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          COÂNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  TV.PHARM                                  Maãu CBTT -02                     
Soá 27 ñöôøng Ñieän Bieân Phuû ,Phöôøng 9 , TX Traø Vinh , Tænh Traø Vinh
  
 
 
BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 
NAÊM 2009 
 
I. Lòch söû hoïat ñoäng cuûa Coâng ty  
 
1. Nhöõng söï kieän quan troïng :  

Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm TV.Pharm ñöôïc chuyeån ñoåi töø Coâng Ty Döôïc – Vaät Tö 
Y Teá Traø Vinh theo QÑ soá 355/QÑ-CTT ngaøy 17 thaùng 03 naêm 2003 cuûa UBND Tænh Traø 
Vinh. Coâng ty hoïat ñoäng theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 5803000005, ñaêng kyù 
laàn ñaàu ngaøy 09/5/2003 vaø ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù nhaát ngaøy 15/3/2005, ñaêng kyù thay ñoåi 
laàn 3 ngaøy 06/3/2007 Sôû Keá hoïach vaø ñaàu tö Traø Vinh caáp.  

    Voán Ñieàu leä ban ñaàu cuûa Coâng ty laø : 35 tyû ñoàng, ñeán 31/12/2009 Voán ñieàu leä cuûa 
Coâng ty laø  : 63 tyû ñoàng, meänh giaù moãi coå phaàn laø 10.000 ñoàng. 

Truï sôû chính cuûa Coâng ty ñaët taïi soá 27 ñöôøng Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 9, Thò Xaõ Traø 
Vinh. 
 
 2. Quaù trình phaùt trieån : 
 
* Ngaønh ngheà kinh doanh :  
- Saûn xuaát – kinh doanh xuaát nhaäp khaåu : Thuoác taân döôïc, ñoâng döôïc, sinh phaåm y teá vaø 
thöïc phaåm chöùc naêng.  
- Saûn xuaát –kinh doanh xuaát nhaäp khaåu : Thuoác vaø nguyeân lieäu, taù döôïc duøng cho thuù y, 
nguyeân lieäu höông lieäu, döôïc lieäu, taù döôïc, bao bì duøng laøm thuoác cho ngöôøi vaø trang thieát 
bò duøng trong ngaønh y döôïc. 
- Saûn xuaát –kinh doanh xuaát nhaäp khaåu : Myõ phaåm, hoùa chaát xeùt nghieäm, thieát bò duïng cuï 
duøng trong phoøng thí nghieäm ( Lyù-hoùa-sinh) thuoác saùt truøng.  
- Saûn xuaát –kinh doanh xuaát nhaäp khaåu : Thöïc phaåm dinh döôõng, söõa, nöôùc khoaùng thieân 
nhieân, nöôùc tinh khieát, nöôùc uoáng töø döôïc lieäu vaø nöôùc khoaùng khoâng chöùa coàn 
 
* Tình hình hoïat ñoäng : 
 
TT Chæ tieâu cô baûn Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 
1 Doanh  thu tieâu thuï 179.812.383.000 173.928.470.511 237.428.860.346
2 Thu nhaäp tröôùc thueá 15.250.955.000 9.987.705.967 24.587.868.225
3 Thueá TNDN 1.525.095.000 1.997.541.193 2.092.173.061
4 Thu nhaäp sau thueá 13.725.860.000 7.990.164.774 22.495.695.164
5 Voán coå phaàn 63.000.000.000 63.000.000.000 63.000.000.000
6 Kim ngaïch nhaäp khaåu  (USD) 9.219.907 6.266.627 7.522.490
7 Caùc khoûan noäp Ngaân saùch 3.872.679.043 4.250.142.928 7.679.697.968
 
3. Ñònh höôùng phaùt trieån : 
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* Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty : 
 - Phaùt trieån toøan dieän, an toaøn vaø beàn vöõng treân lónh vöïc döôïc, taêng thò phaàn, môû 

roäng thò tröôøng trong nöôùc, höôùng tôùi xuaát khaåu sang caùc nöôùc khu vöïc laân caän vaø thò töôøng 
Quoác teá  treân cô sôû Vieät nam ñaõ gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO. 

