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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: PHARIMEXCO

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1500202535 cấp lần đầu ngày 09/11/2004, đăng

ký thay đổi lần 8 ngày 16/8/2012.

- Vốn điều lệ: 100.594.800.000 đồng

- Địa chỉ: số 150 đường 14/9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Số điện thoại: 0703 822533 Số fax: 0703 822129

- Website: www.pharimexco.com.vn

- Mã cổ phiếu: DCL

2. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1976, hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh được sáp nhập thành tỉnh Cửu Long. Để đáp

ứng nhu cầu sản xuất, phân phối dược phẩm, đáp ứng nhu cầu thuốc cho nhân dân, xí

nghiệp dược p hẩm Cửu Long và Công ty dược p hẩm Cửu Long ra đời.

Tháng 4 năm 1984, Xí nghiệp dược Phẩm Cửu Long và công ty duợc phẩm Cửu Long

sáp nhập thành Xí Nghiệp Liên hiệp Dược Cửu Long. Xí nghiệp có nhiệm vụ chính là sản

xuất, lưu thông phân phối thuốc, chế biến thuốc và xuất nhập khẩu các mặt hàng dược

phẩm.

Năm 1992, tỉnh Cửu Long được chia tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Xí Nghiệp Liên hiệp dược phẩm Cửu Long cũng được tách ra làm 2, bao gồm công ty

Dược Trà Vinh và Công ty Dược Cửu Long. Tháng 11 năm 1992, công ty Dược Cửu

Long đổi tên thành Công ty Dược và Vật tư y tế Cửu Long (Pharimexco) theo quyết

định số 538/QĐ-UBT ngày 20/11/1992 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long.

Năm 1997, Công ty liên doanh với Hàn Quốc thành lập nhà máy sản xuất dụng cụ y tế

Việt Nam - Hàn Quốc (gọi tắt là Vikimco), với công nghệ sản xuất thế hệ mới của Hàn

Quốc, hàng năm nhà máy cho ra đời trên 100 triệu sản phẩm các loại dụng cụ y tế: ống

kiêm tiêm, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền máu… được ngành y tế trong nước

hoan nghênh, chất lượng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Năm 2000, Công ty liên doanh với Canada xây dựng nhà máy Vicancap. Nhà máy sử

dụng công nghệ mới của Canada trong việc sản xuất Capsule (nang rỗng) các loại. Hàng

năm, nhà máy sản xuất được hơn 2 tỷ sản phẩm, phục vụ cho thị trường nội địa và xuất

khẩu sang thị trường Lào, Campuchia và Myanmar.
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Tháng 9 năm 2004, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Chính Phủ,

công ty bắt đầu chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

Ngày 09 tháng 11 năm 2004, công ty có tên gọi mới là Công ty cổ phần dược phẩm

Cửu Long. Vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng.

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long chính thức trở thành công ty niêm yết trên Sàn

giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch DCL, kể từ ngày 17

tháng 9 năm 2008, cổ phiếu DCL chính thức giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng khoán

Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp: dược phẩm, v iên nang cứng rỗng, các

loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh

dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại dược phẩm bào chế khác.

+ Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược.

+ Nuôi, trồng các loại dược liệu làm thuốc.

+ Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin

- Các sản phẩm chính:

+ Dược phẩm: viên, bột, cốm, capsule, dung dịch uống, tiêm, truyền, nhũ dịch

+ Capsule các loại (viên nang cứng rỗng)

+ Dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngà nh y tế, mỹ phẩm

+ Thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào

chế khác.

- Địa bàn kinh doanh:

Trụ sở chính của công ty đặt tại số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Long, các nhà máy sản xuất đều nằm trong tỉnh Vĩnh Long.

Địa bàn kinh doanh rộng khắp cả nước . Ngoài ra công ty còn mở rộng thị trường xuất bán

hàng sản xuất sang Campuchia, Lào, Myanmar và Nigeria.

- Các chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành lớn : Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Tiền Giang,

Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, TPHCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Nội, Thanh Hoá, Hải

Phòng, Thái Bình, Gia Lai.

- Ngoài ra còn có các chi nhánh trong tỉnh Vĩnh Long gồm: Trung tâm dược phẩm tại TP.

Vĩnh Long phân phối hầu hết các đại lý trong tỉnh Vĩnh Long, chi nhánh Long Hồ, Mang

Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm, Tam Bình, Bình Minh.
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Ngoài hệ thống nói trên công ty còn có 578 đại lý và Hiệu thuốc bán lẻ tại những vùng

kinh tế, khu vực trên toàn quốc. Hiện công ty có trên 1.300 khách hàng trong và ngoài

nước.

Ngoài ra còn có 01 Văn phòng đại diện tại Lào và 02 công ty con: công ty TNHH 1 TV

dược phẩm Mê Kông, công ty TNHH 1 TV dược phẩm VPC -Sài Gòn.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Hội

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

- Công ty con:

 Công ty TNHH MTV Dược phẩm MêKông

Địa chỉ:  Số 56- 58 đường 3/2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ: 100%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang

thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược

liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác.

 Công ty TNHH MTV Dược phẩm VPC - Sài Gòn

Địa chị: Số 13 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 100%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang

thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược

liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác .

- Cơ cấu bộ máy quản lý:
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Nhiệm vụ chiến lược: xây dựng công ty trở thành một trong những công ty Dược phẩm

quốc gia phát triển vững mạnh toàn diện, nổi bật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu (capsule) và trang thiết bị,

dụng cụ y tế. Tăng trưởn g qua hàng năm 20% doanh thu, 15% lợi nhuận sau thuế.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

1. Mở rộng sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng.

2. Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).

3. Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: DCL thường xuyên

tham gia ủng hộ và hưởng ứng tích cực các phong trào xã hội từ thiện, giáo dục...thể hiện

trách nhiệm với cộng đồng, vì một tương lai tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Trong năm 2012, công ty đã vận động và thực hiện đóng góp: Quỹ “An sinh xã hội và

người nghèo”, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, hội người

khuyết tật, ủng hộ học bổng, thăm hỏi gia đình chính sách....

6. Các rủi ro

Rủi ro Ảnh hưởng Quản trị

Rủi ro Vĩ mô Mặc dù lạm phát đã được kiềm chế

tuy nhiên kinh tế vĩ mô vẫn chứa

đựng nhiều sự bất ổn, GDP tăng

trưởng thấp, các chính sách tài khóa

vẫn đang được thất chặt khiến các

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn

trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Công ty cố gắng tối ưu hóa nguồn

vốn lưu động phục vụ cho công tác

sản xuất kinh doanh của Công ty

qua việc tăng nhanh vòng quay

vốn, tích cực thu hồi các khoản

công nợ.

Bên cạnh đó, duy trì quan hệ tốt

với các ngân hàng, tổ chức tài

chính nhằm huy động được vốn

vay với lãi suất ưu đãi khi có nhu

cầu.

