
CTY CPDP TIPHARCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số 01-NQ/ĐHĐCĐ ----------------------------------
   Mỹ Tho, ngày 25 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2011 - 2015

CỦA CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2006 và nội dung sửa
đổi, bổ sung điều lệ được thông qua trong các phiên họp Đại hội cổ đông thường
niên.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011 của
HĐQT, báo cáo của Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận và các văn
bản khác trình tại Đại hội cổ đông năm 2010 ngày 25/3/2011.

Đại hội cổ đông Công ty CPDP Tipharco thố ng nhất.

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua báo cáo tổng kết năm 2010, phương hướng hoạt động năm
2011 của Ban Tổng Giám đốc:

Theo Báo cáo số 382-BC/TGĐ ngày 25/3/2011 của Tổng Giám đốc.
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

1. Tổng doanh thu : 204.656.227.900 đồng

Trong đó: DT Hàng Cty sản xuất : 115.404.951.304 đồng

2. Giá trị SXCN : 93.808.391.621 đồng

3. Kim ngạch NK trực tiếp : 27.211.732.290 đồng

4. Lợi nhuận trước thuế : 4.969.286.805 đồng

5. Các khoản nộp NSNN (Theo luật) : 3.206.683.278 đồng

6 Chi trả cổ tức : 15%/năm

7 Đầu tư thiết bị, sửa chữa : 535.520.494 đồng



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

1. Tổng doanh thu : 220.000.000.000 đồng

Trong đó: Hàng Cty sản xuất : 130.000.000.000 đồng

2. Lợi nhuận trước thuế : 5.300.000.000 đồng

3. Cổ tức : 16%/năm

4. Đầu tư thiết bị, sửa chữa ( Dự kiến ) : 6.000.000.000 đồng

 Đại hội thống nhất với những số liệu tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
II. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010: ( Lập ngày 01/3/2011)

A. Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2010:

1. Tổng tài sản : 91.205.795.526 đồng

1.1 Tài sản ngắn hạn : 62.773.320.730 đồng

1.2 Nợ phải thu : 23.001.494.501 đồng

1.3 Tài sản dài hạn : 28.432.474.796 đồng

2. Tổng nguồn vốn : 91.205.795.526 đồng

2.1 Nợ phải trả : 66.258.870.475 đồng

2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu : 24.946.925.051 đồng

Bảnh kết quả hoạt động SXKD năm 2010:

1. Tổng doanh thu : 204.656.227.900 đồng

Trong đó: Hàng Cty sản xuất : 115.404.951.304 đồng

2. Lãi gộp : 25.948.699.842 đồng

3. Lợi nhuận trước thuế : 4.969.286.805 đồng

4. Các khoản nộp NSNN (Theo luật) : 3.206.683.278 đồng

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.040 đồng/cổ phiếu

Đại hội thống nhất với những số liệu tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.



III. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010:
Theo báo cáo số 496/BC.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.

   Đảm bảo điều hành mọi hoạt động của trong năm 2010 theo điều lệ quy định.
   Đại hội thống nhất với báo cáo trên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
IV. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT năm 2006 - 2010, phương

hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Theo báo cáo số 497/BC.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.
1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2006 - 2010:

2006 2007 2008 2009 2010 Tổng THNăm ĐVT
KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH 5 năm

Doanh thu Tỷ đ 130 129,1 140 145,4 155 174,4 175 192,3 212 204,66 845,86
TĐ:DTSX Tỷ đ 40 43,29 55 62,37 65 74,42 75 95,19 100 115,40 390,67
Lợi nhuận Tỷ đ 2 2,52 4 4,65 4,20 4,46 4,55 4,69 4,92 4,97 21,29
Cổ tức %/năm 12 12 12 12 12 12   12 13,17 12-14 15 15,234
Vốn CSH Tỷ đ 15 17 17 20 20 20 20 21 21 25 25

- Doanh thu trong 5 năm: 845,86 tỷ đồng, đạt 104,19% so kế hoạch cả nhiệm kỳ.
- Doanh thu hàng Cty sản xuất trong 5 năm: 390,67 tỷ đồng, đạt 116,72% so kế

hoạch cả nhiệm kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế trong 5 năm: 21,29 tỷ đồng, đạt 108,29% so kế hoạch cả

nhiệm kỳ.
- Vốn chủ sở hữu năm 2006 là 15 tỷ đồng, năm 2010 là 25 tỷ đồng, tăng 10 tỷ

đồng trong nhiệm kỳ.

