.023Đ, đạt 123,5% so với năm 2015 do Hội đồng 

quản trị cùng Ban điều hành Tổng Công ty đã xây dựng, điều chỉnh các chiến lược 

sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, nhằm khắc phục khó khăn, khai 

thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2016 đạt 100,8% so 

với năm 2015 do hàng hóa khai thác đầu vào tăng nhưng bán ra phải giảm để tăng 

tính cạnh tranh trên thị trường. 
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2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

2.1. Nhân sự chủ chốt: 

Stt Họ và tên 
Chức 

vụ 

Ngày 
tháng 

năm sinh 
Số CMND, 
ngày cấp 

Địa chỉ 
thường trú 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Số cổ 
phần 

sở hữu 
Tỷ  
lệ 

1 
Nguyễn 
Tấn Tiên 

Tổng 
giám 
đốc 

6/12/1964 
200491836; 
25/7/2006; 
CA- ĐN 

Số 2 Triệu 
Việt 
Vương-
ĐN 

Cử nhân 
kinh tế 

               
30,779  

0.703% 

2 
Đặng Quốc 
Tuấn 

Phó 
Tổng 
giám 
đốc 

5/10/1965 
200 726 788; 
22/10/2009; 
CA ĐN 

Tổ 9 Vĩnh 
An B- P. 
Vĩnh 
Trung- 
ĐN 

Cử nhân 
Kinh tế 

               
12,327  

0.282% 

3 
Nguyễn 
Kiệm 

Phó 
Tổng 
giám 
đốc 

4/3/1966 
200 832 895 
; 23/6/2005; 
CA ĐN 

Số 1 Trần 
Hữu 
Trang- 
ĐN 

ĐH 
QTKD 

               
54,149  

1.237% 

4 
Nguyễn thị 
Minh Hiền 

Kế 
toán 
trưởng 

6/9/1975 
201242174; 
16/1/1995; 
CA QN-ĐN 

K16/33 
Ngô Gia 
Tự- ĐN 

Cử nhân 
kinh tế 

                 
7,238  

0.165% 

<< Nguồn tỷ lệ sở hữu cổ phần: theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán số C341 /2016-
DNM/VSD-ĐK>> 

2.2. Thay đổi trong Ban điều hành 

Ông Nguyễn Kiệm miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh thiết 
bị ngày 24/10/2016. 

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động. 

Tổng số lao động của Tổng Công ty Cp Y tế Danameco tính đến thời điểm 

31/12/2016 là 432 người. Cụ thể như sau: 

Phân loại Số người Tỷ trọng 

Tổng số lao động 432   

Trong đó:     

1. Theo tính chất công việc     

- Khối gián tiếp 145 34% 

- Khối trực tiếp 287 66% 

2. Theo trình độ     

- Đại học và trên đại học 74 17% 

- Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 84 19% 

- Khác 274 63% 

3.  Theo giới tính     

- Nam 323 75% 

- Nữ 109 25% 
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 Chính sách đối với người lao động: 

- Con người là yếu tố quyết định ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Doanh nghiệp. Chính vì 

vậy, Tổng Công ty thực hiện tốt các chính sách là quyền lợi chính đáng của Người lao 

động, thực hiện ký hợp đồng lao động, tham gia đóng BHXH và thực hiện chính sách 

nghỉ mát, du lịch định kỳ thường xuyên hằng năm theo luật định. Ngoài chế độ quy 

định, Tổng Công ty còn vận dụng các chính sách đãi ngộ như: thăm hỏi ốm đau, cưới 

xin, tang điếu, sinh nhật, hỗ trợ thời gian và học phí tự học cho CBCNV học tập nâng 

cao kiến thức. 

- Không những tăng thu nhập, khuyến khích vật chất như chế độ tiền thưởng mà còn quan 

tâm chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, tổ chức tham quan học tập các 

nước trong khu vực để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích để 

Người lao động phấn đấu phát huy khả năng lao động sáng tạo của mình; sắp xếp lại tổ 

chức hợp lý, gọn nhẹ, hiệu quả. 

- Tổ chức thi tay nghề cho công nhân đảm bảo 100% công nhân được đào tạo sản xuất 

theo quy trình dây chuyền công nghệ, quản lý sản xuất theo yêu cầu Hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 và GSP, thực hiện phong cách văn hoá 

doanh nghiệp “DANAMECO vì sức khoẻ cộng đồng”. 

- Công tác bảo hộ lao động được Tổng Công ty đặc biệt chú trọng, trang bị đủ các 

phương tiện bảo hộ an toàn vệ sinh lao động và trang bị đủ bình chữa cháy, hệ thống 

nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, và các phương tiện Phòng cháy 

chữa cháy khác, tổ chức huấn luyện thường xuyên hằng năm cho CBCNV về công tác 

an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, Trong những năm qua chưa để xảy ra 

một trường hợp tai nạn lao động nào, được các cơ quan chức năng về an toàn lao động, 

phòng cháy chữa cháy thành phố và Bộ y tế đánh giá cao qua các lần kiểm tra hằng năm 

với hơn 98 điểm.  

- Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế dân chủ cơ sở, thoả ước lao động tập thể, quy ước 

văn hoá công sở, các quy chế nội bộ khác chặt chẽ, đồng bộ nhằm cụ thể hoá các quy 

định về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và các chính sách đãi ngộ cho người lao động, 

tạo hành lang pháp lý trong các hoạt động, công khai hoá các quy định của Tổng Công 

ty trên các lĩnh vực. Tổng Công ty cam kết thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong 

nội bộ doanh nghiệp, nhằm công khai, minh bạch và dân chủ, tạo điều kiện cho người 

lao động yên tâm công tác, phát huy vai trò trách nhiệm và tinh thần hăng say thi đua 

lao động nhiệt tình của CBCNV. 

- Thực hiện nếp sống văn hoá và bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh quốc phòng, CBCNV 

được học tập kiến thức quốc phòng, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Hàng năm có 2 

CBCNV lên đường nhập ngũ với những chính sách đãi ngộ: trước khi đi 

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, Tổng 
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Công ty sử dụng quỹ phát triển sản xuất để đầu tư mới một số máy móc đáp ứng thực tế 

nhu cầu sản xuất và mua xe ô tô để phục vụ công tác vận chuyển với tổng giá trị là: 

2.058.380.147 đồng. Cụ thể: 

Stt Hạn mục đầu tư Số tiền (đồng) 

1 Xe ô tô tải 1,4 tấn                   302.121.091  

2 Xe ô tô 4 chỗ                   802.227.273  

3 
Xe tải 0,95 tấn phục vụ cho việc cung cấp hàng tại 
Hà Nội 

                    
214.414.091  

4 Máy tiệt trùng EO Gas 3m3                   669.787.495  

5 
Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O 
gas 

                     
69.830.197  

Tổng cộng:                 2.058.380.147  
 

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,65 1,70 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 1,36 1,35 
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 44,70% 43,65% 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 80,84% 77,47% 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 8,08% 6,54% 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 19,71% 19,43% 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 10,90% 10,95% 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần 10,12% 8,09% 

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

5.1. Cổ phần 
 

 Tổng số cổ phiếu lưu hành: 4.377.605 cổ phiếu. 

 100% là cổ phiếu thường. 

 Cổ tức năm 2016: 30% bằng tiền mặt, chia làm 2 đợt. 

5.2. Cơ cấu cổ đông 

TT Tên cổ đông Địa chỉ 

Loại 

cổ 

phần 

Số cổ 

phần 

Vốn góp 

(đồng) 

Tỷ lệ 

vốn góp 
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1 
Nguyễn Thị Hồng 
Vân 

Số 29 Tổ 50 
ngõ 195 
Trung Kính, 
Hà Nội 

Phổ 

thông 

     
703.500  

     
703.500.000  

16,07% 

2 
Phạm Thị Minh 
Trang 

128 Tống 
Phước Phổ, 
Q. Hải Châu, 
Đà nẵng  

Phổ 

thông 

     
497.893  

     
497.893.000  

11,37% 

3 Bùi Thị Vân Nga 

số 29, tổ 50, 
ngõ 195, 
Trung Kính, 
Hà Nội 

Phổ 

thông 

     
221.700  

   221.700 .000 5,06% 

(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông DNM ngày 14/11/2016 của 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) 

(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông DNM ngày 14/11/2016 của 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) 

6. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

6.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đvt: đồng 

Các chỉ tiêu 
Thực hiện  Kế hoạch  (KH) 

2016 
Thực hiện (TH) 

2016 
TH2016/
KH 2016 

TH2016 

(TH) 2015 TH/2015 

Doanh thu 
thuần 

       
183.116.401.577  220.000.000.000 

       
226.396.324.987  

103% 124% 

Tổng Lợi 
nhuận trước 
Thuế 

         
18.981.450.883  

            
22.500.000.000  

         
18.720.164.433  

83% 99% 

Lợi nhuận 
sau thuế 

         
14.799.928.453  

            
18.000.000.000  

         
14.781.747.290  

82% 100% 

Lãi cơ bản/ 
Cổ phiếu 

                         
3.336  

  
                         

3.168   
95% 

 

TT Cơ cấu cổ đông 
Số 

lượng 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Số tiền 

(đồng) 

Tỷ lệ trên 

Vốn điều lệ 

1 Cổ đông trong nước         

 
-  Cá nhân 348 4.192.124 41.921.240.000 95,76% 

-  Tổ chức 6 515 5.150.000 27% 

2 Cổ đông ngoài nước         

 
-  Cá nhân 10 180.566 1.805.660.000 5,06% 

-  Tổ chức 2 4.400 44.000.000 0,09% 

Tổng cộng: 366 4.377.605 43.776.050.000 100% 
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6.2. Tình hình tài chính 

6.2.1. Tình hình tài sản 

Tài sản cố định của Tổng Công ty bao gồm: máy móc thiết bị như máy cuộn gạc, 

máy chải bông, máy sản xuất khẩu trang, máy gấp gạc, máy tiệt trùng, máy sấy, máy nén 

khí, máy dệt kim, máy cắt cán, máy cắt cuộn, máy in phun, dây chuyền bao bì, dây chuyền 

sản xuất găng tay...; nhà xưởng, văn phòng; quyền sử dụng đất và phần mềm máy tính. 