Rủi ro Pháp luật Hệ thống văn bản Pháp luật của Việt

Nam vẫn chưa thật sự chặt chẽ, các

văn bản có nội dung thay đổi, điều

Thường xuyên theo dõi và cập nhât

các văn bản Pháp luật thường

xuyên và đầy đủ, đặc biệt là các
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chỉnh các chính sách hiện hành vẫn

thường xuyên được Chính phủ ban

hành.

chính sách mà Chính phủ ban hành

riêng cho ngành Dược, các quy

định về chứng khoán,..v.v…

Rủi ro giá đầu

vào

Giá cả các nguyên vật liệu chính nhập

khẩu biến động, giá nhiên liệu tăng,

và chi phí sản xuất tăng tác động

mạnh đến vấn đề kiểm soát chi phí,

giá thành sản xuất, nâng cao chất

lượng sản phẩm của Công ty.

Công ty chủ động kí kết với đối tác

trong và ngoài nước các hợp đồng

cung cấp dài hạn nhằm ổn đinh giá

nguyên liệu.

Rủi ro Tỷ giá Tỉ giá ngoại tệ ảnh hưởng đến việc

nhập khẩu các nguyên vật liệu dùng

trong sản xuất các mặt hàng dược

phẩm (do có lượng lớn nguyên liệu

Công ty được nhập từ nước ngoài) và

doanh số xuất khẩu của Công ty ra

các thị trường nước ngoài.

Công ty chủ động trong việc dự

báo tỷ giá, đồng thời xây dựng

quan hệ tốt với các ngân hàng

nhằm được giải ngân nhanh chóng

nguồn ngoại tệ khi cần thiết.

Rủi ro về các

khoản phải thu

Rủi ro xảy ra khi khách hàng không

có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ

gây ra thất thoát tài chính cho

Công ty

Công ty tiến hành thay đổi chính

sách dành cho các khoản phải thu,

qui định chặt chẽ về hạn mức nợ,

thời gian nợ…

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Khái quát tình hình kinh doanh năm 2012

Kinh tế Việt Nam năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự khó khăn của kinh tế thế giới

do khủng hoảng tài chính. Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự

sụt giảm của các nền kinh tế khác trong đó có Việt Nam. Những bất lợi trên đã t ác động

đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nhất là:

+ Giá cả hàng hoá, nguyên liệu không ổn định.

+ Lãi suất cho vay ở các Ngân hàng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn với lãi

suất thấp.

+ Sức mua trong dân giảm, hàng tồn kho ở mức cao.
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Tình hình kinh doanh dược trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự cạnh tranh giữa

thuốc nội và thuốc ngoại, giữa các công ty dược trong nước cạnh tranh với nhau đã tạo

ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược.

Sản xuất của ngành dược phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Sự quản

lý giá đầu ra của nhà nước chưa thay đổi kịp thời với sự biến động của giá cả nguyên

liệu đầu vào, sự chậm trễ trong việc cấp số đăng k ý sản phẩm thuốc cũng đã góp phần

làm hạn chế khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước tình hình khó khăn như trên, mục tiêu của Công ty là tháo gỡ những khó khăn,

khắc phục kém hiệu quả của năm 2011 thông qua các giải pháp:

+ Tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả

năng cạnh tranh trên thị trường.

+ Tăng cường công tác quản trị tài chính đúng qui định của pháp luật, chính xác, kịp

thời, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tổ chức lại hệ thống kinh doanh, củng cố và kiện toàn các kênh phân phối.

1.2 Tình hình thực hiện năm 2012

1.2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức công ty đề ra

những chiến lược kinh doanh hiệu quả, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với yêu

cầu của thị trường, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh và đại lý ,

bổ sung thêm nhân sự có năng lực cho mảng tham gia đấu thầu thuốc, rà soát và đổi mới

danh mục hàng hoá kinh doanh, cải tiến bao b ì, mẫu mã hàng hoá theo yêu cầu của thị

trường, tăng cường quản lý và kiểm soát ở khâu vận chuyển hàng hoá đề đáp ứng nhanh,

kịp thời yêu cầu của khách hàng.

ĐVT: tỷ đồng

Khoản mục Thực hiện
2012

Thực hiện
2011

Tăng/giảm
giá trị

tuyệt đối

Tăng/giảm
%

1. Doanh thu thuần 611,828 630,014 (18,188) -2,9%
2. Lãi gộp 170,923 163,67 7,253 4,4%
3. Tỷ lệ lãi gộp 27,94% 25,98% 1,96%
4. Tổng chi phí 156,037 198,66 (42,625) -21,5%

4a. Chi phí quản lý 25,875 30,67 (4,792) -15,6%
4b. Chi phí bán hàng 66,854 89,19 (22,334) -25,0%
4c. Chi phí tài chính 63,308 78,81 (15,499) -19,7%

5. Lợi nhuận trước thuế 19,720 (30,877) 50,597
6. Thuế TNDN 0,660 0,057 (0,603)
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7. Lợi nhuận sau thuế 19,060 (30,821) 49,88
8. Hàng tồn kho 167,488 239,411 (71,953) -30,1%
9. Nợ phải thu 239,766 323,506 (83,740) -25,9%
10. Dự nợ vay tín dụng 330,321 492,231 (161,91) -32,9%
- Dài hạn 17,625 30,480 (12,855) -42,2%
- Ngắn hạn 312,696 461,751 (149,06) -32,3%

Bảng 1: So sánh kết quả kinh doanh năm 2012 với năm 2011
Từ bản so sánh kết quả kinh doanh năm 2012 so với năm 2011 ta có một số nhận định

như sau:

+ Doanh thu giảm 2,9% lãi gộp tăng 4,4% về mặt giá trị tuyệt đối tăng 1,96% về mặt tỷ
lệ cho thấy chi phí sản xuất được cải thiện rõ so với năm 2011.

+ Tổng chi phí giảm 21,5% trong đó: chi phí quản lý giảm 15,6%, chi phí bản hàng giảm
25%, chi phí lãi vay giảm 19,7%. Trong năm 2012 các chi phí đã được tiết giảm và kiểm
soát tốt hơn so với năm 2011, mục tiêu tăng cường quản lý và kiểm soát các chi phí
trong năm bước đầu mang lại hiệu quả.

+ Lợi nhuận sau thế tăng 49,88 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, lợi nhuận của tất cả
các nhóm hàng được cải thiện đáng kể so với năm 2011, đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn
trong nỗ lực cơ cấu lại danh mục hàng hoá kinh doanh, tăng chất lượng doanh thu, cắt
giảm các chi phí của toàn thể Ban điều hành và cán bộ công nhân viên của công ty.
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Hình 1: Chi phí năm 2012 so với năm 2011

+ Hàng tồn kho giảm 71,953 tỷ đồng tương ứng 30,1% so với cùng kỳ năm 2011. Sự
nỗ lực giảm hàng tồn kho trong năm 2012 của các bộ phận kinh doanh đã mang lại
hiệu quả, hàng hoá kinh doanh được luân chuyển tốt hơn.