- Phaùt huy toái ña coâng suaát nhaø maùy non β lactam vaø taêng daàn saûn löôïng  nhaø maùy β 
lactam. Saûn xuaát taäp trung, chuù troïng vieäc cung caáp caùc maët haøng chuû löïc coù chaát löôïng cao, 
giaù thaønh hôïp lyù. 

- ÖÙng duïng caùc coâng ngheä tieân tieán, nhaát laø coâng ngheä sinh hoïc. Nghieân cöùu thöû 
nghieäm, ñöa vaøo saûn xuaát nhöõng maët haøng thuoác môùi thuoäc nhoùm vitamin, khaùng vieâm, an 
thaàn, caûm cuùm, giaûm ñau, haï nhieät . 

- Duy trì vaø phaùt trieån heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO vaø caùc tieâu chuaån GMP, xaây 
döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng caû hai nhaø maùy non β lactam vaø β lactam ñeàu ñaït tieâu 
chuaån GMP-WHO.  
 
II- Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò . 
 
Nhöõng neùt noåi baät cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong naêm 2009:  
 
Keát quaû thöïc hieän  keá hoaïch  naêm 2009 : 

Ñôn vò tính : 1000ñ 
TT Noäi dung KH 2009 TH 2009 % TH/KH 
1 Doanh thu tieâu thuï 218.934.000.000 237.428.860.000 108,45
2 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 21.138.871.000 24.587.868.000 116,32
3 Thueá TNDN 3.756.293.000 2.092.173.000 55,70
4 Lôïi nhuaän sau thueá 17.382.5578.000 22.495.695.000 129,42
5 Voán ñieàu leä 63.000.000.000 63.000.000.000 100,00
 
 
Baùo caùo cuûa Ban Giaùm ñoác
Baùo caùo tình hình taøi chính  
 

 Trong naêm taøi chính, hoaït ñoäng saûn xuaát –kinh doanh cuûa Coâng ty gaëp phaûi khoâng ít 
khoù khaên : 

- Nguoàn voán kinh doanh khoâng ñaùp öùng ñuû cho nhu caàu hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh 
doanh cuûa Coâng ty. Voán vay ngaén haïn Ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng ñeàu phuï thuoäc 
vaøo taøi saûn coá ñònh ñöa ñi theá chaáp. Treân 60% nguoàn nguyeân lieäu phuïc vuï cho hoaït ñoäng 
saûn xuaát cuûa Coâng ty ñeàu phaûi nhaäp khaåu, nguoàn ngoaïi teä vaø tyû giaù hoái ñoaùi ñeàu phuï thuoäc 
vaøo Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn  .   

- Voán coå phaàn cuûa coå ñoâng coâng ty : Soá coå phaàn cuûa coå ñoâng Coâng ty ñeán thôøi ñieåm 
31/12/2009 laø 6.300.000 coå phaàn phoå thoâng, töông öùng vôùi 63 tyû ñoàng, Coâng ty khoâng coù coå 
phaàn öu ñaõi. Tyû leä chia coå töùc cho caùc coå ñoâng coâng ty trong naêm 2009 döï kieán laø 18%/naêm. 

- Taïi thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2009 tình hình taøi chính cuûa Coâng ty nhö sau :  
                     *  Toång giaù trò taøi saûn  :  232.357 tyû ñoàng. 
                      +) Taøi saûn ngaén haïn :  178.490 tyû ñoàng. 
                      +) Taøi saûn daøi haïn :  53.867 tyû ñoàng. 

