Nguoàn löïc
khoâng bao giôø caïn

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2010

“Cỏ cây hoa lá, vị thuốc Việt Nam cung
cấp nguồn nguyên liệu thiên nhiên vô
tận cho Danapha trong lĩnh vực sản
xuất thuốc đông dược. Với việc đầu tư
chuyên sâu vào nguồn nhân lực, trang
thiết bị công nghệ, hệ thống nhà xưởng,
cùng với dự án phát triển vùng nguyên
liệu, Danapha tự tin vượt qua mọi thách
thức, sẵn sàng cho việc niêm yết trên
sàn giao dịch chứng khoán với những
kết quả kinh doanh hết sức khả quan.”
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Ông CAO MINH QUANG
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

“Việt Nam có nhiều điều kiện tốt về địa lý thổ
nhưỡng, nên ngành Dược liệu có tiềm năng rất lớn
và quan trọng vì nó là nguyên liệu đầu vào cho sản
xuất công nghiệp dược. Trong định hướng phát
triển ngành dược Việt Nam trong giai đoạn mới
thì sự tham gia của các doanh nghiệp là rất quan
trọng. Việc Danapha đầu tư nhà máy sản xuất
thuốc đông dược GMP-WHO với quy trình sản
xuất khép kín, được chuẩn hóa tự động từ khâu
nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm sau cùng
là hoàn toàn phù hợp với quan điểm, chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển
ngành dược Việt Nam đã được xác định tại Nghị
quyết 46/NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị.”
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Khánh thành

NHÀ MÁY GMP
ĐÔNG DƯỢC
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CON SỐ ẤN TƯỢNG

205,892 tỷ đồng doanh
thu năm 2010, đạt mức
tăng trưởng 122,02% so
với năm 2009

01

Đạt mức tăng trưởng

12202%
so với năm 2009
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26,992 tỷ đồng lợi nhuận
năm 2010, đạt 122,34%
so với năm 2009

03

1,742 triệu USD kim ngạch
xuất khẩu 2010 đạt mức
tăng trưởng 190,7% so với
năm 2009
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2010
Sự kiện nổi bật
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6/11/2010

18/8/2010

Danapha khánh thành Nhà máy sản xuất
Đông dược đạt chuẩn GMP-WHO có quy
mô hoàn thiện bậc nhất Việt Nam.

Trung tâm dược liệu sạch đầu tiên của
Công ty Cổ phần Dược Danapha đã được
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản
vùng 2 công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP
(Vietnamese Good Agricultural Practices,
Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho
rau quả tươi của Việt Nam).

Giải thưởng
và danh hiệu

“Top 100 Thương
hiệu Việt hàng đầu
2010” và giải thưởng
“Doanh nhân ưu tú”
trao tặng Ths. Ds.
Nguyễn Quang Trị
của Liên Hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam.

“Top
100
giải
thưởng Sao Vàng
Đất Việt 2010” của
TW Hội Doanh nhân
Trẻ Việt Nam.

Bằng khen “thực hiện
tốt công tác An toàn
vệ sinh lao động
PCCN 2010” của
UBND Tp. Đà Nẵng.

Bằng khen “Vì thành
tích chăm sóc sức
khỏe người lao
động” của Bộ Y tế.

Danh hiệu “Hàng
Việt Nam Chất lượng
cao” (1999 -2011)
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GIỚI THIỆU DANAPHA

Tổng quan về Danapha
Sứ mệnh
Hoài bão
Tầm nhìn
Triết lý kinh doanh
Giá trị cốt lõi
Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
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TỔNG QUAN VỀ DANAPHA

Cổ phần hóa từ tháng 10/2006 và chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2007 với tên gọi
Công ty Cổ phần Dược Danapha. Qua hơn 46 năm trưởng thành và phát triển, Danapha
ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thương
hiệu uy tín tại Việt Nam và thế giới. Đến nay, Danapha hiện có 2 nhà máy với 4 dây
chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế Thế giới”
(GMP-WHO); bao gồm hệ thống kho GSP, phòng kiểm nghiệm GLP, trong đó có nhà
máy sản xuất thuốc Đông dược vừa được khánh thành và đi vào hoạt động tháng
11/2010. Sản phẩm của Danapha được phân phối trên khắp 63 tỉnh thành trong cả nước
thông qua 4 chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Thanh Hóa và các đại lý,
nhà phân phối tại các địa phương và xuất khẩu sang các nước Nga và các nước CIS, Lào,
Myanmar... Doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 20 - 25%.
Sứ mệnh
Nỗ lực cống hiến vì sức khỏe cộng đồng với những giá trị nhân văn cao đẹp.
Hoài bão
Đưa Danapha trở thành thương hiệu dược phẩm danh tiếng trong khu vực Đông Nam Á.
Tầm nhìn
Là một trong top 10 nhà sản xuất dược phẩm uy tín tại Việt Nam.
Triết lý kinh doanh
- Sản xuất những sản phẩm mang giá trị hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao, đạt chất
lượng, với hiệu quả điều trị tối ưu.
- Không ngừng đổi mới vì sự chuyên nghiệp và phát triển bền vững.
- Nhân lực là yếu tố quyết định mọi thành công của Danapha.
- Chú trọng hiệu quả chiều sâu của công việc.
Giá trị cốt lõi
1. Sự tôn trọng.
2. Tính chính trực.
3. Tính minh bạch.
4. Sự đổi mới.
5. Chất lượng.
6. Chú trọng khách hàng.
7. Tinh thần tập thể.
8. Tính hiệu quả.
9. Hướng đến cộng đồng.
10. Tính chuyên nghiệp.
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths. Ds. NGUYỄN QUANG TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng Giám đốc
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Tôi tin chắc rằng, trước
định hướng phát triển
doanh nghiệp đúng đắn,
các bước chuẩn bị bài bản
cùng sự đồng thuận của
ban lãnh đạo và đội ngũ
CBCNV, Danapha sẽ tiếp
tục tăng trưởng bền vững
và đạt nhiều thành quả
lớn hơn trong tương lai.

Quý vị cổ đông kính mến!
Nhìn lại năm qua với một số trở ngại mang tính khách quan,
song tập thể CBCNV Danapha đã hết sức cố gắng để hoàn
thành kế hoạch đã đề ra. Năm 2010, doanh thu của Danapha
205,892 tỷ đồng đạt 98,04%, lợi nhuận 26,992 tỷ đồng, đạt
93,57% so với kế hoạch, đảm bảo việc làm ổn định cho CBCNV,
đời sống người lao động được quan tâm và cải thiện hơn, mức
thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/tháng/người. Ban lãnh đạo
công ty đã có những nỗ lực nhất định trong việc thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn
định cho người lao động, xây dựng các chương trình hành
động phục vụ cho các mục tiêu phát triển lâu dài của công ty.
Năm 2011 với những thách thức và khó khăn trước mắt, bên
cạnh việc tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đến 2015 tầm nhìn đến 2020, ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch,
đề ra những định hướng các công việc như sau:
Một là, Triển khai thực hiện và hoàn thiện các công trình, gồm:
- Xây dựng tòa cao ốc văn phòng Danapha ở đường Nguyễn
Văn Linh, thành phố Đà Nẵng.
- Hoàn thiện Trung tâm nghiên cứu phát triển và xây dựng cơ
chế hoạt động cho Trung tâm.
- Tiếp tục phát triển và mở rộng các vùng trồng dược liệu đạt
chuẩn GACP.
- Định hướng phát triển nguồn nhân lực dược sĩ được đào tạo
bài bản cho khu vực miền Trung.
Hai là, về công tác phát hành cổ phiếu:
- Phát hành theo dự kiến 2 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ
công ty lên 82 tỷ đồng.
- Tiến hành niêm yết khi có đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất.
Ba là, Trong công tác sản xuất:
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dây chuyền sản xuất tại các
nhà máy theo hướng hiện đại, tự động hóa, giảm lao động
thủ công, giảm sai sót.
- Tăng năng suất và mở rộng quy mô nhằm phục vụ cho kế
hoạch phát triển lâu dài.