+ Số dư nợ phải thu giảm 83,740 tỷ đồng tương ứng giảm 25,9% so với cùng kỳ năm
2011. Công tác kiểm soát và quản lý công nợ của công ty trong năm 2012 bước đầu
mang lại hiệu quả. Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát và thu hồi công nợ
trong năm 2013.
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+ Số dư nợ vay tín dụng giảm 161,91 tỷ đồng tương ứng giảm 32,9% so với cùng kỳ
năm 2011. Mục tiêu giảm số dư nợ vay ngân hàng, giảm áp lực trả lãi v ay trong năm
2012 của công ty bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên cần phải được tiếp tục giảm
nhiều hơn trong năm 2013 để hạn chế rủi ro khi có sự biến động lãi suất, giảm áp lực
trả lãi vay, góp phần tăng lợi nhuận.
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Hàng tồn kho Nợ phải thu Dự nợ tín dụng
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Hình 2: So sánh Hàng tồn kho, nợ phải thu, dư nợ tín dụng

năm 2012 với năm 2011
ĐVT: tỷ đồng

Khoản mục
Thực hiện

2012

Kế hoạch

2012
%

1. Doanh số 611,828 600 102%

2. Lãi gộp 170,923 182,64 93,58%

3. Tỷ lệ lãi gộp 27,94% 30,44% 91,78%

4. Tổng chi phí 156,037 152,62 102,24%

4a. Chi phí quản lý 25,875 15,58 166,08%

4b. Chi phí bán hàng 66,854 66,00 101,29%

4c. Chi phí tài chính 63,308 71,04 89,12%

5. Lợi nhuận trước thuế 19,720 30,02 65,69%

6. Thuế TNDN 0,660 6,00

7. Lợi nhuận sau thuế 19,060 24,02 79,36%

Bảng 2: So sánh kết quả kinh doanh năm 2012 với kế hoạch 2012
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Từ bản so sánh kết quả kinh doanh năm 2012 so với kế hoạch năm 2012 ta có một số

nhận định như sau:

+ Doanh thu toàn công ty đạt 102% kế hoạch năm 2012 trong đó: doanh thu dược phẩm

đạt 72,2%, kháng sinh đạt 139%, capsule đạt 130,6%, dụng cụ y tế đạt 95,7%, hàng mua

ngoài đạt 133,7%.

Trong cơ cấu doanh thu nhóm hàng dược phẩm và kháng sinh giữ vai trò chủ đạo với

45,52%, dự kiến trong trung và dài hạn công ty sẽ nâng tỷ trọng của 2 nhóm hàng này

lên từ 60% đến 70%, nhóm hàng capsule chiếm 25,52%, nhóm hàng Vikimco 11,1%,

nhóm hàng mua ngoài 18,11%.

+ Tổng chi phí năm 2012 không có biến động nhiều so với kế hoạch chỉ tăng 2,6%. Việc

lập kế hoạch chi phí tương đối sát với thực tế trong đó chi phí bán hàng được kiể m soát

tốt theo kế hoạch, chi phí tài chính giảm 10,7%.

+ Lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 79,36% kế hoạch năm 2012 trong đó: nhóm hàng

capsule đạt lợi nhuận 306,8% kế hoạch, nhóm hàng dược phẩm đạt 54,35%, nhóm hàng

dụng cụ y tế đạt 81,7% kế hoạch, nhóm hàng mua ngoài đạt 198,1% kế hoạch.

1.2.2 Về sản xuất năm 2012:

Các Nhà máy hoạt động theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ thống

Quản lý An toàn Thông tin ISO 27001:2005. Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy Capsule

đạt tiêu chuẩn Quốc tế GMP -WHO. Phòng Kiểm nghiệm đạt GLP. Tổng kho đạt GSP.

Các phòng ban đều hỗ trợ tích cực cho các nhà máy để đáp ứng kịp thời hàng hoá cho bộ

29,35%

16,17%
25,27%

11,10%

18,11%

Dược phẩm

Kháng sinh

Capsule

Vikimco

Hàng mua ngoài

Hình 3: Cơ cấu doanh thu năm 2012
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phận kinh doanh. Việc cung ứng vật tư cho các nhà máy được cải thiện tốt, đã giảm chi

phí đầu vào. Các nhà máy thực hành tiết kiệ m, giảm tiêu hao vật tư, sản xuất an toàn và

thực hiện tốt phòng chống cháy nổ.

Đvt: triệu sản phẩm

Nhóm hàng
Thực hiện

2012

Thực hiện

2011

Tỉ lệ

%

Dược phẩm 745,90 1.207,77 61,75%

Capsule 3.580 3.240 110,49%

Vikimco 92,17 120,98 76,18%

Tổng 4.418,07 4.568,75 96,71%

Bảng 3: So sánh kết quả sản xuất năm 2012 và năm 2011

Nhận xét:

Về mặt tổng thể sản xuất năm 2012 giảm 3,29% so với năm 2011, sản xuất dược phẩm

đạt 61,75% so với năm 2011, sản xuất dụng cụ y tế đạt 76,18% so với năm 2011.

Nguyên nhân là trong năm 2012 công ty tập trung giải quyết hàng tồn kho, cơ cấu lại

danh mục hàng sản xuất để hạn chế sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ chậm,

kém hiệu quả. Riêng đối với sản xuất capsule năm 2012 sản lượng tăng 10,49% so với

năm 2011 là do có sự chỉ đạo quyết liệt từ ban lãnh đạo công ty, cùng với sự phấn đấu

của tập thể công nhân viên của nhà máy trong sản xuất bằng cách nâng cao chất lượng

sản phẩm, tăng ca , giảm tỷ lệ phế phẩm,…
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Hình 4: So sánh kết quả sản xuất 2012 và 2011

1.2.3 Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R & D) năm 2012:

Trong năm 2012 công tác nghiên cứu và phát triển tiếp tục gặt hái được nhiều thành

công trên các lĩnh vực như nghiên cứu công nghệ mới, phương pháp bào chế mới, cải

tiến chất lượng sản phẩm...

- Thành công trong nghiên cứu ứng dụng các chất diện hoạt nhủ hoá không ion cao phân

tử mới, tạo một hệ nhủ tương cream nền dùng ngoài da có hình thức đẹp, bền vững cao

với các điều kiện lý hoá của môi trường, tương hợp nhiều hoạt chất. Với kết quả nghiên

cứu này trong n ăm 2013 công ty có thể phát triển thêm nhóm thuốc dùng ngoài da kháng

nấm phổ rộng kết hợp với kháng sinh và kháng viêm.

- Trong năm 2012 có 42 sản phẩm kinh doanh có hiệu quả được tái đăng k ý.

- Cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng, mẫu mã, hình thức, qui cách để phục vụ tốt cho

kinh doanh 18 sản phẩm.

- Nghiên cứu thành công và chuyển giao công nghệ sản xuất với qui mô lớn cho nhà máy

8 sản phẩm mới.

- Nghiên cứu sản xuất thử đã ra hàng ở qui mô pilot 6 sản phẩm.

- Đã nộp hồ sơ đăng ký mới 9 sản phẩm và đăng ký lại 21 sản phẩm.

- Thẩm định 10 quy trình sản xuất.
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Sự thành công trong công tác nghiên cứu và phát triển năm 2012 bước đầu rất khả quan

về chất lượng và sự cạnh tranh trên thị trường, tạo tiền đề phát triển một số mặt hàng

chiến lược nâng cao doanh số k inh doanh dược phẩm cho các năm kế tiếp.