 
Caùc chæ tieâu taøi chính : 
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TT Chæ tieâu Naêm 2009 Naêm 2008 
1 Cô caáu taøi saûn   
 -Taøi saûn daøi haïn / Toång taøi saûn  (%) 23,18 25,76
 -Taøi saûn ngaén haïn / Toång taøi saûn (%) 76,82 74,24
2 Cô caáu voán (%)  
 - Nôï phaûi traû / Toång nguoàn voán 46,02 53,61
 - Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán 53,98 46,39
3 Keát caáu voán  (tyû ñoàng) 125,437 103,084
 - Voán löu ñoäng  72,046 50,478
 - Voán coá ñònh  53,391 52,606
4 Tyû troïng voán  (%)  
 - Voán löu ñoäng  57,44 48,97
 - Voán coá ñònh  42,56 51,03
5 Khaû naêng thanh toùan (laàn)  
 - Khaû naêng thanh toùan nhanh 0,14 0,12
 - Khaû naêng thanh toùan hieän haønh 1,67 1,38
6 Tyû suaát lôïi nhuaän  (%)  
 - Heä soá lôïi nhuaän sau thueá / Toång TS   (%) 9,68 3,60
 - Heä soá lôïi nhuaän sau thueá / DT thuaàn  (%) 9,47 4,59
 - Heä soá lôïi nhuaän sau thueá /  Voán CSH (%) 17,93 7,75
 
III. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH  :  

Caùc baùo caùo taøi chính naêm 2009 bao goàm : Baûng caân ñoái keá toaùn, Baùo caùo keát quaû 
hoaït ñoäng kinh doanh, baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho 
kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2009 ñeán ngaøy 31/12/2009 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn  bôûi Coâng ty TNHH 
BDO Vieât Nam Chi nhaùnh Caàn Thô . 

YÙù kieán cuûa kieåm toùan :  
Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, xeùt treân caùc khía caïnh troïng yeáu, Baùo caùo taøi chính keøm 

theo ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, 
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc 
cuøng ngaøy cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Döïôïc  Phaåm TV.Pharm vaø ñöôïc laäp phuø hôïp vôùi caùc 
chuaån möïc keá toaùn Vieät nam, cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy 
ñònh phaùp lyù coù lieân quan . 

ÑVT : 1000ñ 
A -TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN B -NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN 

I. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 178.489.751.397 I. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 106.919.372.972
 1. Tieàn vaø töông ñöông tieàn 15.031.956.951 1. Nôï ngaén haïn  106.443.865.750
2. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 76.762.547.740  2. Nôï daøi haïn 475.507.222
3. Haøng toàn kho 73.441.072.256  
4. Taøi saûn ngaén haïn khac 13.254.174.450  
II. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 53.866.925.035 II. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 125.437.303.460
1.   Taøi saûn coá ñònh 53.120.817.891 1.Voán chuû sôû höõu 125.251.103.527
2.   Taøi saûn daøi haïn khaùc 746.107.144 2.Quyõ K/thöôûng, phuùc lôïi 186.199.933
COÄNG : 232.356.676.432 COÄNG : 232.3356.676.432
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IV. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ  NHAÂN SÖÏ : 
1) Cô  caáu toå chöùc cuûa Coâng ty : 

 Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm 

 Tên viết tắt : TV.PHARM 

 Tên Tiếng Anh : TV.Pharm Pharmaceutical Joint-Stock Company. 

 Biểu tượng của Công ty :  

 Trụ sở : Số 27 Điện Biên Phủ, Khóm2, Phường 9, TX Trà Vinh 

 Điện thoại : (84-74) 753 121  

 Fax:  : (84-74) 855 372 

 Email :  ctycpdptv@vnn.vn 

 Giấy CNĐKKD :  Số 5803000005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà 
Vinh cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/03/2003, đăng ký 
thay đổi lần thứ 3 ngày 16/03/2007.  

 Vốn điều lệ :    63.000.000.000 đồng ( Sáu mươi ba tỷ đồng).   
 Ngành nghề kinh doanh 

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế 
và thực phẩm chức năng;  

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: thuốc và nguyên liệu, tá dược dùng cho thú 
y; nguyên liệu, hương liệu, dược liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người 
và trang thiết bị dùng trong ngành y dược;  

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị 
dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý – hóa – sinh), thuốc sát trùng (dùng 
người);  

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng 
thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước khoáng 0 chứa cồn.  

