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1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ
phần hóa bộ phận Doanh nghiệp nhà nước (Phân xưởng sản xuất dược phẩm Bidiphar thuộc Công ty
Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định) theo Quyết định số 2808/QĐ-CTUB ngày 05/12/2007 của Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp ngày
21 tháng 04 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 2/11/2010, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
Ngành nghề kinh doanh chính
·

Sản xuất, mua bán: dược phẩm, dược liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ vật tư ngành y tế;

·

Sản xuất, mua bán, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiệt trùng, hệ
thống cung cấp oxy, nitơ phục vụ ngành y tế và sản xuất dược phẩm;

·

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược
phẩm;

·

Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc;

·

Sản xuất, mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa;

·

Sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất
dinh dưỡng;

·

Tư vấn, sản xuất, mua bán, lắp đặt hệ thống lọc và xử lý: nước cấp, nước thải và khí thải;

·

Dịch vụ kính thuốc.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).
3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan
do Bộ Tài chính ban hành.
Hình thức kế toán: Nhật ký chung.
4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không
quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không
có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
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4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài
khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.
Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009
của Bộ Tài chính. Theo đó, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh
giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh
doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền
đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán
ngược lại để tất toán số dư.
4.3 Các khoản phải thu
Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách
hàng và phải thu khác.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ
kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày
7/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.4 Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá
gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát
sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá
bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc
tiêu thụ chúng.
Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh và được hạch toán theo phương
pháp kê khai thường xuyên.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn
kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TTBTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.5 Các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính
khác được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại
ngày kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.6 Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.
Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính
đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi
nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi
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ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi
nhận là chi phí trong kỳ.
Khấu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản.
Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài
chính.
Loại tài sản

Thời gian khấu hao
(năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc

6 - 25

Máy móc, thiết bị

4 - 10

Phương tiện vận tải

6 - 10

Thiết bị dụng cụ quản lý

4

4.7 Tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có
thu tiền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) và được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi
ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt
bằng, lệ phí trước bạ,...
Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao.
Các tài sản cố định vô hình khác
Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.
Khấu hao của tài sản cố định vô hình khác được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời
gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày
20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.
4.8 Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ
trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.
4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước
Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của
nhà cung cấp hay chưa.
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4.10 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời
gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ
cấp mất việc làm là từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào
chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần
chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.
Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số
82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.
4.11 Chi phí vay
Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào
giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính
trong kỳ.
Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.
4.12 Phân phối lợi nhuận thuần
Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ
đông.
4.13 Ghi nhận doanh thu
·

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:
ü Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.
ü Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được
thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ
vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

·

Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và
có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
ü Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.
ü Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên
tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.14 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn
lại.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất
có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán
là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản
thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán
giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích
báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm
Trang 11

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1
498 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận
tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại
được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh
toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc
niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn
lại được sử dụng.
4.15 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng
·

Thuế Giá trị gia tăng: Áp dụng mức thuế suất theo quy định hiện hành cho từng mặt hàng.

·

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25% thu nhập chịu thuế.

·

Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.16 Các bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với
bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

5. Tiền

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Tiền mặt
Tiền gởi ngân hàng

658.206
487.527.508

161.953
136.008.188

Cộng

488.185.714

136.170.141

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

6. Các khoản phải thu khác

Phải thu về Bảo hiểm xã hội
Phải thu cổ tức của Presenius Kabi Bidiphar
Các khoản phải thu khác
Cộng

2.599.873
4.800.000.000
4.802.599.873

6.735.950
4.860.000.000
36.653.192
4.903.389.142
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7. Hàng tồn kho
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí SX, KD dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán

25.272.673.722
49.536.340
3.336.256.634
2.197.585
105.060.953
-

40.533.050.526
61.577.333
3.229.769.735
295.708.394
123.945.351
126.647.541

Cộng

28.765.725.234

44.370.698.880

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Chi phí công cụ dụng cụ, phụ tùng chờ phân bổ
Chi phí cửa hàng mắt kính