Bốn là, Trong công tác nhân sự:
- Tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân sự theo hướng gọn nhẹ
và hiệu quả, tập trung cho công tác đào tạo, thu hút nguồn
nhân lực có chất lượng cao.
- Tập trung phát triển đội ngũ bán hàng: có tâm, năng động,
nhiệt tình, tự tin và được trang bị đầy đủ kiến thức về sản
phẩm cũng như kiến thức bán hàng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thể hiện rõ nét bản sắc
Danapha dựa trên những yếu tố và truyền thống đã và đang có.
Năm 2011 tập thể CBCNV Danapha cùng cố gắng tiếp tục phấn
đấu xây dựng và phát triển Công ty lên tầm cao mới trên tinh
thần chủ động trong công tác, năng động trong công việc, hết
mình trong sản xuất, kinh doanh; hăng hái tăng ca, tăng năng
suất sản xuất, tích cực phát triển địa bàn, khách hàng, nâng cao
doanh số, giữ vững chất lượng sản phẩm. Trên tinh thần đoàn
kết tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc,
tôi tin rằng, nhất định tập thể CBCNV Danapha sẽ đạt được kế
hoạch đã đề ra và gặt hái nhiều thành công trong năm 2011 này.
Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Danapha
trân trọng gởi lời cảm ơn đến tập thể CBCNV đã hết sức nỗ
lực với tinh thần làm việc hết mình; đồng thời gởi đến Quý
vị cổ đông lời cảm ơn chân thành về những tin tưởng và sự
ủng hộ đối với Danapha trong thời gian qua. Tôi tin chắc rằng,
trước định hướng phát triển doanh nghiệp đúng đắn, các bước
chuẩn bị bài bản cùng sự đồng thuận của ban lãnh đạo và đội
ngũ CBCNV, Danapha sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững và đạt
nhiều thành quả lớn hơn trong tương lai.
Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và gặt hái nhiều thành công!
Trân trọng!
Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Ths. Ds. Nguyễn Quang Trị
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CẤU TRÚC CÔNG TY
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CAÙC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

GIAÙM ÑOÁC
NHAØ MAÙY 1

GIAÙM ÑOÁC
NHAØ MAÙY 2

GIAÙM ÑOÁC
CHAÁT LÖÔÏNG

TOÅ
BAO VIEÂN

TOÅ
PHUÏC VUÏ SAÛN XUAÁT

PHOØNG
KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT

TOÅ
ÑOÙNG GOÙI SÔ CAÁP

TOÅ
BAØO CHEÁ

PHOØNG
QA

TOÅ
ÑOÙNG GOÙI THÖÙ CAÁP

TOÅ
HOAØN THIEÄN

PHOØNG
QC

TOÅ
DAÄP VIEÂN

TOÅ
ÑOÙNG GOÙI

PHOØNG
BAÛO TRÌ

TOÅ
PHA CHEÁ THUOÁC VIEÂN
TOÅ
PHA CHEÁ VOÂ TRUØNG
TOÅ PHA CHEÁ
CAO XOA-SIRO
TOÅ DAÀU XOA
THUOÁC NÖÔÙC
TOÅ
ÑOÙNG GOÙI TOÅNG HÔÏP
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TOÅNG KHO

BAN KIEÅM SOAÙT

THÖ KYÙ
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

GIAÙM ÑOÁC
KINH DOANH

GIAÙM ÑOÁC
TAØI CHÍNH

GIAÙM ÑOÁC
NHAÂN SÖÏ

GIAÙM ÑOÁC
TRUNG TAÂM NC & PT

PHOØNG BAÙN HAØNG
ÑAØ NAÜNG

PHOØNG
KEÁ TOAÙN

PHOØNG
NHAÂN SÖÏ

NGHIEÂN CÖÙU
SAÛN PHAÅM

CHI NHAÙNH
HAØ NOÄI

PHOØNG
TAØI CHÍNH

PHOØNG
HAØNH CHÍNH

NGHIEÂN CÖÙU
THÒ TRÖÔØNG

CHI NHAÙNH
TP. HOÀ CHÍ MINH
CHI NHAÙNH
THANH HOÙA
CHI NHAÙNH
KHAÙNH HOØA

PHOØNG
ÑAÀU TÖ - XNK
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2010
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Baùo caùo thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2010 vaø
muïc tieâu, chöông trình haønh ñoäng naêm 2011
I. Khái quát tình hình năm 2010:
1. Thuận lợi:
- Thị trường dược phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh
với tốc độ tăng trưởng 25% mỗi năm và đạt giá trị khoảng 2 tỉ
đô la vào năm 2012 (số liệu từ Cục Quản lý Dược).
- Chi tiêu cho dược phẩm tăng lên do nhu cầu chăm sóc sức
khỏe của người dân ngày càng cao, trong đó nhu cầu về
thực phẩm chức năng đang tăng trưởng mạnh, gần 30%.
- Số liệu thống kê sau 10 tháng cho thấy tình hình thị trường
dược phẩm cơ bản ổn đinh, không có sự tăng giá đột biến,
đảm bảo được nhu cầu thuốc cho khám chữa bệnh, công
tác quản lý hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc và giá thuốc
tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính phủ.
- Các doanh nghiệp Dược với khả năng đáp ứng ngày càng cao
về chất lượng đã dần thay đổi cách nhìn của người điều trị và
người bệnh về thuốc nội, tỷ lệ sử dụng thuốc nội ngày càng
được cải thiện rõ rệt tại các cơ sở khám chữa bệnh.
- Thời tiết trong năm có nhiều bất lợi, nắng nóng gay gắt
trong các tháng đầu năm và chuyển mùa lạnh sớm trong
các tháng cuối năm đã ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân
khiến nhu cầu thuốc chữa bệnh tăng.

+ Thông qua chủ trương phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu
trong năm 2011.
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động của công
ty, thu nhập ổn định và bình quân đạt 7,2 triệu đồng/ người/
tháng. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội cho người lao động.
- Ngoài ra, HĐQT đã hoạt động theo đúng nguyên tắc tại các quy
định hiện hành và điều lệ công ty. Các quyết định, nghị quyết
ban hành đảm bảo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch
năm 2010 ()

Thực hiện
năm 2010

TH/KH (%)

TH 2010/
TH 2009 (%)

Doanh thu

210.000

205.892

98,04

122,02

Lợi nhuận
trước thuế

29.400

26.992

93,57

122,34

Đánh giá chung:

2. Khó khăn:
- Tình hình nắng nóng kéo dài và thiếu điện trong những tháng
đầu năm dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc thực
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Việc kiểm soát giá thuốc vẫn còn nhiều bất cập nhất là
thuốc nhập khẩu dẫn đến các khó khăn nhất định cho việc
tiêu thụ thuốc trong nước.
- Công tác đấu thầu thuốc tại các bệnh viện vẫn còn nhiều
bất cập, khả năng thu hồi nợ tại các bệnh viện vẫn còn rất
chậm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Khả năng đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao của
ngành Dược vẫn còn hạn chế, nhất là khu vực miền Trung.
- Tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt đối với các sản phẩm
thuốc thông thường của các doanh nghiệp trong nước.
- Sự biến động của thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá ngoại
tệ tăng mạnh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất nhập
khẩu của doanh nghiệp.