Tình hình tài sản cố định của Tổng Công ty tại 31/12/2016: 

Đvt: đồng 

Khoản mục  Nguyên giá   Hao mòn lũy kế   Giá trị còn lại  

I. TSCĐ hữu hình       

  -  Nhà cửa, vật kiến trúc 
         

22.512.836.916  
    

13.088.197.597  
           

9.424.639.319  

  -  Máy móc, thiết bị 
         

22.128.183.901  
    

15.689.819.498  
           

6.438.364.403  
  -  Phương tiện vận tải truyền 
dẫn 

           
4.330.515.283  

      
2.298.935.318  

           
2.031.579.965  

  -  Thiết bị, dụng cụ quản lý 
               

809.439.547  
         

715.352.304  
                

94.087.243  
II. TSCĐ vô hình       

Quyền sử dụng đất 
         

17.077.663.821  
  

        
17.077.663.821  

Phần mềm máy vi tính 
               

232.200.000  
         

127.059.994  
              

105.140.006  
 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Danameco) 

6.2.2. Tình hình Nợ phải trả 

Đvt: đồng 

Khoản mục  31/12/2015   31/12/2016  Ghi chú 

I. Nợ ngắn hạn       

1.Vay ngắn hạn 
              

33.492.715.504  
           

21.526.471.065  
  

2. Phải trả cho người bán ngắn hạn 
              

12.870.568.657  
           

24.914.434.825  
  

3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 
                

3.044.674.238  
             

7.443.010.439  
  

4. Thuế và các khoản phải nộp NN 
                

5.382.092.874  
             

2.587.699.755  
  

5. Phải trả người lao động 
                

1.260.037.355  
             

1.180.135.872  
  

6. Chi phí phải trả 
                   

168.307.101  
                  

60.685.428  
  

7. Phải trả ngắn hạn khác 
             

2.507.774.934  
             

934.835.394  
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8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
                

1.501.667.189  
                

111.480.503  
  

II. Nợ dài hạn       

1. Vay và nợ dài hạn 
                

463.948.334  
             

347.961.252  
  

 
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Danameco) 

6.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 Triển khai thực hiện hệ thống KPI nhằm đánh giá năng lực hoạt động của từng người, 

từng bộ phận. 

 Sử dụng phần mềm kế toán FAST, phần mềm quản lý hàng hóa.  

 Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp để phát triển 

sản xuất kinh doanh phù hợp với thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Rà soát, định biên lại lực lượng lao động hợp lý. Quan tâm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn về trang thiết bị y tế đối với CBCNV kinh doanh. 

 Điều chỉnh chiến lược giá bán phù hợp từng thời điểm, từng địa bàn nhằm mở rộng và 

tăng thị phần. 

 Vận hành thông suốt Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các yêu cầu của tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 được chứng nhận bởi Trung tâm 

Quacert.  

 Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các nội quy, quy chế phù hợp với tình hình 

sản xuất kinh doanh và mô hình quản lý của Tổng Công ty. 

6.4. Kế hoạch phát triển năm 2017 

Đvt: đồng 

Các chỉ tiêu TH 2016 KH 2017 
KH2017/ 
TH2016 

Doanh thu 226.396.324.987 225.000.000.000 99,38% 

Giá vốn hàng bán ra 176.873.180.439 171.053.700.000 96,71% 

Lãi gộp từ SXKD 49.220.125.584 53.946.300.000 109,60% 

Tổng chi phí hoạt động 31.065.042.774 33.375.000.000 107,44% 

Tổng lợi nhuận trước thuế 18.720.164.433 20.571.300.000 109,89% 

Thuế TNDN 3.762.112.014 4.114.260.000 109,36% 

Lợi nhuận sau thuế 14.781.747.290 16.457.040.000 111,33% 

6.5. Các giải pháp thực hiện 

 Kiện toàn lại bộ máy tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ phận hợp lý 

phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 
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 Tuyển dụng và điều động một số chức danh lãnh đạo, quản lý để phù hợp với tình hình 

mới. 

 Phân cấp mạnh mẽ cho Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh TP HCM tự chủ hoàn toàn trong 

công tác đấu thầu, mua bán trang thiết bị y tế. 