-     Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo 
Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ 
đông nhất trí thông qua.  
 
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau: (xem sơ đồ) 
 

 Trụ sở Công ty:  
                 Địa chỉ:  27 Điện Biên Phủ, Khóm 2, Phường 9, Thị xã Trà Vinh. 

 Điện thoại:   (84-074)753 121    Fax: (84-074) 855 372. 
Các đơn vị trực thuộc: Hiện nay Công ty có 07 Chi nhánh  trực thuộc: Chi nhánh Hà Nội, Chi 
nhánh TP Hồ Chí Minh , Chi nhánh Trà Vinh., Chi nhánh Cần thơ, Chi nhánh An Giang, Chi 
nhánh Đồng Nai , Chi nhánh Đà nẵng 
 
 

 
 

 



 - 5 - 

TT Đơn vị Địa chỉ 
1 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Q1 Bis, Cư Xá Bắc Hải, P15, Q10, TP.HCM 
2 Chi nhánh Hà Nội 95 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
3 Chi nhánh Trà Vinh 37 – 39 Phạm Thánh Bường, P3, TX Trà Vinh 
4 Chi nhánh Cần thơ 17B2  An khánh , quận Ninh kiều , Tp Cần thơ 
5 Chi nhánh An giang 11B đường Bùi Thị Xuân,P Mỹ xuyên,An giang 
6 Chi nhánh  Đồng nai Phường Quang Vinh,đường CMtháng 8,TP Biên hòa 
7 Chi nhánh  Đà nẵng 423 đường Trưng Nữ Vương, Hải Châu ,TP Đà nẵng 

 

2.Cơ cấu tổ chức  
Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm có bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình Công ty cổ 
phần bao gồm: 
 
Đại hội đồng cổ đông: Đại hội cổ đông cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty và tất cả 
các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự . Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: 

- Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ. 

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo 

của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và của các kiểm toán viên. 

- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị. 

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phê chuẩn 

việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc. 

 
Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại 

hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ 

đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, 

quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành 

viên của Hội đồng quản trị không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người. Hiện tại Hội 

đồng quản trị Công ty có 07 thành viên. 

 

Ban  Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 03 năm. Ban 

Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, 

báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 

những công việc thực hiện của Ban.  

 

Tổng Giám đốc: là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến 

hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  
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Phó Tổng Giám đốc phụ trách lưu thông phân phối: là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, 

được Tổng Giám đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về công 

tác lưu thông và phân phối của Công ty. 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất: là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng 

Giám đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực kỹ thuật, 

sản xuất. Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kỹ thuật sản xuất. 

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh: là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám 

đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực kinh doanh. 

Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Các phòng ban:  

Phòng Tổ chức – Hành chính: Có 14 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng tham mưu cho 

Tổng giám đốc về các nhiệm vụ: tuyển dụng, điều hành nhân sự. Giải quyết các chế độ chính 

sách cho nhân viên lao động tiền lương, tiền thưởng... Tiếp nhận công văn đi đến, lưu trữ bảo 

mật hồ sơ gốc. Mua sắm, cấp phát các vật dụng, máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm - 

vật rẻ theo dự trù của các phòng ban. Quản lý và điều động các phương tiện vận chuyển hàng 

hoá và công tác.  

Phòng KT – TV: Có 14 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng và 01 phó phòng ,tham mưu 

cho Tổng giám đốc: về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản của công ty, xây dựng kế hoạch 

tài chánh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, lập biểu mẫu thu chi hạch toán tài chánh, thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà nước và công ty... 