Kết quả trên đã đạt gần mức kế hoạch đã phản ánh sự nỗ lực
lớn của lãnh đạo công ty, thể hiện qua các yếu tố sau:
- Trong 6 tháng đầu năm, tình hình nắng nóng kéo dài gây
mất điện liên tục, mặc dầu có nhiều nỗ lực khắc phục nhưng
điều này cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty, kế hoạch sản xuất bị đình trệ
gây đứt hàng liên tục.
- Công tác đầu tư nhà máy GMP đông dược đã làm gián đoạn
hoạt động sản xuất của nhà máy trong một thời gian nhất
định, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của
nhóm hàng chiến lược.
- Kế hoạch xuất khẩu tăng trưởng tốt cũng góp phần ảnh
hưởng đến doanh số của các nhóm hàng trong nước do tập
trung làm hàng xuất khẩu.
- Khả năng thu hồi nợ trong kênh bán hàng ETC là rất chậm
làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh trên kênh
này, việc bán hàng cũng hạn chế đối với các cơ sở thu hồi nợ
quá chậm.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010:

Biểu đồ tăng trưởng của các chỉ tiêu:

1. Về công tác quản trị điều hành:
- Năm 2010 là năm mà công ty tiếp tục có sự chuyển biến
mạnh mẽ ở tất cả các mặt như công tác đầu tư, công tác
nhân sự,... Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm
đã thông qua được các vấn đề sau:
+ Báo cáo các nội dung liên quan và thông qua các chủ
trương về các dự án đầu tư trong năm;
+ Thông qua các nội dung liên quan và tổ chức thành công
Đại hội đồng cổ đông năm 2010;
+ Thảo luận và thống nhất thông qua phương án phát hành
năm 2010;
+ Thông qua việc thành lập mới các chi nhánh công ty tại
Thanh Hóa và Khánh Hòa;
+ Thông qua chủ trương đầu tư cao ốc văn phòng và đầu tư
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho năm 2011;

Doanh thu
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Năm 2009: 22,06 tỷ đồng

Năm 2010: 205,892 tỷ đồng

Năm 2010: 26,992 tỷ đồng

3. Về hoạt động tiếp thị và bán hàng:
- Tái cấu trúc bộ phận bán hàng, tuyển dụng nhân sự có chất
lượng vào các vị trí chủ chốt, thành lập Ban Phát triển kinh
doanh toàn quốc và Phòng bán hàng để thúc đẩy hoạt động
bán hàng.
- Mạng lưới kinh doanh được phân cấp và mở rộng với việc
thành lập thêm chi nhánh tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Khánh
Hòa nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
- Việc xây dựng sứ mệnh, hình ảnh và các cam kết của công
ty luôn là nội dung luôn được quan tâm để xây dựng một
thương hiệu gần gũi mà tin tưởng đối với khách hàng. Tham
gia các hội chợ trong và ngoài nước, các hội thảo quan
trọng, thực hiện các hoạt động xã hội để đưa thương hiệu
Danapha đến gần hơn với người tiêu dùng.
- Thông qua các sự kiện như lễ khởi công, lễ khánh thành nhà
máy cũng tạo được các hiệu ứng tốt về sự nhận dạng và tin
tưởng đối với thương hiệu Danapha.
4. Công tác xuất nhập khẩu:
- Công tác xuất khẩu đã có sự tăng trưởng đột phá về doanh
thu, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,742 triệu USD với mức tăng
trưởng đạt 190,7%.
- Công tác xúc tiến thương mại luôn được quan tâm trong
việc tìm kiếm các thị trường mới, thị trường tiềm năng. Tuy
kim ngạch chưa lớn nhưng bước đầu đã tiếp cận thị trường
Lào. Hiện tại đã hoàn tất các thủ tục đăng ký sản phẩm
Danapha tại Bộ Y tế các nước Nigieria, Myanmar và đã gửi
hàng mẫu cho các đối tác từ Myanmar và Cuba. Một số các
khách hàng đang tìm hiểu và trao đổi thông tin đến từ các
nước Sri Lanka, Cộng hòa Yemen, Hàn Quốc và các nước
Trung Đông, Châu Phi,…
- Công tác nhập khẩu đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời
cho sản xuất. Trong năm đảm bảo 100% chất lượng các lô
hàng nhập, không lô hàng nào bị trả lại.
5. Công tác nghiên cứu và phát triển:
- Với sự đầu tư mạnh mẽ, trong năm 2010 công tác nghiên
cứu đã cho ra đời 08 sản phẩm mới, đã triển khai sản xuất 07
sản phẩm mới của năm 2009.
- Đối với các đề tài khoa học: Đã xong 02 đề tài nghiên cứu cơ

-

-

-

-

-

sở (Hợp tác nghiên cứu với Viện Kiểm nghiệm Trung ương và
Viện công nghệ hóa học Việt Nam) và đang triển khai 01 đề
tài cấp Bộ (Hợp tác với Bệnh viện phụ sản Trung ương).
Tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới theo nhu
cầu của thị trường và khách hàng.
Tiến hành nghiên cứu chiết xuất pilot trên dây chuyền mini để
hoàn thiện các quy trình chiết xuất chính thức của nhà máy 2
nhằm tăng hiệu quả quá trình chiết và tiết kiệm chi phí.
Nghiên cứu xây dựng các quy trình chiết xuất các dược liệu
để nâng cao hàm lượng trong sản phẩm Dưỡng tâm an thần
và một số sản phẩm đông dược khác.
Quá trình xây dựng Trung tâm R&D đã thực hiện đến các
bước hoàn thiện cuối cùng và sẽ sớm đi vào hoạt động
trong quý I năm 2011, hứa hẹn sẽ đưa công tác nghiên cứu
phát triển đến các thành công mới.
Đã mời được các chuyên gia đầu ngành của các Viện, Trường
hợp tác với R&D để cho ra đời các sản phẩm mới có tác dụng
và hiệu quả điều trị cao
Nghiên cứu thị trường, khảo sát và thu thập thông tin từ bộ
phận bán hàng để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của thị trường
để có các chính sách sản phẩm đúng đắn.