 Giải thể Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Quảng Nam, để tập trung mọi nguồn lực cho 

sự phát triển đồng bộ, thống nhất tại Văn phòng Tổng công ty. 

 Qui hoạch lại toàn bộ khu vực sản xuất tại XNHC, XNQN đảm bảo theo hệ thống quản 

lý chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất trang thiết bị y tế do BYT qui định. 

 Đầu tư, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị và không ngừng cải tiến qui trình sản xuất 

để nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm. 

 Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới phục vụ cho xuất khẩu và kênh tiêu dùng 

trong nước. 

 Ngoài những mặt hàng truyền thống đã kinh doanh thì phát triển thêm các sản phẩm 

của hãng Philips và nghiên cứu tìm thêm những VTTH có lợi thế kinh doanh để làm 

đại lý độc quyền tại Việt Nam 

 Di dời Trung tâm dịch vụ tổng hợp từ Thành phố Đà Nẵng chuyển về XNQN, do Nhà 

nước thu hồi mặt bằng. 

 Không ngừng đào tạo CBNV về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu hội nhập 

sâu rộng với nền kinh tế thế giới. 

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

 Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 14,958,052,419 đ, so với tổng vốn điều lệ 

là 43.776.050.000 đ, điều đó chứng tỏ Tổng Công ty đã sử dụng đồng vốn hết sức hiệu 

quả. Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với cổ đông, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 tiếp tục 

duy trì mức 30%, mức chia cổ tức đáng mơ ước của các công ty cổ phần.  

 Công tác đầu tư công nghệ và nguồn nhân lực được chú trọng phát triển. 

 Tổng Giám đốc với tầm nhìn chiến lược, sự sáng tạo, năng động, kinh nghiệm, quyết 

đoán, thống nhất, phối hợp tốt giữa các thành viên trong Ban điều hành. Cùng với sự 

quyết tâm và đồng thuận cao của đội ngũ lao động có tay nghề, gắn bó với Tổng Công 

ty; đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh Danameco 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. 

 Tài chính Danameco được kiểm soát tốt, song song với những chiến lược phát triển cụ 

thể và toàn diện, tạo điều kiện Tổng Công ty có được định hướng phát triển lâu dài và 

bền vững.  
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2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 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, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.  

 Triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

HĐQT. 

 Hoàn thành kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế khác theo đúng kế hoạch. Hoàn 

thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016. 

 Phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát và các Đoàn thể để triển khai các vấn đề một 

cách kịp thời, nhất quán. 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 các 

Cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động. 

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

 Thống nhất các Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo đề xuất của Tổng Giám 

đốc. 

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

 Tiếp tục nghiên cứu tổ chức sản xuất hợp lý, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.  

 Giữ vững và mở rộng thị trường. 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập trong bối cảnh kinh tế quốc tế. 

IV. QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) 

1.1. Thành viên và cơ cấu HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT Số CMND Ngày cấp Nơi cấp 
Số 

cổ phần 
Tỷ lệ 

1. Phạm Thị Minh Trang 200034213 8/7/2009 
CA Đà 
Nẵng 497.893 11,37% 

2. Nguyễn Tấn Tiên 200491836 25/7/2006 
CA Đà 
Nẵng 30.779 0,70 % 

3. Nguyễn Thị Hoài Nam 201328473 19/3/2009 
CA Đà 
Nẵng 36.738 0,84 % 

4. Đỗ Hiệp Hòa 
001079000
503 17/5/2013 

QLC về 
TTXH 2.570 0,06% 

5. Chu Hải Công  012580654 16/5/2009 
CA Hà 
Nội 2.570 0,06% 

6. Lê Hải Trọng B2505755 27/8/2008 Hà Nội 0 0% 

7. Nguyễn Thị Hiền Nhân 
025103047 23/04/2009 

Hồ Chí 
Minh 

42,662 
 0,97% 
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Ông Chu Hải Công và ông Đỗ Hiệp Hòa miễn nhiệm ngày 28/05/2016; ông Lê Hải Trọng 
và bà Nguyễn thị Hiền Nhân được bổ nhiệm ngày 28/05/2016. 

1.2. Hoạt động HĐQT: 

 Ngày 22/04/2016: Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 

2016 không thành công do không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 28/05/2016, Tổng công ty tổ 

chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 lần thứ 2 thành công. 

 Trong năm 2016, HĐQT đã triệu tập 08 cuộc họp (07 cuộc họp HĐQT tập trung, 01 

cuộc họp HĐQT online) với sự tham của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. 

 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 (SXKD), 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 năm 2016. 

 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 SXKD; hằng tháng, Chủ tịch 

HĐQT chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để rút 

kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc. 