Phòng KH – NV: Có 15 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng tham mưu cho Tổng giám đốc: 

về việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi nhập xuất nguyên liệu, hoá chất, bao bì phục vụ cho sản 

xuất, hàng hoá phục vụ kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất cùng với nhà máy sản xuất những 

mặt hàng theo yêu cầu, chịu trách nhiệm về đăng ký mẫu thuốc, mặt hàng, quy trình mới theo 

chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc... 

Phòng kinh doanh: Có 120 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng chịu sự lãnh 

đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh: nắm bắt nhu cầu thị trường và người 

tiêu dùng, thực hiện kế hoạch sản xuất và phân phối, mở rộng mạng lưới lưu thông phân phối, 

mạng lưới trình dược, lập kế hoạch khai thác và quản lý thị trường, in ấn quảng bá thương hiệu. 

Chi nhánh TP.HCM: Có 32 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh và 01 phó giám đốc 

chi nhánh tham mưu cho Tổng giám đốc: thực hiện nhiệm vụ lưu thông phân phối, kinh doanh 

hàng hoá do công ty sản xuất và xuất nhập khẩu trực tiếp các nguyên liệu, hoá chất, thành phẩm 

phục vụ cho sản xuất... 
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Chi nhánh Hà Nội: Có 24 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh chịu sự lãnh đạo trực 

tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh phía 

Bắc, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất, chịu trách nhiệm đăng ký mẫu mã hàng hoá, 

kiểu dáng công nghiệp theo yêu cầu của công ty. 

Chi nhánh Trà Vinh: Có 29 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh và 02 phó giám đốc 

chi nhánh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng giám đốc công ty, thực hiện nhiệm vụ mở rộng 

mạng lưới lưu thông phân phối trong tỉnh và khai thác các mặt hàng liên kết phục vụ theo yêu 

cầu của thị trường.  

Nhà máy sản xuất: Có 222 CB.CNV gồm 01 giám đốc nhà máy, 02 phó giám đốc nhà máy, và 

09 phân xưởng – phòng ban trực thuộc, xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất các mặt hàng 

theo yêu cầu của Tổng giám đốc, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LY CÔNG TY 



 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TƯ VẤN HỘI ĐỒNG BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN TRỢ LÝ, THƯ KÝ 

PHÒNG RD PHÒNG KCS 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 SẢN XUẤT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÓ TỔNG GĐ LƯU THÔNG PHÂN PHỐI 

P.TỔ CHỨC HÀNH 
CHÍNH 

PHÒNG 
KH-NV 

PHÒNG KT - TV P.KINH DOANH PHÒNG MARKETING CN.HÀ NỘI CN.HỒ CHÍ MINH TT PP SP H22 TP.HCM 

07 HIỆU THUỐC TT PHÂN PHỐI HUYỆN THỊ NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

300 ĐẠI LÝ THUỘC  
XÃ PHƯỜNG 

P.ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

P. CÂN TT PX PHA CHẾ PX DẬP PX BAO VIÊN PX NANG MỀM PX ĐÓNG GÓI 

CHI NHÁNH TRÀ VINH 

PX CƠ ĐIỆN  KHO 
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 BAÛNG TYÛ LEÄ VOÁN COÅ PHAÀN 
  ÑEÁN NGAØY 31/12/2009 
 

      
I. Thoâng tin chi tieát veà Cô caáu voán coå ñoâng ñeán 31/12/2009 :  
 TT Coå ñoâng Soá CP sôû höõu Tyû leä %  

    Toång voán CP 6.300.000 100,00 
  1 Cty ÑT & KD voán nhaø nöôùc 2.738.700 43,47 
  2 CB CNV trong DN 1.008.003 16,00 
 

 3 Coå ñoâng beân ngoøai 2.553.297 40,53  
      
II. Thoâng tin chi tieát veà coå ñoâng saùng laäp :   

  TT Hoï teân thaønh vieân HÑQT Soá CP sôû höõu Tyû leä % 
  1 Leâ Vaên Hoå 48.809 0,77 
  2 Tröông Coâng Haø 3.000 0,05 
 