540.959.938
41.481.897

968.326.755
13.749.634

Cộng

582.441.835

982.076.389

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Tạm ứng

564.934.119

102.465.921

Cộng

564.934.119

102.465.921

8. Chi phí trả trước ngắn hạn

9. Tài sản ngắn hạn khác
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10. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá
Số đầu năm
Mua sắm trong năm
Đ/tư XDCB h/thành
T/lý, nhượng bán
Số cuối năm
Khấu hao
Số đầu năm
Khấu hao trong năm
T/lý, nhượng bán
Số cuối năm
Giá trị còn lại
Số đầu năm
Số cuối kỳ

Nhà cửa,
vật kiến trúc
VND

Máy móc
thiết bị
VND

P.tiện vận tải
truyền dẫn
VND

Thiết bị, dụng
cụ quản lý
VND

Cộng

26.099.337.986

45.708.472.340

1.728.639.783

242.466.982

1.093.906.000
1.432.720.655
28.625.964.641

2.863.712.856
1.494.591.930
196.679.184
49.870.097.942

31.818.182
1.696.821.601

12.203.000
230.263.982

73.778.917.091
3.957.618.856
2.927.312.585
240.700.366
80.423.148.166

3.769.702.683
1.775.036.387
5.544.739.070

14.178.009.980
5.947.498.287
764.863
20.124.743.404

650.886.452
207.160.374
13.522.728
844.524.098

36.770.867
56.852.084
2.033.833
91.589.118

18.635.369.981
7.986.547.132
16.321.424
26.605.595.689

22.329.635.303
23.081.225.571

31.530.462.360
29.745.354.538

1.077.753.332
852.297.504

205.696.116
138.674.865

55.143.547.110
53.817.552.477

VND

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2010 là 6.904.200.010
đồng.

11. Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá
Số đầu năm
Tăng trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Số cuối năm
Khấu hao
Số đầu năm
Khấu hao trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Số cuối năm
Giá trị còn lại
Số đầu năm
Số cuối năm

Quyền sử
dụng đất
VND

Cộng

3.036.291.382
564.818.182
3.601.109.564

3.036.291.382
564.818.182
3.601.109.564

12.347.981
60.725.829
73.073.810

12.347.981
60.725.829
73.073.810

3.023.943.401
3.528.035.754

3.023.943.401
3.528.035.754

VND
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12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Máy chưng cất nước
Máy khử nước
Máy rửa bằng sóng siêu âm
Máy đóng ống tiêm 1 Model AA G6/1-3 ml
Máy đóng ống tiêm 2 Model AA G4/5-10 ml
Công trình Nhà A1-53 tại chi nhánh Cần Thơ

-

340.674.800
34.238.130
206.625.900
89.022.400
89.022.400
335.266.110

Cộng

-

1.094.849.740

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Công ty CP Fresennius Kabi Bidiphar (20% vốn điều lệ)

44.800.000.000

44.800.000.000

Cộng

44.800.000.000

44.800.000.000

13. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Tại thời điểm 31/12/2010, cổ phiếu Công ty Cổ phần Fresennius Kabi Bidiphar chưa niêm yết trên các sàn giao
dịch. Công ty nhận đầu tư hoạt động có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Do đó, khoản đầu tư này được ghi
nhận theo giá gốc đầu tư.

14. Chi phí trả trước dài hạn
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ
Giá trị lợi thế thương mại chờ phân bổ
Chi phí cửa hàng mắt kính

686.559.652
27.000

315.559.952
89.825.433
-

Cộng

686.586.652

405.385.385

Trang 15

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1
498 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

15. Vay và nợ ngắn hạn
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - CN Bình Định
Vay cán bộ công nhân viên

3.671.918.539

45.454.059.355
6.268.500.298

Cộng

3.671.918.539

51.722.559.653

Vay ngắn hạn Cán bộ Công nhân viên theo Hợp đồng thỏa thuận huy động vốn số 01/TV-CTD ngày 01
tháng 01 năm 2010. Theo đó thời hạn huy động vốn là 12 tháng, thời điểm trả vốn gốc và tính lãi
31/12/2010. Lãi suất huy động vốn bằng lãi suất vay ngân hàng tại thời điểm huy động vốn.