1.3. Thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

 Bà  Phạm Thị Minh Trang 

 Ông  Nguyễn Tấn Tiên 

 Bà  Nguyễn Thị Hoài Nam 

 Ông  Đỗ Hiệp Hòa 

2. BAN KIỂM SOÁT 

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

Stt Thành viên 
Ban kiểm soát 

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số 
cổ phần 

Tỷ lệ 

1. Nguyễn Đình 
Phương Nam 

201760742 02/04/2015 CA. Đà Nẵng 4.445 0,10% 

2. Nguyễn Văn Hoa 200229933 20/9/2001 CA. Đà Nẵng 18.413 0,42% 
3. Nguyễn Thanh Tú 013473079 30/08/2011 CA. Hà Nội 152.570 3,49% 
4. Đoàn thị Thanh 

Huyền 
012620326 02/07/2003 Hà Nội 

0 0% 

(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông DNM ngày 14/11/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN) 

Ông Nguyễn Thanh Tú miễn nhiệm ngày 28/05/2016 và bà Đoàn thị Thanh Huyền được 
bổ nhiệm ngày 28/05/2016. 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ 

Tổng Công ty, luôn tập trung kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị 

và Ban điều hành về việc chấp hành Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng  
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丁el: 84 236 3655886, Fax 84 236 3655887

Emall aac@drg vnn vn

Website: http //www・aaC・COm Vn

Chi nhinh t争v Thanh ph6 H6 cl‘i Minh

47-49 Hoang Sa (Ting 4 Tch nha Hoang Dan)
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Te1 84.8 39102235, Fax: 84 8う9102349
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S6.・ 333/201 7βCKTAAC

BÅo cÅo KIEM TOÅN DOC LÅp

堕出盛　Cac Cるd6ng,H§idるng QuantrivaBanT6ngGiam d6c

T6ng c∂ng ty C6 phin Y tねanameco

ching t6i d各ki6m toin bfro cao tai chinh kem theo cha T6肇c6ng ty C6 phin Y t6 Danameco (Sau d含y gQi

tal la “C6ng ty”) dugc l争p ngay lO/03/2017, t頂rang 7 den trang 3l・ bao gin Bang c含n d6i ke toan tai

ngay 31/12/2016, Bao cho k6t qua hoat d$ng kinh doanh’Bao c鉦皿chuy鉦idrl te Va Bin thuy6t minh

bao ca。 tal chinh cho nam tal chinh k6t th心c cing ngdy.

Trath nhi?m cha Ban T6ng Giin d6c

Ban T6ng Giin d6c c6ng ry chiu trdeh nhiem ve証?c lap va trinh bay trung thuc va hqr= bfo cao tai

chinh cha C6ng ty theo chu含n muc k6 to各n, Ch6 d6 kねan doanh nghiep Vi?t Nam va cfro quy dinh phap ly

c6 1ien quan d6n vi?c l争p va trinh bdy bao cao tai chinh va chiu trach nhi?m v6 k in soat ndi b∂ m洞an

T6ng Giin d6c xac dinh la can thiat d6 dam b各o cho viec lap va trinh bdy b各o cao tal chinh kh6ng c6 sai

s6t trong y6u do gian l争n hoac nham lin

Trach nhi?m cha血em toin vi6n

Trach nhiem c。a chdng t6i la dua ra y ki6n v涌o cao tai chinh d雌tren k6t qua c。a cu命c kiin toin

ching t6i d狛ch hanh kiin toin theo cde chuin muc kiin toin Vi?t Nam. Cac chuin muc ndy yeu cau

chdng t6i tuan伽chu各n mpe va cac quy d与nh v6 dao dde nghねghiep, lap kchoach va thpe hi?n c函

ki6m toin d6 dat duqc su din bao h印ly v待iec li今u b各o cわtal chfnh cda C6ng ty c6 c6n sai s6t trQng

y宛hay kh6ng・

c6ng vi?c ki6m toan bao g6m thpe hien cac th珂C nhin thu th令p cde bang ch血g kiin toan vねc s6 1ieu

vathuyininh tren bao cao tai chinh. Cac th。 tuc ki6m toan duqc Iua chQn d中ren x6t doan cha kiin toin

vien, bao g6m dinh gi誼i ro c6 sai s6t tr9ng y鉦rong bho cao tai chinh do gian lan hoac nham lin. Khi

thpe hien dinh gia cac rdi ro nay ki6m toin vien d肴xem x6t kiin soat n6i b6 c。a C6ng ty lien quan d6n

vi?c lap v油nh bay bao cao tai chinh trung thuc, h卵ly nhえm thi6t ke cac th。 tuc ki6m to各n pht可p v6i

tinh hinh thuc t6, tuy nhien kh6ng nhえm muc dich dua ra y ki6n v6 hi?u qua c。a ki6m soat ndi bO cha C6ng

ty c6ng viec kiin toin c血g bao g6m dinh gia tinh thich塙C。a cac chinh s紺k6 toin duqc ap dung va

tinh hap ly c。a cac u6c tinh k諒n cha Ban T6ng Gi各m d6c cing nhu dinh gi雄c trinh bdy t6ng th6 bao

ch血g t6i tin t血g rえng cfro bえng ch血g kiin toin ma ch。ng t6i danu thap duqc la dd亘va thich h押

lin co sd cho y ki6n ki6m toin c。a chdng t6i.