 3 Nguyeãn Ñaêng Nguyeân 139.067 2,21  
 4 Buøi Vaên Toøng 13.083 0,21  
 5 Hoøang Vaên Giôùi 24.000 0,38  

  6 Haø Vaên Ñoàng 18.934 0,30 
  7 Traàn Thò Hoa 9.497 0,15 
    COÄNG 256.390 4,07 
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3.Thoâng tin chi tieát veà coå ñoâng lôùn: 
 

TT Hoï teân Naêm sinh 
(CMND) 

Ñòa chæ lieân laïc Ngheà 
nghieäp 

Soá löôïng CP Tæ leä (%) 

 1 
Toång Coâng ty ñaàu tö vaø  
kinh doanh voán Nhaø nöôùc 

0106000737 Soá 6, Phan Huy Chuù, Hoaøn Kieám, Haø Noäi 
  

2.738.700           43,47  

 2 Ngoâ Höõu Hieáu Nghóa 334001831 
22D3, Ñinh Boä Lónh, P26, Q Bình Thaïnh, 
TP.HCM   245.636

            3,90  

 3 Ñoaøn Thò Kim Nhö 023909656 
Soá 7, Ñöôøng soá 9, Cö xaù Chu V An, P26, 
Q BT, TP.HCM   228.371

            3,62  

4 Nguyeãn Ñaêng Nguyeân 334801329 Q1 Bis - Baïch Maõ - Cö Xaù Baéc Haûi - TP.HCM   139.067             2,21  
 5 Taï Khoa Leã 022152181 395 Ñieän Bieân Phuû - P4 - Q3 - TP.HCM   110.126             1,75  
 6 Leâ Vaên Thaønh 191489372  B11 - 369 - Tröôøng Chinh - Haø Noäi    105.164             1,67  
 7 Nguyeãn Phuùc 021883080 77 - Nguyeãn Taát Thaønh - TP.HCM   93.378             1,48  

 8 
Trần Giaùc Taâm  330004944 6/61 Nguyễn Văn Laâu, Phường 8, TX Vĩnh 

Long   82.761
            1,31  

 9 Nguyeãn Thò Phöông 024006620 37 Traàn Nhaät Duaät, P.Taân Ñònh,Q1, TP.HCM   75.117             1,19  
10 Nguyeãn Ñình Saùu 012408254  Toå 53 - Yeân  Hoaø - Caày Giaáy - TP.Haø Noäi    60.564             0,96  
 11 Nguyeãn Minh Thaønh 023697818 874/52/26A, Ñoaøn Vaên Bô, P6, Q4, TP.HCM   50.593             0,80  

 12 
Vöông Ngoïc Xieàm 021829287 203 Phuù Gia, Phuù Mỹ Hưng, P. Taân Phong, 

Q7, Tp. HCM   50.000
            0,79  

 13 
Traàn Leä Nguyeân 023062528 203 Phuù Gia, Phuù Mỹ Hưng, 

P. Taân Phong, Q7, Tp. HCM   50.000
            0,79  

 14 Löu Thuû Daân 020035601 16 Leâ Quang Định, F.13, Q.5, Tp.HCM   50.000             0,79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TV.PHARM  Mẫu CBTT-03 

Địa chỉ : Số 27 đường Điện biên phủ,phường 9,tx Trà vinh,tỉnh Trà vinh 
Theo TT số 
38/2007/TT-BTC 