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân

160.645.493
5.323.631.687
116.715.924

33.719.398
5.086.325.631
-

Cộng

5.600.993.104

5.120.045.029

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo
cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.
17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Kinh phí công đoàn
Ủng hộ bảo lụt
Phải trả công nhân viên về trợ cấp Bảo hiểm xã hội
Phải trả về góp vốn liên doanh cửa hàng mắt kính
Cổ tức phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp khác

277.567.492
5.000.000
7.188.241
614.361.356
10.500.000.000
94.968.099

80.498.748
20.173.530
660.661.000
5.040.000.000
11.969.115

Cộng

11.499.085.188

5.813.302.393
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18. Vay và nợ dài hạn
31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bình Định

-

14.473.473.503

Cộng

-

14.473.473.503

19. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của
chủ sở hữu
VND

Thặng dư vốn cổ
phần
VND

Số dư tại 01/01/2009
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Số dư tại 31/12/2009

84.000.000.000
84.000.000.000

5.889.661.456
5.889.661.456

Số dư tại 01/01/2010
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Số dư tại 31/12/2010

84.000.000.000
21.000.000.000
105.000.000.000

5.889.661.456
22.260.000.000
57.457.727
28.092.203.729

Chênh lệch
tỷ giá
hối đoái
VND
62.480
(62.480)

Quỹ đầu tư
phát triển
VND

Quỹ dự phòng
tài chính
VND

Lợi nhuận
sau thuế
chưa phân phối
VND

1.500.000.000
5.822.278.190
7.322.278.190

450.000.000
1.491.878.363
1.941.878.363

5.509.927.547
29.837.567.262
29.778.913.280
5.568.581.529

1.941.878.363
1.391.535.368
3.333.413.731

5.568.581.529
27.830.707.364
24.254.875.841
9.144.413.052

7.322.278.190
2.783.070.736
10.105.348.926

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định
Vốn góp của các cổ đông khác
Cộng

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

39.540.960.000
65.459.040.000

32.950.800.000
51.049.200.000

105.000.000.000

84.000.000.000
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c.

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
- Cổ phiếu thường
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu thường
- Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND

31/12/2010
Cổ phiếu

31/12/2009
Cổ phiếu

10.500.000
10.500.000
10.500.000
10.500.000
-

8.400.000
8.400.000
8.400.000
8.400.000
-

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Lợi nhuận năm trước chuyển sang
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm nay
Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế năm nay
Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước
- Chia cổ tức đợt 1 năm 2010
- Trích Quỹ đầu tư phát triển
- Trích Quỹ dự phòng tài chính
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Tạm chia cổ tức năm nay
- Lương HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.568.581.529
27.805.068.720
25.638.644
24.254.875.841
6.720.000.000
2.783.070.736
1.391.535.368
2.783.070.736
10.500.000.000
77.199.000

5.509.927.547
29.837.567.262
29.778.913.280
4.200.000.000
5.822.278.190
1.491.878.363
2.983.756.727
15.120.000.000
161.000.000

9.144.413.052

5.568.581.529

Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2010 và trích lập các quỹ năm 2010 theo Quyết định số 290/HĐQT ngày
31/12/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Năm 2010
VND

Năm 2009
VND

Tổng doanh thu
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

215.101.752.786
215.101.752.786
185.856.963
185.856.963

201.689.034.130
201.689.034.130
845.097.891
845.097.891

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

214.915.895.823

200.843.936.239
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21. Giá vốn hàng bán
Năm 2010
VND

Năm 2009
VND

Giá vốn thành phẩm, hàng hóa đã bán
Giá vốn cung cấp dịch vụ

146.989.755.622
-

131.497.762.427
-

Cộng

146.989.755.622

131.497.762.427

22. Doanh thu hoạt động tài chính
Năm 2010
VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cổ tức được chia
- Cổ tức công ty CP Fresennius Kabi Bidiphar 2008
- Cổ tức công ty CP Fresennius Kabi Bidiphar 2009
- Cổ tức công ty CP Fresennius Kabi Bidiphar 2010
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Cộng