   2. Đầu tư máy móc thiết bị, XDCB nhiệm kỳ 2006 - 2010:

STT Nội dung Số tiền (đ)
1 Năm 2006 ( chưa VAT ) bảng kê chi tiết kèm theo 3.032.244.935
2 Năm 2007 ( chưa VAT ) bảng kê chi tiết kèm theo 7.362.251.607
3 Năm 2008 ( chưa VAT ) bảng kê chi tiết kèm theo 6.577.004.054
4 Năm 2009 ( chưa VAT ) bảng kê chi tiết kèm theo 4.664.786.116
5 Năm 2010 ( chưa VAT ) bảng kê chi tiết kèm theo 535.520.494

Tổng cộng 22.171.807.206

 Trong nhiệm kỳ giá trị đầu tư 22,171 tỷ đồng để đầu tư bổ sung thiết bị sản
xuất, kiểm tra chất lượng, mua nhà đất, nâng cấp nhà xưởng, các Trung tâm dược
phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP, GDP, GPP.



   Nguồn vốn để đầu tư là vay trung hạn 11,431 tỷ đồng, Công ty đã trả nợ gốc
11,418 tỷ đồng. Nguồn còn lại là từ quỹ đầu tư phát triển, nguồn khấu hao.

  3. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Stt Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 Cả NK
1 Doanh thu tỷ đồng 220 240 260 280 300 1.300
2 TĐ: DTSX tỷ đồng 130 140 160 180 200 810
3 LN trước thuế tỷ đồng 5,30 5,50 5,80 6,00 6,20 28,8
4 LN sau thuế tỷ đồng 3,96 4,13 4,35 4,50 4,65 21,59
5 Cổ tức %/năm 16 16 17 18 18  17

4. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị nhiệm kỳ 2011 - 2015:

STT Hạng mục Giá trị
(tỷ đồng)

Năm thực
hiện

Ghi chú

1 Thiết bị SX, KTCL 6,00 2011
2 Thiết bị SX, KTCL 3,00 2012
3 Thiết bị SX, KTCL 1,00 2013
4 Thiết bị SX, KTCL 2,00 2014
5 Thiết bị SX, KTCL 2,00 2015

Tổng cộng 14,00

Dự kiến nguồn vốn đầu tư trong nhiệm kỳ tới gồm vay trung hạn, nguồn trích
khấu hao, quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Công ty sẽ đầu tư theo từng giai đoạn
cho phù hợp và nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm tra chất l ượng đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững của Công ty.

   Đại hội thống nhất với những số liệu trên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
V. Thông qua báo cáo của Bam kiểm soát năm 2010:
Theo báo cáo số 01 BC/BKS ngày 03/3/2011 của BKS.
Nhận xét:

-  Nhìn chung trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng về số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Sổ sách kế toán phản ánh số liệu trung thực và thực hiện theo
quy định của Luật Kế toán, các quy định khác của Bộ Tài Chính.

- Trong năm 2010 Công ty không đư ợc ưu đãi lãi vay ngân hàng theo chính sách
của Nhà nước nên chi phí lãi vay tăng cao so kế hoạch và làm ảnh hưởng đến kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Hàng hoá, thành phẩm, nguyên liệu tồn kho cao do có hàng nhận ký gửi, gia
công. ( Chiếm tỷ lệ trong tài sản lưu động và trong nợ phải trả của Công ty cho
nhà cung cấp trên 27 % )

- Tình hình công nợ của khối điều trị trong, ngoài tỉnh thanh toán chậm, công nợ
của một số điều phối viên cao.

- Vào thời điểm cuối năm 2010 giá cả nguyên vật liệu, bao bì, hàng hóa tăng cao
do tỷ giá ngoại tệ biến động lớn, lãi suất vay ngân hàng tăng, … nên Công ty cũng
gặp nhiều khó khăn.