6. Công tác quản lý chất lượng:
- Hệ thống quản lý chất lượng luôn được duy trì và nâng cao.
Công tác giám sát các mặt về tình trạng hoạt động của thiết
bị, tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC, vệ sinh nhà
xưởng luôn được quan tâm theo dõi thường xuyên.
- Công tác thẩm định được tiến hành định kỳ theo kế hoạch
như: Thẩm định hệ thống điều hòa không khí, thẩm định
quy trình vệ sinh, môi trường vô trùng, tay nhân viên, hệ
thống khí nén,…
- Hoàn thiện hệ thống, quy trình quản lý chất lượng cho nhà
máy 2, đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đánh giá và công
nhận đạt chuẩn GMP-WHO.
- Tiếp tục chuẩn bị công tác tái thẩm định GMP-WHO cho nhà
máy 1 trong năm 2011.
- Hệ thống quản lý chất lượng cũng thường xuyên cập nhật,
theo dõi đánh giá định kỳ và đã được nâng cấp lên phiên
bản ISO 9001:2008.
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7. Công tác đầu tư:
- Nhà máy sản xuất thuốc GMP đông dược tại Khu công
nghiệp Hòa Khánh đã đi vào hoạt động, đáp ứng tốt nhất
các điều kiện sản xuất hiện đại và đã được Cục Quản lý
Dược - Bộ Y tế đánh giá và công nhận đạt chuẩn GMP-WHO
vào tháng 10/2010.
- Đầu tư các thiết bị hoàn chỉnh cho nhà máy 2 và xây dựng
kế hoạch đầu tư cho nhà máy 1 trong năm 2011 để tiếp tục
hoàn thiện các dây chuyền sản xuất, đáp ứng quy mô sản
xuất ngày càng tăng.
- Chú trọng đầu tư các thiết bị cho các công đoạn cần nhiều
sức lao động, dễ gây nhầm lẫn và yêu cầu thao tác chuẩn
như các công đoạn đóng gói, phân liều.
- Hoàn tất việc mua đất đầu tư cao ốc Danapha tại trung tâm
thành phố theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực
hiện các công việc chuẩn bị liên quan đến triển khai dự án.
8. Công tác tài chính:
- Trong năm 2010, phòng tài chính đã thực hiện tốt việc
đảm bảo các nguồn vốn hoạt động cho công ty cũng như
các nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư triển khai
trong năm.
- Tham gia vào việc xây dựng phương án phát hành sao cho
đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo quyền lợi cho người lao
động và nhà đầu tư.
- Tận dụng được nguồn vốn vay ưu đãi từ Tổng Công ty thông
qua các phương án hợp tác kinh doanh trong điều kiện lãi
suất tăng cao.
- Siết chặt công tác quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp góp phần tăng lợi nhuận.
- Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp tiềm năng, hoạt
động có hiệu quả.
9. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo:
- Tập trung đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung, tạo điều
kiện cho cán bộ trẻ với đầy đủ năng lực và phẩm chất để làm
đội ngũ kế thừa cho tương lai phát triển của công ty.
- Công tác tuyển dụng chú trọng thu hút được nhân tài trong
điều kiện khó khăn của miền Trung, đánh giá chất lượng
ứng viên ngay từ đầu để có được nguồn nhân lực có chất
lượng cao. Trong năm đã tuyển dụng được nhiều lao động
có chất lượng cao, nắm giữ các vị trí quan trọng để thúc đẩy
hoạt động của công ty.
- Tính đến 31/12/2010, tổng số CBCNV công ty là 368 người.
Trong đó: Trình độ trên đại học là 11 người; Đại học là 121
người; Cao đẳng và trung cấp là 129 người; Công nhân kỹ
thuật là 54 người và lao động khác là 55 người.
- Công tác đào tạo và đào tạo lại luôn được chú trọng. Trong
năm đã thực hiện được 25 đợt đào tạo với số người được
đào tạo là 350 người.
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10. Công tác xã hội:
Với sứ mệnh “Nỗ lực cống hiến vì sức khỏe cộng đồng với những
giá trị nhân văn cao đẹp”, hằng năm Danapha đều dành một
khoản kinh phí nhất định cho các hoạt động xã hội và từ thiện.
Với tổng kinh phí 325.730.000 đồng trong năm 2010, Danapha
đã thực hiện được các chương trình sau: Ủng hộ kinh phí thăm
bộ đội Trường Sa; Thăm địa chỉ nhân đạo tại Trường tiểu học
Thanh Khê; Gặp mặt cán bộ hưu trí; Hoạt động từ thiện tại xã Trà
Mai; Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó phường Thanh Khê
Tây; Ủng hộ kinh phí cho hội khuyến học thành phố Đà Nẵng,
phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng), huyện Tây Giang (Quảng
Nam), Hội người mù thành phố Đà Nẵng và Hội người mù quận
Liên Chiểu; Tham gia chương trình Mái ấm tình thương do Tổng
Liên đoàn phát động; Nuôi dưỡng và chăm sóc 04 mẹ VNAH;
Ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố Đà Nẵng; Thăm và tặng
quà trẻ em mồ côi chùa Quang Châu, huyện Hòa Vang, Hội Nhân
ái và Trung tâm mái ấm tình thương Đà nẵng; Ủng hộ đồng bào
lũ lụt miền Trung; Xây nhà tình nghĩa tại huyện Hòa Vang.

III. Mục tiêu và Kế hoạch năm 2011:
1. Dự báo tình hình năm 2011:
- Thị trường tài chính vẫn tiếp tục đối mặt với những diễn
biến phức tạp khó lường, lãi suất tăng, tỷ lệ lạm phát cao
ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.
- Ngành dược dự báo sẽ có sự tăng trưởng tốt với sự đầu tư
mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước và sự gia tăng
của tỷ lệ sử dụng thuốc nội trên các kênh điều trị.
- Quá trình hội nhập với thế giới buộc các doanh nghiệp phải
có những định hướng và quyết sách đúng đắn để nâng tầm
và thương hiệu cho doanh nghiệp trên các sân chơi lớn hơn.
2. Mục tiêu năm 2011:
Căn cứ trên các yếu tố dự báo tổng quan chung và tình hình cụ
thể của doanh nghiệp, Danapha tập trung phấn đấu cho các
chỉ tiêu năm 2011 như sau:
- Doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 13%/ doanh thu
- Cổ tức: 20%/ vốn điều lệ
3. Các định hướng lớn trong năm 2011:
- Năm 2010 qua đi với những khó khăn nhất định trong điều
kiện cần phải thay đổi, sắp xếp lại một số công tác trọng
điểm để đi vào quy cũ, nề nếp nhằm phục vụ cho định
hướng phát triển bền vững mà HĐQT công ty đã thông qua
nhưng Ban lãnh đạo công ty đã có những nỗ lực nhất định
trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo
việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, xây dựng
các chương trình hành động phục vụ cho các mục tiêu phát
triển lâu dài của công ty.