1.2.4 Công tác quản lý chất lượng năm 2012:

1.2.4.1 Công tác kiểm tra chất lượng:

Loại mẫu

Thực hiện

2012

Thực hiện

2011

So sánh

2012 và

2011

Bao bì 1.583 1.863 84,97%

Nguyên liệu 981 2.101 46,69%

Bán thành phẩm 2.913 4.313 67,54%

Thành phẩm 1.684 2.402 70,11%

Mẫu nghiên cứu sản phẩm 412 439 93,85%

Mẫu thử độ ổn định 363 379 95,78%

Tổng 7.936 11.497 69,03%

Bảng 4: So sánh số lượng mẫu đã kiểm năm 2012 và 2011

Số lượng mẫu đã kiểm trong năm 2012 giảm so với năm 2011 do chủ trương tái cơ cấu

lại danh mục sản phẩm kinh doanh của công ty, với chủ trương này đã giảm được nhiều

áp lực cho phòng kiểm tra chất lượng nhất là công tác kiểm tra lấy mẫu nguyên liệu,

mẫu bán thành phẩm giảm đáng kể. Trong năm phòng kiểm tra chất lượng đã thực hiện:

- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng như: Cải tiến công tác tiêu chuẩn hoá và

thẩm định phương pháp phân tích, cải tiến việc theo dõi tỉ lệ hoàn thành kế hoạch, đẩy

mạnh xây dựng hạn dùng chất chuẩn, tăng cường đánh giá thử nghiệm thành thạo…

- Áp dụng kỹ thuật thống kê trong quản lý chất lượng và đảm bảo kết quả thử nghiệm.

- Triển khai thêm một số phép thử nghiệm bao bì dược phẩm theo yêu cầu của Cục quản

lý dược Việt Nam.

- Phối hợp với phòng RD xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm đăng

ký mới và tái đăng ký: chuyển giao cho phòng RD 49 tiêu chuẩn, thẩm định 31 tiêu

chuẩn.

- Đã phối hợp với phòng RD triển khai thử nghiệm độ ổn định cho 11 mặt hàng.

- Thử nghiệm thẩm định qui trình sản xuất cho 10 mặt hàng và thẩm định qui trình vệ sinh

thiết bị cho 20 thiết bị.
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Bảng 5: So sánh số lượng mẫu đã kiểm năm 2012 và 2011

1.2.4.2 Công tác đảm bảo chất lượng:

- Công tác đào tạo huấn luyện các kiến thức cơ bản về GMP -WHO, GLP, GSP, GDP, ISO

9001:2008 và ISO 27001:2005, An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy cho cán bộ

công nhân viên theo đúng kế hoạch đào tạo năm 2012 đạt 100% với tổng cộng 08 đợt

đào tạo với 1734 lượt người tham dự.

- Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ công ty theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá

trình đánh giá phát hiện những điểm không phù hợp tại các bộ phận, đề nghị các bộ phận

có biện pháp khắc phục sửa đổi nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng hoạt động ngày

càng có hiệu quả hơn.

- Hoàn thành công tác tái đánh giá ISO 9001:2008, duy trì hiệu lực tiêu chuẩn chất lượng

theo ISO 9001:2008. Hoàn thành công tác đánh giá lần 2 Hệ thống An toàn thông tin

theo tiêu chuẩn ISO 27001:2005 và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn An toàn

thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2005, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ chất lượng

công ty.
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- Nâng cao vai trò trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, kiểm soát các dây chuyền sản

xuất tại Nhà má y sản xuất Dược phẩm, Cephalosporin, kem siro, hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao.

Công tác quản lý chất lượng năm 2012 được thực hiện tốt, các hệ thống quản lý chất

lượng luôn được duy trì và cải tiến, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu như đã

đăng ký.

1.3 Những khó khăn, tồn tại:

+ Thị trường dược cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu của người sử dụng thuốc ngày

càng đòi hỏi khắt khe hơn. Điều này đã gây áp lực cho công ty cần phải tăng cường kiểm

tra giám sát chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá kênh phân phối,

luôn cải tiến bao bì, mẫu mã cho phù hợp với thị trường, giảm giá thành sản phẩm để

nâng cao lợi thế cạnh tranh.

+ Sản xuất của ngành dược phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Sự

quản lý giá đầu ra của nhà nước ch ưa thay đổi kịp thời với sự biến động của giá cả

nguyên liệu đầu vào, sự chậm trễ trong việc cấp số đăng ký sản phẩm thuốc cũng đã góp

phần làm hạn chế khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Việc biến động tỷ giá, sự giao hàng không đ úng tiến độ, không đáp ứng được yêu cầu

về chất lượng, số lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Do tình hình kinh tế khó khăn đối tác có khuynh hướng chiếm dụng vốn lẫn nhau nên

công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn. Tuy năm 2012 số dư nợ phải thu của công

ty có giảm nhưng vẫn chưa đạt được theo mục tiêu mong muốn. Dự báo sẽ còn tiếp tục

khó khăn trong năm 2013.

1.4 Kết luận:

Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2012 được cải thiện nhiều so với năm 2011, công ty

đã khắc phục được tình tr ạng lỗ của năm 2011, các giải pháp quản trị trong năm 2012

thực hiện bước đầu có hiệu quả, cần phải được duy trì và thực hiện tốt hơn trong năm

2013. Tuy kết quả còn khiêm tốn so với kế hoạch đề ra nhưng đây là tiền đề, là điều

kiện, là động lực cổ vũ rất lớn để toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty khắc phục mọi

khó khăn, tồn tại hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Trong quá trình quản lý và điều hành công ty, Ban Tổng giám đốc đã tập trung khắc

phục nhanh những vấn đề yếu kém, tồn tại của năm 2011. Tuy nhiên, so với kế hoạch

kinh doanh năm 2012 về lợi nhuận vẫn chưa hoàn thành, hệ thống quản trị công ty kiện

toàn nhưng chưa phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế hiện có của Công ty. Ban Tổng
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giám đốc xin nhận khuyết điểm và xem đó là bài học kinh nghiệm để phấn đấu cho

những năm tiếp theo.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành hiện nay:

1. Ông Lương Văn Hóa - Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

4. Ông Trần Chí Kiên - Giám đốc tài chính

5. Ông Nguyễn Văn Thanh Hải - Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch

Họ và tên: LƯƠNG VĂN HÓA - Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam

Năm sinh: 1957

Nơi sinh: Càng Long, Trà Vinh

Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: - Ngành kinh tế, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp;
Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác: - Từ 1982-1985: Phó Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp liên hiệp
Dược Cửu Long
- Từ 1985-1988: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Xí nghiệp
liên hiệp Dược Cửu Long
- Từ 1990-2005: Giám đốc Công ty Dược và Vật tư y tế Cửu
Long, Bí Thư Đảng ủy công ty (2001-2005)

- Từ 2005-2009: Ủy viên BCH Đảng ủy Khối cơ quan Vlong
- Từ 2009-2010: Ủy viên BCH Đảng ủy Khối doanh nghi ệp
tỉnh Vĩnh Long
- Từ 2010 đến nay: Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh Vĩnh Long

- Từ 2005-tháng 6/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Từ tháng 7/2012 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám
đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH TRANG - Phó Tổng Giám đốc kinh
doanh

Giới tính: Nữ
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Năm sinh: 1967

Nơi sinh: Vĩnh Long

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long

Quá trình công tác: - Từ 01/1998-12/2000: quản lý Trình dược viên VPĐD Yung
Shin Pharma của Malaysia

- Từ 05/2001-03/2005: quản lý Trình dược viên Công ty
TNHH Dược Kim Châu

- Từ 05/2005-12/2008: làm việc tại công ty Dược Kim Đô

- Từ 02/2009-12/2009: làm việc tại CN công ty CP Dược
phẩm Cần Giờ

- Từ tháng 05/2010- 08/2010: làm việc tại  Công ty CP DP
Glomed - Cẩm Tú

- Từ tháng 09/2010 - 11/2010: Quản lý tiếp thị khu vực miền
Tây cho Cty CP Dược phẩm Cửu Long

- Từ tháng 12/2010-05/2012: Giám đốc tiếp thị Công ty cổ
phần Dược phẩm Cửu Long.