- Thực hiện kiểm toán năm 2010 đúng thời gian quy định để kịp thời báo cáo kết
quả cho HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị:
- Đề nghị phòng KT-TK tập trung kiểm soát và thu hồi công nợ của khối điều trị

trong, ngoài tỉnh, các điều phối viên để đáp ứng nguồn vốn thanh toán cho các nh à
cung cấp nhằm giảm nguồn vay ngắn hạn và giảm lãi vay, tăng lợi nhuận.

- Công nợ phải thu phòng KT-TK cần theo dõi về thời gian nợ, cuối năm xác
định các khoản phải thu khó đòi và lập dự phòng theo Thông tư số 228/2009/TT-
BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

- Đề nghị phòng Kinh doanh theo dõi, nắm bắt thông tin về giá cả hàng hóa  trên
thị trường của các Công ty có cùng loại sản phẩm để Công ty có chính sách kinh
doanh phù hợp nhằm tăng doanh thu và hiệu quả.
   Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát  gửi đến Hội đồng quản trị và Đại hội cổ
đông xem xét có ý kiến.

   Đại hội thống nhất với những kiến nghị tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
VI. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS năm 2006 - 2010, phương

hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Theo báo cáo ngày 03/3/2011 của BKS.
Một số kiến nghị:
Những điểm cần lưu ý khắc phục trong năm 2011  và trong nhiệm kỳ tới:
- Việc theo dõi và thu hồi công nợ tốt hơn. Vì Công ty tham gia đấu thầu cung

ứng hàng hóa cho khối điều trị trong và ngoài tỉnh, mạng lưới điều phối viên cần
kiểm tra chặt chẽ hơn. Theo dõi thời gian nợ để có thể tạm trích dự ph òng.

- Về triển khai thực hiện các dự án đầu tư mua sắm thiết bị thực hiện theo quy
trình mua sắm của Công ty.

- Về theo dõi, quản lý nguyên vật liệu, bao bì, hàng hóa tồn kho chặt chẽ để
tránh hàng chậm luân chuyển, tồn đọng làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt đông



sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong chu kỳ sản xuất cũng phải có lượng nguyên
vật liệu, bao bì tồn kho nhưng cần cân đối cho hợp lý hơn.

- Đề nghị Công ty cũng nên tổ chức bộ phận kiểm soát nội bộ để có điều kiện
kiểm soát, cập nhật thông tin của ng ành tài chính; hướng dẫn và chấn chỉnh những
thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, quản lý sử dụng vốn, phân tích hoạt
động kinh doanh,… giúp phòng KT-TK thực hiện tốt Luật kế toán, góp phần để
Ban lãnh đạo Công ty có định hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty ngày càng mang lại hiệu quả hơn.
   Đại hội thống nhất với những ý kiến tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
VII. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2011:

   Theo tờ trình số 498 /TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.
1. Công ty Kiểm toán  DTL.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn, gọi tắt là A&C.

   3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính kế toán, gọi tắt là AFC.

Đại hội thống nhất uỷ quyền HĐQT, BKS chọn một trong ba Công ty Kiểm toán
để kiểm toán hàng năm cho Cty CPDP Tipharco.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
VIII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

   Theo tờ trình số 500/TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.

Phân phối lợi nhuận : Tỷ lệ % : Số tiền

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2010 : : 4.969.286.805 đồng

2. Thuế TNDN : : 1.037.257.792 đồng

Số phải nộp 50% : : 518.646.804 đồng

3. Lợi nhuận còn lại : 100 : 4.450.675.817 đồng

3.1 Chi trả cổ tức  ( 15%/năm) : 49,34 : 2.196.000.000 đồng

3.2 Quỹ dự trữ bắt buộc + DPTC : 10 : 393.202.902 đồng

3.3 Quỹ đầu tư phát triển : 19,15 : 1.271.668.563 đồng

3.4 Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 15 : 589.804.352 đồng

Đại hội thống nhất những số liệu trên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.



IX. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: ( Số dự kiến )
   Theo tờ trình số  499/TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.