Y ki6n cha Ki6m to各n vi6n

Theo y ki6n cha ch血g t6i, Xet tr6n cac khia canh trQng yむb各o cfro tai chinh d肴ph各n inh trung thpe va

hqp ly vねnh hinh tal chinh cha C∂ng ty tai ngdy 31/12/2016 c血g nhu kf亘u組oat d釦g kinh doanh va

tinh hinh luu chuy6n ti6n te cho nam tai chinh k6t thdc cing ngay phb hap v6i chuin mpe kaloin’Ch6 dO

k諒on doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh ph細ly c6 1ien quan d6n viec l争p va trinh bdy bao cao tai

chinh.
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Ⅴ宛dさk脆c

Bho cあtal chinh cho nim tal chinh k6t thdc ngay 31/12/2015 cha C6ng ty da duqc ki6m toin b6i C6ng ty

ki6m toan khac v河hat hinh bao cao ki6m toan d6c l争p ngay 25/03/2016 v6i y ki6n kiin to各n chap nhan

toinphまn.

C6ng ty TNHH Ki6m toin va K信oin AAC

閏星
Dinh Thi Ng9C Thdy - REem to盃n vi6n

鐙Gi匂′ CNDKHⅣ kiem todn・・1463-2013-010-1
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TONG CONG TY CO p血的Y TE DANAMECO
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BÅNG CÅN D6I K豆TOÅN

N齢y31 thねg 12 n弛2016

TÅ工SÅN

A. TÅ工SÅN NGÅN HAN

I. Tiねva c5c khoねtu,0’ng duo’ng ti6n

l. Tien

2. Cac khoin tuong duongtien

Ⅱ. Din tITthi chinh ngan hap

Ⅲ.髄。址。祖ph鉦hu壷Ⅱ h叩

1. Phaithungin h争n cdakhach hing

2. Tratr南c cho ngu6i bin ngin han

3. Phalthunginhan khac

4. D河16ng ph鉦hu ngin han kh6 dei

Ⅳ. H賓ngあⅡ曲o

l. Hingt6nkho

2. D理hdng giin gia亜ng tch kho

v.恥isねng五h叩畑短

l. Chi ph璃tru6c nginhan

2. Thu6 GTGT dugckhautrtr

B. TÅISÅNDAIHAN

I. Cdekho誼phaithu daih争n

皿耽i露ne6部nh

l. Talsinc6d与nhhfuhi血

一雄砂卑商

_ Gi鉦ri hao "7∂n極声e

2. Taisinc6 d圭nhv6hi血

一極砂en gid

_ Gid fri hao 7"∂n l砂kG

皿扇td細gsねd紅t調

rv. T轟san dd dang d前hap

V. Dintut証chinh d説hap

Ⅵ. T琵s祖d狂h争Ⅱ曲か

l. Chiphitratmdc daihap

2. Tai santhuねu nhap ho弧lai

T6NG CONG TÅI SÅN

151  1l.a

扇0 αfo弛C捌短H

cho ndm fdi ch励震t脇c ”g句′ 31/12/2016

M紅sるBOl-DN

Ban hdnh fheo r胸g ‘硝6 200nO」祐T- BTC

ngみ, 22/12nO14訪a賢:職i chinh

31/12/2016

VND

99.473.733.222

8.935.832.447

8,935.832.447

68.295.316.956

65.522.592.897

2.086.106.933

707.752.872

(21.135・746)

20.26l.096.737

20.う47.814.872

(86.718・135)

1.98l.487.082

372.302.277

l.609.184.805

35.525.192.05l

35.171.474.767

17,988.670.940

49. 780.975. 647

β1. 792・304・ 707)

17.182.803.827

1 7.309. 863.821

〃27・ 059・994)

353.717.284

353.717.284

134.タ98.925.273

01/01/2016

VND

30.228.628.243

13.728.628.243

16.500.000.000

49.462.674.987

46.782.088.226

1.71l.008.347

990.714.160

(2l.135・746)

17.602.199.837

17.688.917.972

(86,718・135)

2.13l.214.094

555.545.792

l.575.668.302

36.343.922.789

35.988.066.094

1 8.775.222.271

47. 721. 744. 054

p8.946・521・ 783)

17.212.843.823

1 7.309.863.821

p7. 019・9賜

355.856.695

355.856.695
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T6NG C6NG TY CO pHÅN Y T互DANAMECO

lO5 Hing Vuong, Phaing Hal Chau l’

Qu紅H鏡 chau, Tha血ph6 Da N温g

BÅNG CÅN D6I K互TOÅN (ti6p theo)