- Từ tháng 06/2012-tháng 10/2012: Thành viên HĐQT, Giám
đốc phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu
Long.

- Từ tháng 11/2012 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng
Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Họ và tên: NGUYỄN HỮU TRUNG - Phó Tổng Giám đốc sản xuất
Giới tính: Nam

Năm sinh: 1954

Nơi sinh: TPHCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ThS dược học
Quá trình công tác: 1978-1989: Trưởng phòng kiểm nghiệm XNLH dược Cửu

Long

1990-1999: Trưởng phòng kỹ thuật Cty dược và VTYT Cửu
Long

1999-2005: Phó Giám đốc Cty dược và VTYT Cửu Long
2005-tháng 6/2012: Phó Tổng Giám đốc sản xuất Cty CP
dược phẩm Cửu Long
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Từ tháng 7/2012 đến nay: được tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám
đốc sản xuất Cty CP dược phẩm Cửu Long.

Họ và tên: TRẦN CHÍ KIÊN - Giám đốc tài chính

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1974

Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng

Quá trình công tác: - Từ 9/1999-3/2006: Kế toán trưởng công ty CP Hữu Liên Á

Châu

- Từ 5/2007-5/2009: Kế toán trưởng công ty sản xuất và
thương mại Nam Hoa
- Từ 8/2009-6/2010: Kế toán trưởng công ty Đức Khải
- Từ 8/2010-12/2012: Kế toán trưởng tập đoàn Trung Thùy

- Từ 01/2013 đến nay: Giám đốc tài chính công ty cổ phần
dược phẩm Cửu Long.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THANH HẢI - Kế toán trưởng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1967

Nơi sinh: Mang Thít-Vĩnh Long
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ĐH tài chính kế toán
Quá trình công tác: - Từ 4/1988-7/1989: Kế toán trưởng xí nghiệp gạch ngói quốc

doanh huyện Long Hồ
- Từ 8/1989-12/1991: Kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh
gốm mỹ nghệ huyện Long Hồ
- Từ 01/1992-12/1993: Kế toán trưởng xí nghiệp gốm mỹ
nghệ xuất khẩu thuộc Sở công nghiệp
- Từ 01/1994-3/2006: Kế toán trưởng chi nhánh công ty CP
dược phẩm Cửu Long tại Hà Nội
- Từ 4/2006 đến nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần dược
phẩm Cửu Long
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2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:

- HĐQT tái bổ nhiệm ông Lương Văn Hóa giữ chức vụ Tổng Giám đốc ngày

17/7/2012.

- HĐQT tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc sản

xuất ngày 17/7/2012.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính đối với ông Nguyễn

Thanh Tòng kể từ ngày 17/7/2012.

- HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh

doanh kể từ ngày 01/11/2012.

- Bổ nhiệm ông Trần Chí Kiên giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 07/01/2013

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

Tổng số CB.CNLĐ: 927 người/445 nữ. Trong đ ó:

+ Sau đại học: 06;

+ Đại học: 186 (ĐH Dược: 37, KS Hóa, CNTP: 19, KS Cơ khí, Điện -Điện tử: 32, đại

học khác: 98);

+ Cao đẳng: 34 + Trung cấp: 349 (TC Dược: 285, trung cấp khác: 64)

+ Dược tá: 69; công nhân bậc thợ: 48; + Lao động khác: 235

- Về đào tạo : Từ đầu năm đến nay Công ty đã đào tạo và đưa đi đào tạo nhiều lượt

CB.CNLĐ. Đào tạo tại chỗ 1.734 lượt người; Đào tạo bên ngoài 27 người, trong đó đạ i

học Dược 11, cao học 2 người .

- Công ty xây dựng chính sách tiền lương đồng bộ thống nhất, tiền lương đ ược trả đúng

căn cứ trên mức độ lao động và tính chất công việc, mức đóng góp của người lao động.

Trong năm 2012 chính sách tiền lương của Công ty như sau :

+ Đối với Khối quản lý : hưởng lương thời gian theo từng chức danh công việc

+ Đối với Khối kinh doanh: hưởng lương theo doanh số thực thu

+ Đối với Khối trực tiếp sản xuất : hưởng lương theo sản phẩm. Công ty đã điều chỉnh

tăng đơn giá tiền lương cho Nhà máy sản xuất Dược phẩm, Nhà máy Vikimco, Nhà

máy Capsule. Kết quả : đơn giá mới bình quân tăng 30,7% so với đơn giá cũ, đã kích

thích tăng năng suất lao động và góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của công nhân

+ Trong năm 2012 đã thực hiện việc nâng bậc lương, chuyển xếp lương cho 158 người

dựa trên các yếu tố và điều kiện xét d uyệt nâng lương. Ngoài ra, Công ty có các chế độ

phụ cấp : phụ cấp độc hại đối với công nhân làm ở bộ phận có t ính chất độc hại, phụ

cấp ca ba ...
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+ Thưởng: Công ty có chính sách thưởng cho khối kinh doanh khi hoàn thành vượt định

mức doanh thu kế hoạch để khuyến khích người lao động hăng hái tham gia bán hàng,

thu nợ mang lại doanh thu cao cho Công ty

- Về bảo hiểm: công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của nhân viên theo luật định .

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Trong năm, số tiền mua sắm máy móc thiết bị trong năm là 3.850.080.145 đồng, trong

đó đầu tư cho dây chuyền sản xuất viên sủi là 2.134.000.000 đồng.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

841.771

630.014

-32.006

1.127

-30.879

-30.822

665.899

611.829

19.884

-163

19.720

19.060

- 20,89

-2,89

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

 Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

1,02

0,61

1,10

0,68

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,72

2,63

0,63

1,67

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

 Vòng quay hàng tồn kho: 2,17 2,20
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Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,75 0,92

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ...

-4,89

-13,28

-3,66

0,05

3,12

7,63

2,86

3,25

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cố phần đang lưu hành: 9.913.692 cổ phần phổ thông.

Cổ phần tự do chuyển nhượng: 9.719.308 cổ phần.

Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 194.384 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

Tt Tên cổ đông
CMND/

GPKD
Địa chỉ Số lượng

cổ phần
Tỷ lệ
(%)

Ghi chú

1 Red River Holding CA1288 11A Tú xương, Phường
17, Quận 3, TP. HCM 649.470 6,55

2 Tổng Công ty ĐT
& KD vốn nhà
nước

0106000737 15A Trần Khánh Dư,
Hoàn Kiếm, Hà Nộ i

3.603.600 36,35 Cổ đông
Nhà nước

Cộng 4.253.070 42,90

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2013

- Thông tin về cơ cấu cổ đông trong nước

Cơ cấu vốn cổ đông

Trong nước
Số
lượng

Cổ phần
nắm giữ

Giá trị

(đồng)
Tỷ Lệ
(%)

Cổ đông là tổ chức trong nước 23 4.509.794 45.097.940.000 45,49

Cổ đông cá nhân trong nước 1.087 3.934.298 39.342.980.000 39,69

Cộng 1.110 8.444.092 84.440.920.000 85,18

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2013
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- Cổ đông nước ngoài :

Cơ cấu vốn cổ đông

nước ngoài
Số lượng
cổ đông

Số lượng

cổ phần
nắm giữ

Giá trị

(đồng)
Tỷ lệ
(%)

Cổ đông là tổ chức nước ngoài 11 1.289.300 12.893.000.000 13,01

Cổ đông cá nhân nước ngoài 64 180.300 1.803.000.000 1,82

Cộng 75 1.469.600 14.696.000.000 14,82

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2013

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

1.1 Phân tích tổng quan

Qua báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2012, DCL với mục tiêu lợi nhuận tăng đáng kể so

với năm 2011 cụ thể là lợi nhuận sau thuế đạt 19.060 triệu đồng tương ứng tăng

161,84% so với năm 2011 và đạt 80% kế hoạch.

Ta có thể thấy mặc dù tốc độ doanh thu giảm so với năm 2011 nhưng Công ty vẫn đảm

bảo được mức lợi nhuận, điều này có được là do hiệu quả của Công ty đã nổ lực không

ngừng cắt giảm các khoản chi phí cụ thể như sau:

- Với đặc thù thị trường dược phẩm Việt Nam, việc mở rộng hệ thống phân phối và sử

dụng khoản chi phí bán hàng ở mức hợp lý đóng vai trò quyết định chiến lược của Công

ty nhưng vẫn phải đảm bảo được mức lợi nhuận như mong muốn. Năm 2012 Công ty đã

thay đổi chính sách bán hàng đối với nhóm hàng dược phẩm (nhóm I từ 28% xuống còn

20%. Cụ thể là tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu thuần năm 2011 là 14%, năm

2012 là 11% tương ứng giảm 3%.

Cơ cấu cổ đông DCL

39.69%

45.49%

14.82%

CĐ là cá nhân TN
CĐ là tổ chức TN
CD là CN và TC NN
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- Chi phí lãi vay Ngân hàng giảm 12.903 triệu đồng so với năm 2011 tương ứng giảm

17% là do Công ty đã nổ lực tăng cường thu hồi công nợ, tích cực thu hồi các khoản nợ

xấu, tăng nhanh vòng quay vốn, trả nợ vay những khoản nợ chưa đến hạn nhằm sử dụng

dòng tiền lưu thông có hiệu quả.

1.2 Những tiến bộ công ty đạt được

- Công ty đã khắc phục được tình trạng lỗ của năm 2011, kết quả kinh doanh năm 2012 lãi

19,06 tỉ đồng, tăng 49,88 tỷ đồng so với năm 2011.

- Tình hình tài chính được quản trị và kiểm soát tốt hơn, các chi phí được tiết giảm, hàng

tồn kho giảm, khoản phải thu giảm, dư nợ vay tín dụng giảm.

- Thành công trong nghiên cứu phát triển, với kết quả nghiên cứu này trong năm 2013

công ty có thể phát triển thêm nhóm thuốc dùng ngoài da kháng nấm phổ rộng kết hợp

với kháng sinh và kháng viêm.

- Sản xuất capsule năm 2012 đạt sản lượng cao nhất là 3,58 tỷ viên, đây là kết quả nỗ lực

ứng dụng, cải tiến phương pháp quản lý sản xuất.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

Năm 2012 tổng giá trị Tài sản của Công ty giảm 175.872 triệu đồng so với năm 2011

tương đương giảm 20,89%. Trong đó các khoản phải thu năm 2012 giảm so với 2011:

73.264 triệu đồng tương đương giảm 22,66% làm cho số vòng quay giảm từ 185 ngày

xuống còn 147 ngày, đây là dấu hiệu khởi sắc trong hoạt động của Công ty, lượng vốn bị

khách hàng chiếm dụng được cải thiện đáng kể. Khả năng chuyển đổi các khoản nợ phải

thu sang tiền mặt cao hơn, điều này giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt, tạo

ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất. Chứng tỏ Công ty

đã có những chính sách hợp lý hơn trong việc quản lý các khoản phải thu, giảm trừ dần

nợ xấu khó đòi tuy mức độ chưa cao nhưng vẫn cho thấy những dấu hiệu khả quan đáng

kể. Tương tự như vậy, hàng tồn kho của Công ty cũng được cải thiện số vòng quay giảm

từ 135 ngày năm 2011 xuống còn 96 ngày so với năm 2012.Mặc dù hàng tồn kho năm

2012 giảm so với năm 2011 là 72.302 triệu đồng tương đương giảm 30,6%.

2.2 Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả năm 2012 giảm 193.373 triệu đồng tương đương giảm 32% so với năm

2011, trong đó khoản vay ngắn hạn giảm 149.055 triệu đồng tương ứng giảm 32,28%
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Chỉ tiêu hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2012 là 1.1 cho biết công ty có 1.1 đồng tài sản

ngắn hạn để thanh toán ngay cho 1 đồng nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này năm 2011 là 1.02 nhu

vậy qua các năm Công ty luôn duy trì chỉ tiêu này ở mức an toàn vừa phải đủ để thanh

toán các khoản nợ nhưng cũng còn ở mức độ chưa cao.

Chỉ tiêu hệ số thanh toán nhanh năm 2012 là 0.68 cho biết Công ty có 0.68 đồng tiền và

các khoản tương đương để trang trải cho 1 đồng nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này năm 2011 là

0.61 cho thấy chỉ tiêu này đã được cải thiện tuy còn ở mức thấp so với mức an toàn

nhưng cũng cho thấy nỗ lực của Công ty trong khâu quản lý và điều tiết hoạt động sản

xuất kinh doanh.

Năm 2012, hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu là 1.67 hệ số này đã giảm rất nhiều so với mức 2.62

của năm 2011. Nguyên nhân do năm 2011 Công ty bị thua lỗ nên đã ảnh hưởng đến cơ

cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh năm 2012, đồng thời Công ty đã có những nổ lực

đáng kể trong tất cả các hoạt động của mình để điều chỉnh vay nợ ngắn hạn và vay dài

hạn trong cơ cấu nợ phải trả xuống tỷ lệ thấp hơn năm trước, cơ cấu nợ phải trả cũng

giảm tỷ lệ thuận đã làm cho hệ số nợ/ tổng tài sản năm 2012 là 0.62 giảm 0.1 so với chỉ

tiêu này của năm 2011.

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

- Thiết lập cơ cấu tổ chức mang tính năng động cao, phục vụ tốt nhất yêu cầu sản xuất và

kinh doanh của công ty.