Phân phối lợi nhuận (dự kiến) : Tỷ lệ % : Số tiền

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2011 : : 5.300.000.000 đồng

2. Thuế TNDN : : 1.106.300.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại : 100 : 4.193.700.000 đồng

3.1 Chi trả cổ tức (16%/năm) : 57,23 : 2.400.000.000 đồng

3.2 Quỹ dự trữ bắt buộc + DPTC : 10 : 419.370.000 đồng

3.3 Quỹ đầu tư phát triển : 17,77 : 745.275.000 đồng

3.4 Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 15 : 629.055.000 đồng

Đại hội thống nhất những số liệu dự kiến trên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.

X. Thông qua tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2011:
Theo tờ trình số 501/TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.
Trình mức chi thù lao năm 2011:
Đại hội thống nhất số liệu năm 2010 v à tỷ lệ trích để thù lao  cho HĐQT - BKS,

Thư ký HĐQT hoạt động, trong năm 2011 như sau:
- Mức trích để chi thù lao cho HĐQT - BKS, Thư ký HĐQT không quá

0,15%/doanh thu.

- Thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là 10%/số lợi nhuận vượt kế hoạch
sau thuế.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS phục vụ cho việc quản lý sản xuất kinh
doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Cty.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
XI. Thông qua tờ trình phát hành thêm cổ phiếu năm 2011:
Theo tờ trình số 502/TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.
- Số lượng dự kiến phát hành từ 700.000 - 1.000.000 cổ phần.

- Khi phát hành Công ty sẽ thuê đơn vị có kinh nghiệm và uy tín để tư vấn việc
lập hồ sơ xin UBCKNN về phát hành cổ phiếu.

- Dự kiến phát hành trong năm 2011 và vào thời điểm thích hợp, có hiệu quả v à
HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- Thống nhất thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu trong năm
2011nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, giảm vốn vay và bổ sung thêm vốn
đầu tư. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Bm kiểm soát thuê đơn vị tư vấn
lập phương án phát hành cụ thể và sau đó xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
   Đại hội thống nhất với những ý kiến tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
XII. Thông qua tờ trình xin đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch

chứng khoán Hà Nội:
   Theo tờ trình số 503/TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.

Thống nhất biểu quyết thông qua nội dung: Đại hội cổ đông ủy quyền cho
HĐQT, BKS thực hiện việc thuê các công ty tư vấn có kinh nghiệm để lập hồ sơ,
lộ trình đăng ký niêm yết, thời gian niêm yết,…để thực hiện việc niêm yết trên sàn
gai dịch chứng khoán Hà nội (HNX) trong thời điểm thuận lợi từ  2011-2015 thay
cho dự kiến lên Sàn giao dịch Upcom.
   Đại hội thống nhất với những ý kiến tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.
XIII. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015 sửa

đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Theo tờ trình số 504 /TTr.HĐQT ngày 21/3/2011 của HĐQT.
- Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty CPDP Tipharco ph ù hợp với những quy định

của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty.

- Thống nhất nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BK nhiệm kỳ
2011-2015 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung điều lệ .

   Đưa vào chương trình đại hội cổ đông năm 2011 nội dung sửa đổi điều 42 của
Điều lệ Công ty CPDP Tipharco.

- Đại hội thống nhất sửa đổi điều 42: Phân phối lợi nhuận v à lập quỹ như sau:

   Lợi nhuận Công ty hàng năm, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà
nước và các khoản giảm trừ theo quy định phần còn lại được phân chia như sau:

- Quỹ dự trữ tài chính: Ít nhất bằng 5% lợi nhuận sau thuế cho đến khi bằng 10%
vốn điều lệ Công ty.

- Các quỹ khác do Hội đồng quản trị tr ình đại hội cổ đông quyết định.
   Đại hội thống nhất với những ý kiến tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.



XIV. Ủy quyền:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty CPDP Tipharco tổ

chức thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của Nghị quyết phù họp với pháp luật, Luật
Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.
   Đại hội thống nhất với sự ủy quyền tr ên.

Biểu quyết: Đại hội thống nhất: 100%.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

                                                                                 PH ẠM QUANG BÌNH
    PHẠM QUANG BÌNH

PHẠM QUANG BÌNH