- Năm 2011 với những thách thức khó khăn trước mắt nhưng
lãnh đạo công ty kiên trì và nỗ lực thực hiện các chương
trình chiến lược chính như sau:
+ Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đến 2015 và tầm
nhìn đến năm 2020.
+ Xây dựng cao ốc Danapha tại trung tâm thành phố,
chuyển khối văn phòng về cao ốc và cải tạo khu văn
phòng cũ cho dự án Phân hiệu đại học Dược Hà Nội tại
thành phố Đà Nẵng.
+ Đưa Trung tâm nghiên cứu phát triển vào hoạt động và
xây dựng cơ chế hoạt động cho trung tâm để mang lại
hiệu quả cao hơn.
+ Dự kiến phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ
công ty lên 82 tỷ đồng và tiến hành niêm yết ngay khi có
đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất.
+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dây chuyền sản xuất tại
các nhà máy theo hướng hiện đại, tự động hóa, giảm lao
động thủ công, giảm sai sót, tăng năng suất và mở rộng
quy mô nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài.
+ Phát triển và mở rộng các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn
theo quy định từ khâu chọn giống, nuôi trồng, thu hái.
Đầu tư xây dựng các trạm sơ chế tại các vùng trồng.
+ Tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân sự theo hướng gọn
nhẹ và hiệu quả, tập trung cho công tác đào tạo, thu hút
nguồn nhân lực có chất lượng cao.
+ Tập trung phát triển đội ngũ bán hàng: có tâm, năng
động, nhiệt tình, tự tin và được trang bị đầy đủ kiến thức
về sản phẩm cũng như kiến thức bán hàng.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo của
Kiểm toán viên độc lập
Bảng cân đối kế toán
Thuyết minh báo cáo tài chính
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Baùo caùo cuûa Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp
KPMG Limited: 10th floor, Sun Wah Tower,
115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City
The Socialist Republic of Vietnam
Tel: +84 (8) 3821 9266  /  Fax: +84 (8) 3821 9267
Web: www.kpmg.com.vn

Kính göûi caùc coå ñoâng
Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha
Phaïm vi kieåm toaùn
Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn ñính keøm cuûa Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha (“Coâng ty”) taïi ngaøy 31 thaùng 12
naêm 2010, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, baùo caùo thay ñoåi voán chuû sôû höõu vaø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä cho naêm keát
thuùc cuøng ngaøy vaø caùc thuyeát minh keøm theo, ñöôïc Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät phaùt haønh ngaøy 31 thaùng 3 naêm
2011. Vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi
laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính naøy caên cöù treân keát quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.
Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi
phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn ñeå coù ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng baùo caùo taøi chính khoâng chöùa ñöïng caùc
sai soùt troïng yeáu. Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc kieåm tra, treân cô sôû choïn maãu, caùc baèng chöùng xaùc minh cho caùc soá lieäu vaø
thuyeát trình trong baùo caùo taøi chính. Coâng vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm vieäc ñaùnh giaù caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc aùp duïng vaø
caùc öôùc tính troïng yeáu cuûa Ban Toång Giaùm ñoác, cuõng nhö vieäc ñaùnh giaù caùch trình baøy toång quaùt cuûa baùo caùo taøi chính. Chuùng
toâi tin raèng coâng vieäc kieåm toaùn ñaõ ñöa ra nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yù kieán cuûa chuùng toâi.
YÙ kieán kieåm toaùn
Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù, treân caùc khía caïnh troïng yeáu, tình hình taøi chính
cuûa Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn
teä trong naêm keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam vaø caùc caùc quy
ñònh phaùp lyù coù lieân quan.
Coâng ty TNHH KPMG
Vieät Nam
Giaáy Chöùng nhaän Ñaàu tö soá: 011043000345
Baùo caùo kieåm toaùn soá: 10-01-258

Nguyeãn Thanh Nghò
Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá 0304/KTV
Phoù Toång Giaùm ñoác
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011
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Nguyeãn Anh Tuaán
Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá 0436/KTV

Baûng caân ñoái Keá toaùn taïi
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010

Maõ
soá

Thuyeát
minh

31/12/2010
VNÑ

31/12/2009
VNÑ

TAØI SAÛN
Taøi saûn ngaén haïn

100

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

110

3

173.401.053.831

138.189.008.447

29.775.258.517

20.232.496.289

Tieàn

111

29.775.258.517

18.932.496.289

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn

112

-

1.300.000.000

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn

120

4

6.649.782.451

907.268.655

Caùc khoaûn phaûi thu

130

5

72.397.451.228

67.058.704.161

Phaûi thu thöông maïi

131

62.261.947.270

46.168.082.193

Traû tröôùc cho nhaø cung caáp

132

8.417.127.334

17.954.943.704

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

135

2.088.866.543

2.935.678.264

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi

139

(370.489.919)

-

58.831.579.338

49.863.731.009

Haøng toàn kho

140

6

Haøng toàn kho

141

60.331.511.033

49.863.731.009

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

149

(1.499.931.695)

-

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

150

5.746.982.297

126.808.333

Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø

152

5.743.548.188

123.374.224

Thueá phaûi thu töø Ngaân saùch Nhaø nöôùc

154

3.434.109

3.434.109

Taøi saûn daøi haïn

200

91.283.619.441

40.899.133.975

Taøi saûn coá ñònh

220

77.321.585.191

35.757.099.725

75.856.189.065

33.962.320.708

Taøi saûn coá ñònh höõu hình

221

7

Nguyeân giaù

222

122.888.359.251

74.017.857.654

Giaù trò hao moøn luõy keá

223

(47.032.170.186)

(40.055.536.946)

Xaây döïng cô baûn dôû dang

230

8

1.465.396.126

1.794.779.017

Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn

250

9

13.820.000.000

5.000.000.000

Ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân keát

252

8.820.000.000

-

Ñaàu tö daøi haïn khaùc

258

5.000.000.000

5.000.000.000

Taøi saûn daøi haïn khaùc

260

142.034.250

142.034.250

261

142.034.250

142.034.250

270

264.684.673.272

179.088.142.422

Chi phí traû tröôùc daøi haïn
TOÅNG TAØI SAÛN

Caùc thuyeát minh ñính keøm laø boä phaän hôïp thaønh caùc baùo caùo taøi chính naøy

Báo cáo thường niên 2010  | 27

Baûng caân ñoái Keá toaùn taïi ngaøy
31 thaùng 12 naêm 2010 (tieáp theo)

Maõ
soá

Thuyeát
minh

31/12/2010
VNÑ

31/12/2009
VNÑ

NGUOÀN VOÁN
NÔÏ PHAÛI TRAÛ

300

121.760.025.394

66.273.481.802

Nôï ngaén haïn
Vay ngaén haïn
Phaûi traû ngöôøi baùn
Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
Thueá phaûi noäp Nhaø nöôùc
Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng
Chi phí phaûi traû
Phaûi traû khaùc
Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi

310
311
312
313
314
315
316
319
323

12
13
14

81.420.768.799
18.384.624.089
26.978.627.080
101.024.923
2.058.931.018
3.344.548.408
4.563.652.376
24.780.153.484
1.209.207.421

55.434.867.643
6.394.231.984
18.684.301.614
102.513.700
2.179.227.120
5.922.383.638
1.118.753.760
21.033.455.827
-

Vay vaø nôï daøi haïn
Vay daøi haïn
Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc

330
334
336

15
16

40.339.256.595
40.235.000.000
104.256.595

10.838.614.159
10.698.511.555
140.102.604

VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

400

142.924.647.878

104.019.834.337

Voán chuû sôû höõu
Voán coå phaàn
Thaëng dö voán coå phaàn
Cheânh leäch tyû giaù
Quyõ ñaàu tö vaø phaùt trieån
Quyõ döï phoøng taøi chính
Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

410
411
412
416
417
418
420

142.924.647.878
62.000.000.000
58.100.000.000
19.681.730.578
3.142.917.300
-

103.032.896.636
50.000.000.000
36.500.000.000
500.732.516
13.546.583.958
2.485.580.162
-

Nguyoàn kinh phí söï nghieäp
Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi

430
431

-

986.937.701
986.937.701

LÔÏI ÍCH COÅ ÑOÂNG THIEÅU SOÁ

439

-

8.794.826.283

TOÅNG NGUOÀN VOÁN

440

264.684.673.272

179.088.142.422

10

11

17
17
18
18

Ngöôøi laäp:

Ngöôøi duyeät:

Nguyeãn Thò Vaïn Thoï
Keá toaùn tröôûng

Nguyeãn Quang Trò
Toång Giaùm ñoác
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ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011

Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng Kinh doanh cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010

Maõ
soá

Thuyeát
minh

2010
VNÑ

Toång doanh thu

01

19

205.892.409.339

168.729.269.960

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

02

(1.310.041.427)

(655.274.899)

Doanh thu thuaàn

10

204.582.367.912

168.073.995.061

Giaù voán haøng baùn

11

(113.223.784.174)

(93.369.864.800)

Lôïi nhuaän goäp

20

91.358.583.738

74.704.130.261

20

2009
VNÑ

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

21

2.577.162.269

911.568.374

Chi phí taøi chính

22

22

(5.367.217.496)

(2.424.924.536)

Chi phí baùn haøng

24

(38.223.041.419)

(32.396.363.720)

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

(23.299.011.668)

(18.889.778.506)

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

30

27.046.475.424

21.904.631.873

Keát quaû töø caùc hoaït ñoäng khaùc

40

Thu nhaäp khaùc

31

10.161.811

213.419.650

Chi phí khaùc

32

(64.240.119)

(54.899.846)

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

50

26.992.397.116

22.063.151.677

Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh

51

(5.081.159.186)

(2.864.151.302)

Lôïi nhuaän thuaàn

60

21.911.237.930

19.199.000.375

Coå ñoâng thieåu soá

61

-

(25.173.717)

Chuû sôû höõu cuûa Coâng ty

62

21.911.237.930

19.224.174.092

4.092

3.845

23

Phaân boå cho:

Laõi treân coå phieáu
Laõi cô baûn treân coå phieáu

70

24

Ngöôøi laäp:

Ngöôøi duyeät:

Nguyeãn Thò Vaïn Thoï
Keá toaùn tröôûng

Nguyeãn Quang Trò
Toång Giaùm ñoác

ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011

Caùc thuyeát minh ñính keøm laø boä phaän hôïp thaønh caùc baùo caùo taøi chính naøy
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Baùo caùo thay ñoåi voán chuû sôû höõu cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010

Voán coå phaàn
VNÑ

Thaëng dö
voán coå phaàn
VNÑ

Cheânh leäch
tyû giaù
VNÑ

50.000.000.000

36.500.000.000

-

Lôïi nhuaän thuaàn trong naêm

-

-

-

Phaân boå vaøo caùc quyõ

-

-

-

Coå töùc (thuyeát minh 25)

-

-

-

Söû duïng caùc quyõ

-

-

-

Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

-

-

500.732.516

50.000.000.000

36.500.000.000

500.732.516

-

-

-

Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009

Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010
Phaân loaïi laïi vaøo nôï ngaén haïn
Phaùt haønh coå phieáu

12.000.000.000

21.600.000.000

-

Lôïi nhuaän thuaàn trong naêm

-

-

-

Phaân boå vaøo caùc quyõ

-

-

-

Phaân boå vaøo quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi

-

-

-

Coå töùc (thuyeát minh 25)

-

-

-

Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän

-

-

(500.732.516)

62.000.000.000

58.100.000.000

-

Soá dö ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
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Toång
VNÑ

Quyõ ñaàu tö vaø
phaùt trieån
VNÑ

Quyõ döï phoøng
taøi chính
VNÑ

Lôïi nhuaän
chöa phaân phoái
VNÑ

Toång voán
chuû sôû höõu
VNÑ

Quyõ
khen thöôûng vaø
phuùc lôïi
VNÑ

6.231.441.341

1.523.061.397

-

94.254.502.738

916.653.951

95.171.156.689

-

-

19.224.174.092

19.224.174.092

-

19.224.174.092

7.315.142.617

962.518.765

(10.724.174.092)

(2.446.512.710)

2.446.512.710

-

-

-

(8.500.000.000)

(8.500.000.000)

-

(8.500.000.000)

-

-

-

-

(2.376.228.960)

(2.376.228.960)

-

-

-

500.732.516

-

500.732.516

13.546.583.958

2.485.580.162

-

103.032.896.636

986.937.701

104.019.834.337

-

-

-

-

(986.937.701)

(986.937.701)

-

-

-

33.600.000.000

-

33.600.000.000

-

-

21.911.237.930

21.911.237.930

-

21.911.237.930

6.135.146.620

657.337.138

(6.792.483.758)

-

-

-

-

-

(3.338.754.172)

(3.338.754.172)

-

(3.338.754.172)

-

-

(11.780.000.000)

(11.780.000.000)

-

(11.780.000.000)

-

-

-

(500.732.516)

-

(500.732.516)

19.681.730.578

3.142.917.300

-

142.924.647.878

-

142.924.647.878

Ngöôøi laäp:

Ngöôøi duyeät:

Nguyeãn Thò Vaïn Thoï
Keá toaùn tröôûng

Nguyeãn Quang Trò
Toång Giaùm ñoác

ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011

Caùc thuyeát minh ñính keøm laø boä phaän hôïp thaønh caùc baùo caùo taøi chính naøy
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Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010

Maõ
soá

Thuyeát
minh

2010
VNÑ

2009
VNÑ

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Lôïi nhuaän tröôùc thueá

01

26.992.397.116

22.063.151.677

Ñieàu chænh cho caùc khoaûn
Khaáu hao vaø phaân boå

02

7.353.589.557

6.329.018.586

Caùc khoaûn döï phoøng

03

2.124.239.380

219.023.352

Laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän

04

(284.558.127)

-

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng ñaàu tö

05

(1.490.003.198)

(826.488.274)

Chi phí laõi vay

06

4.834.943.703

1.824.584.277

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc nhöõng thay ñoåi
voán löu ñoäng

08

39.530.608.431

29.609.289.618

Bieán ñoäng caùc khoaûn phaûi thu vaø taøi saûn ngaén haïn khaùc

09

(23.034.519.168)

(23.102.613.002)

Bieán ñoäng haøng toàn kho

10

(10.467.780.024)

(6.514.535.523)

Bieán ñoäng caùc khoaûn phaûi traû vaø nôï khaùc

11

7.414.912.396

6.437.195.567

13.443.221.635

6.429.336.660

Laõi vay ñaõ traû

13

(4.802.610.495)

(1.824.584.277)

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp

14

(3.373.419.655)

(2.512.500.000)

Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh

16

(3.432.349.442)

(2.376.228.960)

20

1.834.842.043

(283.976.577)

21

(49.511.611.770)

(6.454.126.033)

Tieàn (chi cho)/ thu töø ñaàu tö ngaén haïn

24

(5.683.914.368)

1.129.971.345

Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo caùc ñôn vò khaùc

25

(6.620.000.000)

-

Tieàn thuaàn thu töø /(chi cho) hoaït ñoäng kinh doanh
LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
Tieàn chi mua taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn daøi haïn khaùc

Tieàn thu laõi tieàn göûi vaø coå töùc

27

1.515.118.892

826.488.274

AÛnh höôûng cuûa vieäc thoâi hôïp nhaát

28

(58.529.564)

-

Tieàn thuaàn chi cho hoaït ñoäng ñaàu tö

30

(60.358.936.810)

(4.497.666.414)