- Thông tin giữa các phòng ban, các khâu sản xuất đảm bảo tính chính xác và nhanh

chóng, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tạo

ra sản phẩm chất lượng, đạt yêu cầu phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe

người dân.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống quản lý sản xuất tiên tiến vào sản xuấ t, khai thác tối đa

công suất của các nhà máy, phát huy khả năng sáng tạo của công nhân viên, nắm vững

công nghệ, sản xuất xanh, sạch, an toàn.

- Tiếp tục mở rộng và kiện toàn hệ thống kênh phân phối trên toàn quốc, đẩy mạnh ứng

dụng những kiến thức mới về quản trị kênh phân phối vào hệ thống, chuyên nghiệp hoá

trong quản lý và điều hành kênh phân phối.

- Đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển để luôn có được những sản phẩm, những

công nghệ mới phục vụ nhu cầu phát triển của công ty.
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- Kiện toàn công tác qu ản trị tài chính, các chi phí phải được kiểm soát theo kế hoạch,

định mức, các chỉ tiêu về tài chính phải được cải thiện theo chiều hướng năm sau tốt hơn

năm trước, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng ca o thu nhập chính đáng cho

người lao động, từng bước tăng cường các phúc lợi cho người lao động, tạo điều kiện tốt

nhất cho người lao động xây dựng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

 Công tác quản lý & điều hành kinh doanh

-Năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn thách thức,

Hội đồng Quản trị (dưới đây viết tắt là HĐQT) đã đã sát cánh cùng Ban Điều hành, hỗ

trợ và giám sát kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành, xử lý các vấn đề khó khăn do

Ban Điều hành đề xuất, mang lại hiệu quả quản lý cao và từng bước vượt qua những khó

khăn, thử thách do môi trường kinh doanh đầy biến động, phức tạp, khắc phục được tình

trạng lỗ trong nam 2011.

-Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong quản lý điều

hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng trao đổi bàn bạc để đi đến sự đồng

thuận cao trong HĐQT, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

-Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty quy định. Các

biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được lưu giữ và công bố theo đúng

quy định.

-Bên cạnh những mặt tích cực, Hội đồng quản trị cũng nhận thấy hoạt động quản lý &

điều hành kinh doanh của Công ty chưa thực sự bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn

đề như:

 Công tác quản lý công nợ còn thiếu giám sát, chưa chặt chẽ, nhiều khoản công nợ

của tổ chức, cá nhân dây dưa, kéo dài mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm làm cho

lượng công nợ phải thu mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro về

tài chính và pháp lý.

 Cơ cấu doanh thu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào việc đấu thầu bán vào bệnh viện, các

kênh bán hàng khác chưa được chú trọng. Việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính bền

vững do sự ra đời của Thông tư 01.

 Công tác nhân sự
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-Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ quản lý, bổ

nhiệm, luân chuyển phù hợp với tình hình thực t ế của Công ty

-Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm. Công ty thường xuyên cử cán

bộ dự các lớp đào tạo CEO, CFO, giám đốc kinh doanh, các chương trình đào tạo về

marketing, thiết kế bao bì, quản trị nhãn hiệu, công tác đấu thầu...

-Đối với các nhà máy phân bố sản xuất hợp lý ở từng khâu, tiết kiệm chi phí, giảm định

mức tiêu hao, hạ giá thành sản phẩm.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

-Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban

hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát

Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các Nghị quyết, Báo cáo tổng hợp, chi tiết và

các kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ cũng như đột xuất.

-Ban Tổng giám đốc của công ty đã có sự chỉ đao, điều hành sát sao các mặt hoạt động

của công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, kết quả kinh

doanh  2012 có lãi và mức lợi nhuận luôn tăng ở những năm tiếp theo.. Các giải pháp

quản lý và điều hành được triển khai trong năm 2012 bước đầu mang lại hiệu quả.

-Báo cáo thường xuyên và kịp thời tình hình hoạt động của công ty: hàng tháng báo cáo

kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh ...để Hội đồng

quản trị đưa ra các điều chỉnh về kịp thời vế chiến lược khi tình hình thị trường có

chuyển biến mới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Về sản xuất:

+ Đối với nhóm hàng dược phẩm:

Nghiên cứu đầu tư m ột số công nghệ tiên tiến cho sản xuất dược phẩm, tăng cường

nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao nhằm đa dạng hóa sản

phẩm, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

+ Đối với nhóm hàng capsule:

Tiếp tục nghiên cứu điều tra thị trường thực tế, nếu xét thấy cần thiết có thể đầu tư thêm

04 dây chuyền sản xuất Capsule, nâng sản lượng 1,5 lần:  4,8 tỉ sản phẩm/năm.

+ Đối với nhóm hàng dụng cụ y tế:
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Nghiên cứu đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất dụng cụ y tế nâng sản lượng lên khoảng

250 triệu sản phẩm/năm, trên cơ sở tăng sản lượng sản phẩm hiện có và bổ sung một số

sản phẩm mới.

- Về kinh doanh:

Nghiên cứu đầu tư phát triển mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài. Đầu tư phát

triển Marketing, quảng bá xây dựng thương hiệu rộng rãi để ngày càng nhiều người biết

đến sản phẩm của công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay:

1. Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

2. Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT (ĐHCĐ ngày 11/01/2013 bầu)

5. Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT (ĐHCĐ ngày 11/01/2013 bầu)

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Stt Họ và tên Tỷ lệ sở hữu cổ phần Chức danh nắm giữ tại các tổ
chức khác

1 Lê Thanh Tuấn - Chủ
tịch HĐQT

Phó Trưởng Ban đầu tư 3
SCIC; Thành viên HĐQT
Công ty CP khoáng sản Hà
Giang, Công ty CP Ong Trung
ương; Trưởng Ban kiểm soát
Công ty CP khoáng sản và đầu
tư Khánh Hòa.

2 Lương Văn Hóa - TV
HĐQT, Tổng Giám đốc

1,81

3 Nguyễn Thị Minh Trang
-TV HĐQT, Phó TGĐ

25 Phạm Thiện Long -TV
HĐQT độc lập

Phó Tổng Giám đốc điều hành
Ngân hàng HDBank

5 Lưu Quế Minh -TV
HĐQT, Giám đốc phòng
R&D

0,06

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, các vấn đề

theo nghị quyết của Đại hội cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch.
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Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm

để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo

cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT.

Phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận

sản xuất, kinh doanh của công ty.

Tăng cường quản trị tất cả các hoạt động của công ty, nhất là công tác kinh doanh và tài

chính kế toán. HĐQT luôn theo dõi và chỉ đạo sát tình hình kinh doanh các nhóm hàng

chính của công ty, tình hình thu hồi công nợ, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm

chi phí...

Kết quả của sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Hội đồng quản trị cùng quyết tâm nỗ lực của

toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty là kết quả kinh doanh năm 2012 có lãi, dần lấy

lại niềm tin cho nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu của DCL .