Năm 2009
VND

141.781.777
4.800.000.000
4.800.000.000
59.044.712

15.144.779
5.860.000.000
1.000.000.000
4.860.000.000
584.289

5.000.826.489

5.875.729.068

23. Chi phí tài chính
Năm 2010
VND
Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Chi phí tài chính khác
Cộng

Năm 2009
VND

6.138.375.950
126.272.845
-

2.664.013.107
1.177.187.412
82.834.530

6.264.648.795

3.924.035.049
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

24. Thu nhập khác
Năm 2010
VND

Năm 2009
VND

Thu nhập từ thanh lý TSCĐ
Bảo hiểm đền bù hỏa hoạn
Thanh lý CCDC, hàng hóa
Thu nhập cho thuê nhà
Thu nhập từ bồi thường hợp đồng
Thu nhập từ nhận nguyên vật liệu khuyến mãi
Thu nhập từ nhận TSCĐ khuyến mãi
Thu nhập từ công xử lý chai
Thu nhập khác

219.659.090
31.445.000
67.305.876
1.640.727.272
47.596.589
20.005.000
4.200.500
9.611

920.727.272
15.885.000
62.460.000
31.818.182
131

Cộng

2.030.948.938

1.030.890.585

Năm 2010
VND

Năm 2009
VND

Chi phạt hành chính
Chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý
Thanh lý CDC, hàng hóa
Chi phí hủy hàng, bồi thường hàng
Chi phí khác

272.701.717
224.378.942
86.551.088
45.886.215
18.299.493

825.000
272.701.900
17.860

Cộng

647.817.455

273.544.760

25. Chi phí khác
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

26. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế trong năm
Năm 2010
VND

Năm 2009
VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế
Điều chỉnh tăng
- Chi phạt hành chính
- Chi khác
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Điều chỉnh giảm
- Cổ tức Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar 2008
- Cổ tức Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar 2009
- Cổ tức Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar 2010
Tổng thu nhập chịu thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp

35.478.718.293
(4.784.120.000)
15.880.000
15.880.000
4.800.000.000
4.800.000.000
30.694.598.293
7.673.649.573
7.673.649.573

34.923.892.893
(5.859.175.000)
825.000
825.000
5.860.000.000
1.000.000.000
4.860.000.000
29.064.717.893
7.266.179.473
2.179.853.842
5.086.325.631

Lợi nhuận sau thuế TNDN

27.805.068.720

29.837.567.262

27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Năm 2010
VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
- Các khoản điều chỉnh tăng
- Các khoản điều chỉnh giảm
LN hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2009
VND

27.805.068.720
25.638.644
25.638.644
27.830.707.364
9.067.397

29.837.567.262
29.837.567.262
8.400.000

3.069

3.552

28. Các bên liên quan
a. Các bên liên quan
Đơn vị

Mối quan hệ

Công ty Dược TTBYT Bình Định

Công ty đầu tư

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

Công ty nhận đầu tư
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

b. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên có liên quan trong năm

Năm 2010
VND

Năm 2009

Mua hàng

42.507.216.258

81.126.373.325

Công ty Dược TTBYT Bình Định

42.356.983.758

79.459.560.596

150.232.500

1.666.812.729

Bán hàng

209.019.836.249

198.769.969.457

Công ty Dược TTBYT Bình Định

199.643.553.201

191.233.527.134

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

9.376.283.048

7.536.442.323

Cổ tức được chia

4.800.000.000

5.860.000.000

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

4.800.000.000

5.860.000.000

Cổ tức phải trả

6.590.160.000

8.073.684.000

Công ty Dược TTBYT Bình Định

6.590.160.000

8.073.684.000

31/12/2010
VND

31/12/2009
VND

Nợ phải thu

69.687.648.794

34.601.892.869

Công ty Dược TTBYT Bình Định

68.362.278.940

33.409.641.852

1.325.369.854

1.192.251.017

Nợ phải trả

2.419.999

2.203.739

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

2.419.999

2.203.739

Cổ tức phải thu

4.800.000.000

4.860.000.000

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

4.800.000.000

4.860.000.000

Cổ tức phải trả

3.954.096.000

1.977.048.000

Công ty Dược TTBYT Bình Định

3.954.096.000

1.977.048.000

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

VND

c. Số dư với các bên có liên quan tại ngày 31/12/2010

Công Ty CP Fresenius Kabi Bidiphar
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