32  |  www.danapha.com

Maõ
soá

Thuyeát
minh

2010
VNÑ

2009
VNÑ

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu

31

33.600.000.000

-

Tieàn vay ngaén haïn vaø daøi haïn nhaän ñöôïc

33

53.895.359.264

17.532.469.615

Tieàn chi traû nôï goác vay

34

(12.368.478.714)

(10.590.303.640)

Tieàn traû coå töùc

36

(7.439.190.000)

(5.315.566.250)

Voán goùp bôûi coå ñoâng thieåu soá

37

-

8.820.000.000

Tieàn thuaàn thu töø hoaït ñoäng taøi chính

40

67.687.690.550

10.446.599.725

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm

50

9.163.595.783

5.664.956.734

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn ñaàu naêm
AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi ñoái vôùi tieàn vaø caùc
khoaûn töông ñöông tieàn
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn cuoái naêm

60

20.232.496.289

14.567.539.555

61

379.166.445

-

29.775.258.517

20.232.496.289

70

3

Ngöôøi laäp:

Ngöôøi duyeät:

Nguyeãn Thò Vaïn Thoï
Keá toaùn tröôûng

Nguyeãn Quang Trò
Toång Giaùm ñoác

ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011

Caùc thuyeát minh ñính keøm laø boä phaän hôïp thaønh caùc baùo caùo taøi chính naøy
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Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh vaø caàn ñöôïc ñoïc ñoàng thôøi vôùi caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñính keøm.
1. Ñôn vò baùo caùo
Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha “Coâng ty” laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy pheùp Ñaàu tö soá 3203001246 do Sôû
Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Ñaø Naüng caáp ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2006 töø coå phaàn hoùa Xí nghieäp Döôïc phaåm Trung öông
5. Coâng ty baét ñaàu chính thöùc laø coâng ty coå phaàn vaøo ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2006 khi coâng ty Nhaø nöôùc tröôùc ñaây chuyeån
giao con daáu cho Coâng ty. Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø saûn xuaát vaø kinh doanh döôïc phaåm trong ngaønh döôïc.
Thaùng 10 naêm 2009, Coâng ty goùp 51% voán, thaønh laäp coâng ty con laø Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha-Nanosome theo Giaáy
chöùng nhaän Ñaàu tö soá 321032000092 ngaøy 28 thaùng 10 naêm 2009 do UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá Ñaø Naüng caáp. Voán ñaêng
kyù cuûa coâng ty con naøy laø 18.000.000.000 VNÑ vaø hoaït ñoäng chính laø saûn xuaát vaø kinh doanh döôïc phaåm saûn xuaát baèng coâng
ngheä nano.
Thaùng 8 naêm 2010, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha-Nanosome quyeát ñònh ñieàu chænh tyû leä goùp voán giöõa
caùc coå ñoâng saùng laäp, theo ñoù, tyû leä goùp voán cuûa Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha sau khi ñieàu chænh laø 49% vaø Coâng ty Coå
phaàn Döôïc Danapha-Nanosome trôû thaønh coâng ty lieân keát. Do vieäc giaûm voán naøy, Coâng ty khoâng coù coâng ty con vaø khoâng laäp
baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, coâng ty coå phaàn Döôïc Danapha-Nanosome chöa baét ñaàu hoaït
ñoäng kinh doanh.
Thuyeát minh 29 cung caáp thoâng tin veà aûnh höôûng leân baùo caùo taøi chính cuûa vieäc giaûm voán vaø thay ñoåi töø coâng ty con thaønh
coâng ty lieân keát.
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Coâng ty coù 363 nhaân vieân (31/12/2009: 323 nhaân vieân).
2. Toùm taét caùc chính saùch keá toaùn chuû yeáu
Sau ñaây laø nhöõng chính saùch keá toaùn chuû yeáu ñöôïc Coâng ty aùp duïng trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính naøy.
a. Cô sôû laäp baùo caùo taøi chính
Baùo caùo taøi chính trình baøy baèng Ñoàng Vieät Nam “VNÑ” ñöôïc laäp theo caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keá toaùn
Vieät Nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.
Caùc baùo caùo taøi chính, ngoaïi tröø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, ñöôïc laäp treân cô sôû doàn tích theo nguyeân taéc giaù goác. Baùo caùo
löu chuyeån tieàn teä ñöôïc laäp theo phöông phaùp giaùn tieáp.
b. Naêm taøi chính
Naêm taøi chính cuûa Coâng ty laø töø ngaøy 1 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12.
c. Caùc giao dòch baèng ngoaïi teä
Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû coù goác baèng ñôn vò tieàn teä khaùc VNÑ ñöôïc quy ñoåi sang VNÑ theo tyû giaù cuûa ngaøy keát
thuùc nieân ñoä keá toaùn. Caùc giao dòch baèng caùc ñôn vò tieàn khaùc VNÑ trong naêm ñöôïc quy ñoåi sang VNÑ theo tyû giaù xaáp xæ tyû
giaù hoái ñoaùi taïi ngaøy giao dòch.
Trong naêm 2009, Coâng ty aùp duïng Thoâng tö soá 201/2009/TT-BTC do Boä Taøi chính ban haønh ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2009 veà ghi
nhaän cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi maø theo ñoù caùc cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi phaùt sinh töø vieäc ñaùnh giaù laïi vaøo cuoái kyø caùc
khoaûn taøi saûn vaø nôï phaûi traû tieàn teä ngaén haïn coù goác ngoaïi teä ñöôïc pheùp hoaõn laïi.
Töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010, Coâng ty thay ñoåi chính saùch keá toaùn chuyeån sang aùp duïng Chuaån möïc Keá toaùn soá 10 - AÛnh
höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi (“VAS 10”). Chuaån möïc naøy yeâu caàu cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi phaûi ñöôïc ghi nhaän
vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh tröø khi caùc cheânh leäch naøy lieân quan ñeán hoaït ñoäng xaây döïng caùc taøi saûn coá ñònh
höõu hình hay chuyeån ñoåi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä phaùt sinh trong giai ñoaïn tröôùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, khi
ñoù caùc khoaûn cheânh leäch naøy ñöôïc ghi nhaän vaøo taøi khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi thuoäc nguoàn voán chuû sôû höõu cho ñeán
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khi Coâng ty baét ñaàu hoaït ñoäng vaø caùc taøi saûn coá ñònh höõu hình naøy ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. Khi Coâng ty baét ñaàu hoaït ñoäng vaø
caùc taøi saûn coá ñònh höõu hình naøy ñöôïc ñöa vaøo söû duïng, caùc cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñaõ thöïc hieän coù lieân quan ñöôïc keát
chuyeån toaøn boä vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån
vaøo taøi khoaûn doanh thu chöa thöïc hieän vaø loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån vaøo taøi khoaûn traû
tröôùc daøi haïn. Caùc khoaûn laõi vaø loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän naøy ñöôïc phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng
thaúng trong voøng naêm naêm.
d. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn
Tieàn bao goàm tieàn maët vaø tieàn göûi khoâng kyø haïn. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn laø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù tính thanh
khoaûn cao coù theå deã daøng chuyeån ñoåi thaønh khoaûn tieàn xaùc ñònh tröôùc, ít ruûi ro veà thay ñoåi giaù trò vaø ñöôïc giöõ nhaèm ñaùp öùng
nhu caàu thanh toaùn ngaén haïn hôn laø cho muïc ñích ñaàu tö hay caùc muïc ñích khaùc.
e. Caùc khoaûn ñaàu tö
Caùc khoaûn ñaàu tö, bao goàm caû caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù. Döï phoøng giaûm giaù
ñaàu tö ñöôïc laäp khi giaù thò tröôøng cuûa khoaûn ñaàu tö giaûm xuoáng thaáp hôn nguyeân giaù hoaëc neáu coâng ty nhaän ñaàu tö bò loã.
Döï phoøng ñöôïc hoaøn nhaäp neáu vieäc taêng giaù trò coù theå thu hoài sau ñoù coù theå lieân heä moät caùch khaùch quan tôùi moät söï kieän
phaùt sinh sau khi khoaûn döï phoøng naøy ñöôïc laäp. Khoaûn döï phoøng chæ ñöôïc hoaøn nhaäp trong phaïm vi sao cho giaù trò ghi soå
cuûa caùc khoaûn ñaàu tö khoâng vöôït quaù giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn ñaàu tö naøy trong tröôøng hôïp khoâng coù khoaûn döï phoøng
naøo ñaõ ñöôïc ghi nhaän.
f. Caùc khoaûn phaûi thu
Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi.
g. Haøng toàn kho
Haøng toàn kho ñöôïc phaûn aùnh theo giaù thaáp hôn giöõa giaù goác vaø giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù goác ñöôïc tính theo phöông
phaùp bình quaân gia quyeàn vaø bao goàm taát caû caùc chi phí phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän
taïi. Ñoái vôùi thaønh phaåm vaø saûn phaåm dôû dang, giaù goác bao goàm nguyeân vaät lieäu, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø caùc chi phí
saûn xuaát chung ñaõ ñöôïc phaân boå. Giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc öôùc tính döïa vaøo giaù baùn cuûa haøng toàn kho tröø ñi caùc khoaûn
chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø caùc chi phí baùn haøng.
Coâng ty aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân ñeå haïch toaùn haøng toàn kho.
h. Taøi saûn coá ñònh höõu hình
(i) Nguyeân giaù
Taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luyõ keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh höõu hình
bao goàm giaù mua, thueá nhaäp khaåu, caùc loaïi thueá mua haøng khoâng hoaøn laïi vaø chi phí phaân boå tröïc tieáp ñeå ñöa taøi saûn ñeán vò
trí vaø traïng thaùi hoaït ñoäng cho muïc ñích söû duïng ñaõ döï kieán. Caùc chi phí phaùt sinh sau khi taøi saûn coá ñònh höõu hình ñaõ ñöa
vaøo hoaït ñoäng nhö chi phí söûa chöõa, baûo döôõng vaø ñaïi tu thöôøng ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
trong naêm taïi thôøi ñieåm phaùt sinh chi phí. Trong caùc tröôøng hôïp coù theå chöùng minh moät caùch roõ raøng raèng caùc khoaûn chi phí
naøy laøm lôïi ích kinh teá trong töông lai döï tính thu ñöôïc do vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh höõu hình taêng treân möùc hoaït ñoäng
tieâu chuaån ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu, thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoaù nhö moät khoaûn nguyeân giaù taêng theâm cuûa taøi saûn coá
ñònh höõu hình.
(ii) Khaáu hao
Khaáu hao ñöôïc tính theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình. Thôøi
gian höõu duïng öôùc tính nhö sau:
- Nhaø cöûa
- Maùy moùc vaø thieát bò
- phöông tieän vaän chuyeån