Ngdy 31 thing 12 nam 2016

NGUeN V6N

C. NqP弘王TRÅ

工. NゲⅡ尋nh担

1. Phaitrangu6i bin ngin han

2. Ngudi mua tra tidrru6c ngin han

3. Thu待a宣ckhoin phai n紳Nhinu6c

4. Phaitrangu命i lao d釦g

5. Chi phi phaltr組gan han

6. Ph鏡tranganh争nkhde

7. Vayv河thu合tえi chinh ngin hap

8, Qし1y khen th頂mg, Phdc lgi

工I. N9,d潰h叩

l. Phai tringub・i bin dai han

2. Vayvargthu合tal chinh dalhap

D. V6NC面S命斬同

工. Ⅴ宛ch五sdh血

l. V6ng6pchachdsdh血

_ C擁毎2i海ng c6 q扉n高砂少d

言譜藍嵩n
3. Quy心血ph裾r料

4. Loi nhu紅sauthu6 chuaphan ph6i

- LNSTch糊p胸ph6i l砂雇あcu6i砂掠め

_ L楯Tc履aphanph6iゆめ,

Ⅱ. Nguね龍Ⅱhphiv河中畑養

1. Ngu6nkinhphi

2. Ngu6nkinh phi d祖i血thinh TSCD

TONG CONG NGU6N V6N

M互　Thuy合t

s∂　皿inh

440

Ke toまn tr調

BAo α壬o班I α融

.ch。 ,諦nつJdi chlnh震t zhl;c J7g少31/12/2016

31/12伍O16

VND

59.106.714.533

58.758.753.281

24.914.434.825

7.443.010.439

2,587.699.755

l.180.135.872

60.685.428

934.835.394

21.526.47l.065

11l.480.503

347.96l.252

Ol/Ol/2016

VND

60.69l.786.186

60.227.837.852

12.870.568.657

3.044.674.238

5.382.092.874

l.260.037.355

168.307.101

2.507.774.934

33,492.715.504

l.501.667.189

463.948.334

19.b　　　347・96l・252　　　463・948・334

75.892.210.740 75.076.853.764

74.10l.578.072

43.776.050.000

43. 776.050.000

4.946.628.370

17.163.559.912

8.215.339.790

8.215.339. 790

1.790.632.668

l.790.632.668

134.998.925.273

田園
の4三/
Doan Thi Thanh Huy合n

73.286.221.096

43.776.050.000

43, 776.050.000

4.946.628.370

16.329.984.598

8.233.558.128

37.175

8.233. 520.953

1.790.632.668

l.790.632,668

135.768.639.タ50

Ng廿萌l細bi台u
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TONG C6NGTY C6 pHAN Y TE DANAMECO