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt Phiên họp Thành viên
tham dự

Nội dung

1 10/01/2012 9/9
- BKS: 3, KTT

V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công
Thương - Chi nhánh Vĩnh Long. Một số nội
dung tăng cường công tác quản lý tại công ty

2 26/02/2012 9/9
- BKS: 3, KTT

Về kết quả kinh doanh 2011, chỉ tiêu kinh
doanh 2012

3 07/6/2012 9/9
- BKS: 3, KTT

Về nội dung chuẩn bị đại hội cổ đông (tổ
chức ngày 29/6/2012)

4 13/7/2012 9/9
- BKS: 3, KTT

Về việc bầu và bổ nhiệm nhân sự, chọn công
ty kiểm toán 2012, một số nội dung liên quan
đến hoạt động kinh doanh của công ty

5 01/8/2012 9/9
- BKS: 3, KTT

Về việc chọn đơn vị tư vấn xây dựng hệ
thống KSNB

6 31/10/2012 10/10
- BKS: 3, Ban
TGĐ, KTT

Về kết quả kinh doanh 9 tháng 2012, bổ
nhiệm nhân sự, một số nội dung liên quan
đến hoạt động kinh doanh của công ty

7 21/12/2012 7/7
- BKS: 2, Ban
TGĐ, KTT

Về nội dung chuẩn bị ĐH cổ đông bất
thường, kết quả kinh doanh 2012, dự thảo kế
hoạch sản xuất kinh doanh 2013.

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
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Ông Phạm Thiện Long-hiện là Phó Tổng Giám đốc điều hành ngân hàng HDBank có

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính -tiền tệ, thành viên HĐQT độc lập đã nỗ lực

tích cực, đóng góp kinh nghiệm của mình vì sự phát triển chung của công ty.

2. Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay:

1. Trần Đức Hùng - Trưởng ban

2. Lê Văn Đăng - Thành viên

3. Đặng Thị Hương - Thành viên (ĐHCĐ ngày 11/01/2013 bầu)

- Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Stt Họ và tên Tỷ lệ sở hữu cổ phần Chức danh nắm giữ tại các tổ
chức khác

1 Trần Đức Hùng Chuyên viên Ban tài chính kế
toán SCIC

2 Lê Văn Đăng 0,04
3 Đặng Thị Hương 0,07

- Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động Thời gian

1-Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát và đánh gi á tình hình
tài chính của Công ty 13/7/2012

Họp về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. 01/8/2012

Triển khai công tác kiểm soát 27/9/2012

Kiểm soát báo cáo tài chính 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2012 31/10/2012

Kế hoạch kiểm soát báo cáo tài chính năm 2012, kiểm tra hoạt động tại các
Chi nhánh, một số Phòng Ban chức năng của Công ty. 21/12/2012

2-Tham gia họp với Hội đồng quản trị (các cuộc họp chính)

Họp với Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của công ty, lựa chọn
công ty kiểm toán 2012. 13/7/2012

Họp với Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống kiểm
soát nội bộ 01/8/2012

Họp với Hội đồng Quản trị  về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012. 31/10/2012

Họp với Hội đồng Quản trị  về ĐHCĐ bất thường, kết quả kinh doanh 201 2,
kế hoạch kinh doanh 2013 21/12/2012

3-Hoạt động của Ban Kiểm soát
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Tham gia kiểm soát kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2012 Từ 28-31/12/2012

Kiểm tra tình hình hoạt động của Chi nhánh An Giang, Cần Thơ Từ 14-16/1/2013

Làm việc với Phòng Kế toán công ty, Phòng Cung ứng. Thẩm định báo cáo
tài chính trước kiểm toán của công ty. Họp trao đổi với Phòng Kế toán về
các nội dung tồn tại cần khắc phục trong việc tổ chức hạch toán kế toán.

Từ 28/1 đến
01/2/2013

Kiểm tra đánh giá công tác xuất nhập khẩu tại Phòng xuất nhập khẩu tại TP.
Hồ Chí Minh; Kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH MTV dược phẩm
VPC Sài Gòn. 02/2/2013

Họp trao đổi kết quả hoạt động kiểm soát 2012 với HĐQT và Ban điều hành. 08/3/2013

Làm việc với các khách hàng có công nợ lớn: Công ty TNH H DP Thiên Sơn,
Công ty TNHH DP Hải Tâm 16/3/2013

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và

Ban kiểm soát

Lương, thù lao:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/6/2012, công ty đã tiến hành

chi trả mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS: 7.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Lương của Ban Tổng Giám đốc:

+ Tổng Giám đốc: 45.000.000 đồng/tháng

+ Phó Tổng Giám đốc: 35.000.000 đồng/tháng.

Các giao dịch:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội

đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng từ ngày

01/01/2012 đến 31/03/2013:

Stt Họ và tên Chức vụ
Số CP

ban đầu

Giao dịch
tăng(+)

giảm(-) CP
Số CP
sở hữu

Tỷ lệ
(%) Ghi chú

1 Lê Thanh Tuấn Chủ tịch
HĐQT 0 0 0 0 Bổ nhiệm ngày

29/06/2012

2 Lương Văn Hóa TV HĐQT-
TGĐ 179.324 0 179.324 1,81 Bổ nhiệm ngày

29/06/2012

3 Nguyễn Thị Minh Trang TV HĐQT-
P.TGĐ 0 0 0 0 Bổ nhiệm ngày

29/06/2012
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4 Phạm Thiện Long TV HĐQT 0 0 0 0 Bổ nhiệm ngày
11/01/2013

5 Lưu Quế Minh TV HĐQT 5.708 0 5.708 0,06 Bổ nhiệm ngày
11/01/2013

6 Nguyễn Thanh Tòng TV HĐQT 107.770 -53.820 53.950 0,54 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

7 Nguyễn Hữu Trung TV HĐQT 53.644 0 53.644 0,54 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

8 Nguyễn Văn Cần TV HĐQT 79.324 0 79.324 0,80 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

9 Phạm Trung Nghĩa TV HĐQT 0 0 0 0 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

10 Trần Thị Phương Thủy TV HĐQT 0 0 0 0 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

11 Ronnie De Ocampo TV HĐQT 0 0 0 0 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

12 Nguyễn Thị Phương Chi TV HĐQT 0 0 0 0

Bổ nhiệm ngày
29/06/2012

Từ nhiệm ngày
11/01/2013

13 Lê Trung Hiếu TV HĐQT 0 0 0 0

Bổ nhiệm ngày
29/06/2012

Từ nhiệm ngày
11/01/2013

14 Trần Đức Hùng Trưởng
BKS

0 0 0 0 Bổ nhiệm ngày
29/06/2012

15 Lê Văn Đăng TV BKS 4.000 0 4.000 0,04 Bổ nhiệm ngày
29/06/2012

16 Đặng Thị Hương TV BKS 6.464 0 6.464 0,07

Từ nhiệm ngày
29/06/2012, Tái
bổ nhiệm ngày

11/01/2013

17 Nguyễn Văn Ẩn Trưởng
BKS

80.318 - 10.000 70.318 0,71 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

18 Nguyễn Phương Thảo TV BKS 0 0 0 0 Từ nhiệm ngày
29/06/2012

19 Ronnie De Ocampo TV BKS 0 0 0 0

Bổ nhiệm ngày
29/06/2012

Từ nhiệm ngày
11/01/2013

20 Trần Chí Kiên GĐ
Tài chính

0 +14.200 14.200 0,14 Bổ nhiệm ngày
07/01/2013

21 Nguyễn Văn Thanh Hải Kế toán
trưởng 39.000 0 39.000 0,39

Tổng cộng 555.520 49.620 505.932 5,10
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính kiểm toán 2012 được đ ính kèm theo báo cáo này.
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