   Bộ Tài chính 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 

 
I.       BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN  Đơn vị tính :Đồng 
     

STT NỘI DUNG 
Số cuối năm 

2009 
Số đầu năm 

2009 
I Tài sản ngắn hạn 178.489.751.397 164.951.135.063
1 Tiền và các khỏan tương đương tiền 15.031.956.951 13.216.434.612
2 các khỏan đầu tư tai chính ngắn hạn     
3 Các khỏan phải thu ngắn hạn 76.762.547.740 67.881.491.686
4 Hàng tồn kho 73.441.072.256 70.012.110.911
5 Tài sản ngắn hạn khác 13.254.174.450 13.841.097.854
II Tài sản dài hạn 53.866.925.035 57.241.453.613
1 Các khỏan phải thu dài hạn   0
2 Tài sản cố định 53.120.817.891 56.879.747.956
   - Tài sản cố định hữu hình 42.666.705.821 46.763.756.782
   - Tài sản cố định vô hình 9.796.433.844 10.050.912.948
   - Tài sản cố định thuê tài chính    
   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 657.678.226 65.078.226
3 Bất động sản đầu tư 0 0
4 Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn 0 0
5 Tài sản dài hạn khác 746.107.144 361.705.657

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 232.356.676.432 222.192.588.676
IV Nợ phải trả 106.919.372.972 119.108.191.504
1 Nợ ngắn hạn 106.443.865.750 114.472.488.111
2 Nợ dài hạn 475.507.222 4.635.703.393
V Vốn chủ sở hữu 125.437.303.460 103.084.397.172
1 Vốn chủ sở hữu 125.251.103.527 103.158.345.519
   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 63.000.000.000 63.000.000.000
   - Thặng dư vốn cổ phần 34.563.108.125 33.884.780.549
   - Vốn khác của chủ sở hữu    
   - Cổ phiếu quỹ    
   - Chênh lệch đánh giá lại tài sản    
   - Chênh lêch tỷ giá hối đóai  (274.795.004)  
   - Các quỹ 5.876.868.941 4.832.672.798
   - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22.085.921.465 1.440.892.172
   - Nguồn vốn đầu tư xây dựnng cơ bản    
2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 186.199.933        (73.948.347)
   - Quỹ khen thưởng,phúc lợi 186.199.933   (73.948.347)
   - Nguồn kinh phí    
   - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ    

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 232.356.676.432 222.192.588.676
    



- 12 - 

II. KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH  NĂM 2009
   
TT CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2008 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 243.687.509.707 176.816.138.840
2 Các khỏan giảm trừ doanh thu 6.258.649.361 2.887.668.329
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv 237.428.860.346 173.928.470.511
4 Giá vốn hàng bán 155.134.461.915 121.405.545.302
5 Lợi nhuận gốp về bán hàng và ccdv 82.294.398.431 52.522.925.209
6 Doanh thu họat động tài chính 2.986.474.287 2.092.572.183
7 Chi phí tài chính 13.584.952.785 11.059.974.838
8 Chi phí bán hàng 38.387.479.507 26.121.543.500
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.937.782.395 7.744.062.040
10 Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh 23.370.658.031 9.689.917.014
11 Thu nhập khác 1.219.276.764 398.911.790
12 Chi phí khác 2.066.570 101.122.837
13 Lợi nhuận khác 1.217.210.194 297.788.953
14 Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế 24.587.868.225 9.987.705.967
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.906.254.956 2.183.459.298

16 Chi phí thuế TNDN hõan lại   185.918.105 
 

(185.918.105)
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22.495.695.164 7.990.164.774
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.571 1.268
      * GHI CHUÙ :  Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh ( CP) 6.300.000  6.300.000 
III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN   
STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 
1 Cơ cấu tài sản  (%)     
   - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 23,18 25,76
   - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 76,82 74,24
2 Cơ cấu nguồn vốn (%)    
   - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 46,02 53,61
   - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn 53,98 46,39
3 Khả năng thanh tóan (Lần)    
   - Khả năng thanh tóan nhanh 0,14 0,12
   - Khả năng thanh tóan hiện hành 1,68 1,44
4 Tỷ suất lợi nhuận  (%)    
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản   9,68 3,60
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 9,47 4,59
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH 17,93 7,75
Baùo caùo taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2009 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi Coâng ty 
TNHH BDO Vieät Nam  Chi nhaùnh Caàn Thô. 
                                                                                                       Trà vinh,ngày 23 tháng 03 năm 2010
          Ngöôøi laäp baûng                        Keá toaùn tröôûng                             Toång Giaùm ñoác 
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