105 Hing Vuong, Phuing Hai Ch餌l’

耽N者ng
Quan H証

Ch含u, Th狐h ph6

BÅo cÅo KET QUÅ HOAT DONG RTNH DOANH

cho na血tal chinh k6t thdc ngdy 31/12/2016

CH王T嘘U

1. D。anhthubまnhang & cungcかichvu

2. Cdekhoin giintr心doa血thu

3. Doa血thuthuinv症inhing& cc dich叩

4. Gi各v6nh主ngbin

5. L中止u争n衰pv涌n軸g&ccd与c血v早

6. Doa血thuhoat dengt証ch址

7. Chiphitalchinh

rrong d6・・ C茄pht /di v少

8. Chiphibinhing

9. Chiph王qu祖l夕doa血nghi細

10. L9亜uan thuan t軸o争t d?ng kinh doanh

ll. Thu血apkhde

12. Chi phi khfro

13. L小皿心u紅畑か

14. Tchg巾ynhu担k toin tru6'c thue

15. Chi ph工thu6 TNDN hi?n hinh

16. Chi phi t血6 TNDN hoin lai

17. Lgi nhuan sau thu毎NDN

18. Lal cobintren c6 phi宛

19. Lai suy giin tr紅c6 phi宛

TI頼y4t n7inh

Ma Thuy6t

sる　min心

BAo c40血Iα融

cho J?dm Jdi chlnh肩t脇2c ng少31/12ノウ016

M紅sるBO2-DN

Ban hdnh fheo飾dng加6 200#014/H- BTC

I了g少22/12/QO14 c宛弘光i chlnh

N肴m 2016

VND

o1　21　　226・396・324"987

02　22　　　　303・O18・964

10

11　23

20

30

31　27

32　　28

40

50　　2タ

51　29

52

226.093.306.023

176.873.180.439

49.220.125.584

N肴m 2015

VND

183.673.083.938

556.682.361

183.116.40l.577

47.505.656.348

134.742.857　　　285・514・205

1.649.303.228

1,567.472.983

1l.821.795.762

17.593.943.784

18.289.825.667

1.525.O19.603

1.495.601.636

12.724.299.099

15.004.440.284

18.537.41l.567

608.858.416　　　47l・482・513

178.519.650

430.338.766

18.720.164.433

3.938.417.143

60　2,　　14・781・747・2タ0

70　　30

71　30

Kるtoまn tr廿

囲図星
Doin ThきThanh Huyるn

3.168

27.443.197　　湘

444.039.316

18.98l.450.883

4.181.う22.430

14・799・928・453

3.336

3.168　　　　　　3・336

Ngtr祝l細bi6u

圃星墓室
二二二一二一‾‾‾/

v6 Th与班紅P血調o血g

嬢m th。。最弓ra′7g ll d6n腸管31 1d
bGp陶ha中hdn/硯o cc!0 ’di chtnh ’dy
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TONG C6NG TY C6 pHÅN Y T豆DANAMECO

lO5 Hing Vuong’Phuing Hal Chau l,

Qu貪n Hえi Ch餌, Tha血ph∂ 耽N温g

BÅo cAo LUU CHUY互N TIEN T車

ch。 na血thi chinh k6t th。c ngdy 31/12/2016

CH王T血U

I. Luu chny8nti料ttrhoqut d担g kinh doanh

l. L9・in串ntr町6ict高

2. D誇uc血hchocまc畑o急n

。 Kh各uha。Talsinc6d担

_　Cdekhoind¥工Ph6ng

L糾6 ch餌l?ch ty gia h6i doal do da血gia lai cde

khoin map tich t弾g6c ngoai t?

_　L狂16ttrho争td帥gdautu

・　Chiphihivay

3. Lqinhuantdrhdkd tru.6cthay d6iv6n luru亀弼

・ Tang,giamcdekhoanphalthu

Ting, giinl hing t6n kho

・ring, giin cde khoin phal tra (Kh6ng k6

1al vay phal trgivhuねu血ap doanh nghiep phal n紳)

Ting, gi証l Chi phi tra tr厨c

T冶n繭Ⅴ印税甘え

Thu石hu血合p doanh nghi?p d5 n釦

Ti6n thu khac ttr hoat dらng k址doa血

Ti6n 。hi khac tir ho争t d印g ki血doa血

中Ch毒n tiる皿th壷孤t心・h珂恥g址h d〇分血

Ltru chuyねtiねttrho争t恥g dau tu

Tich chi dねua sえmxD TSCD va cac TS DH khac

Tiinthu lal cho vay, C6 ttrc va lgi血u紅dugc chia

Luru chny6n ti料thuin tir ho3t d紅g d餌tu

Ⅲ. Luru chuy料tiねtdr ho争t d細g tat chinh

l. Tiinthu巾PH c6 phi6u,血anv6ng6p c。aCSH

2. Ti6nthu請divay

3. Tichtrargg6cvay

4. C6宙c,1gi血u紅d狙鉦ho chis命hfu

Luru chuy6n tiねthuin tir hoat d細g tal chinh

Lu,u Chuy6n ti料thuin trong ky

Tiねva tuong duong tiin din ky

Anh hucng cha thay d6亘y gia h6i doal quy d6i ngoai t?

飾読t Il緋Iはう耕tI了eO証

M肴Thuyet

sる　minh

02　12,13

03

05

06　　25

08

09

10

与0

60

61

70

K6 toan tru6n

融O C40加J CH加H

cho 77dm tdi ch励k6t %c ng匂) 31/12/?016

M紅s∂BO3-DN

Bc!n hdnh Jheo 7補ng妬s6200nO14/FT-BTC

ng少22〃2/2014 c巌BG 7萌chlnh

N肴m 2016

VND

N肴皿2015

VND

18,720.164.433　　18・,8l・450・883

3.295.744.819 ∴∴∴う・185・う77・990

(96.75l・531)

(312・252)

(104.878・982)

1.567.472.983

23.478.19l.001

(18.899.994・う83)

(2。658・896・900)

81.310

(275,530・514)

l.495.60l.636

23.290.42,.774

6.011.415.329

l.388.668.02l

14.512.200.195　　(265・182・901)

185.382.926∴∴∴∴ 310・854・O15

(l ・641・304・307)  (1 ・656・350・445)

(6.208・522・430)  (5・695・768・270)

15.886.570

762.000)

6.543.293.902 20.169.890.821

(2.479・153・492)  (2・63l"106・120)

138.715.093 275.う30.514

2,084.570.000

155.574.327.119　129.162.945.715

(167.656・558・640) (137・222・149・543)

30.228.628.243

90.297

8.935.832.447

宝器器諾
140.944

30.228.628.243

Ng廿疏1細biきu

四囲四国
玲0料T串Tha職h Hlly n

traIうg l,轟画・a77g 3I /最細hか毎xp

中るT串Kieu Ph調qng

th訪h c毒Bわc40毒i chi′7h Iゆ
Trang lO
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