5 - 25 naêm
3 - 10 naêm
3 - 6 naêm
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Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 (tieáp theo)

i.

Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc
Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc ñöôïc theå hieän theo giaù goác.

j.

Döï phoøng
Döï phoøng ñöôïc ghi nhaän khi, do keát quaû cuûa moät söï kieän trong quaù khöù, Coâng ty coù moät nghóa vuï phaùp lyù hoaëc lieân ñôùi coù
theå ñöôïc öôùc tính moät caùch tin caäy vaø töông ñoái chaéc chaén raèng Coâng ty phaûi söû duïng caùc lôïi ích kinh teá trong töông lai ñeå
thanh toaùn nghóa vuï ñoù. Döï phoøng ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch chieát khaáu caùc luoàng tieàn döï tính trong töông lai theo laõi suaát
tröôùc thueá phaûn aùnh ñöôïc söï ñaùnh giaù hieän taïi cuûa thò tröôøng veà giaù trò thôøi gian cuûa ñoàng tieàn vaø nhöõng ruûi ro gaén lieàn vôùi
khoaûn nôï phaûi traû ñoù.

k. Thueá
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân lôïi nhuaän hoaëc loã cuûa naêm bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn
laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp coù caùc
khoaûn thueá thu nhaäp lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, thì khi ñoù caùc thueá thu nhaäp
naøy cuõng ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu.
Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm, söû duïng caùc möùc thueá suaát
coù hieäu löïc hoaëc cô baûn coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn, vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán
nhöõng naêm tröôùc.
Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính theo phöông phaùp baûng caân ñoái keá toaùn, cho caùc cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå
cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích baùo caùo taøi chính vaø giaù trò söû duïng cho muïc ñích tính thueá. Giaù trò
cuûa thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùch thöùc thu hoài hoaëc thanh toaùn giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi
saûn vaø nôï phaûi traû ñöôïc döï kieán söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn.
Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän trong phaïm vi chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá trong töông lai ñeå taøi
saûn thueá thu nhaäp naøy coù theå söû duïng ñöôïc. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi giaûm trong phaïm vi khoâng coøn chaéc
chaén laø caùc lôïi ích veà thueá lieân quan naøy seõ söû duïng ñöôïc.
l.

Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu
Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu ñöôïc phaân boå töø lôïi nhuaän chöa phaân phoái moãi naêm döïa treân tyû leä phaàn traêm ñöôïc caùc coå
ñoâng quyeát ñònh vaøo ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân.

m. Doanh thu baùn haøng
Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi
quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù ñaõ ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua. Doanh thu khoâng ñöôïc ghi nhaän neáu nhö coù
nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén troïng yeáu lieân quan tôùi khaû naêng thu hoài caùc khoaûn phaûi thu hoaëc lieân quan tôùi khaû naêng
haøng baùn bò traû laïi.
n. Chi phí vay
Chi phí vay ñöôïc ghi nhaän laø moät chi phí trong naêm khi chi phí naøy phaùt sinh, ngoaïi tröø tröôøng hôïp chi phí vay lieân quan ñeán
caùc khoaûn vay cho muïc ñích hình thaønh taøi saûn hình ñuû ñieàu kieän voán hoùa chi phí vay thì khi ñoù chi phí vay seõ ñöôïc voán hoaù
vaø ñöôïc ghi vaøo nguyeân giaù caùc taøi saûn naøy.
o. Laõi treân coå phieáu
Coâng ty trình baøy laõi cô baûn treân coå phieáu (EPS) cho caùc coå phieáu phoå thoâng. Laõi cô baûn treân coå phieáu ñöôïc tính baèng
caùch laáy laõi hoaëc loã thuoäc veà coå ñoâng phoå thoâng cuûa Coâng ty chia cho soá löôïng coå phieáu phoå thoâng trung bình löu haønh
trong naêm.
p. Caùc chæ tieâu ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn
Caùc chæ tieâu ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn nhö ñöôïc ñònh nghóa trong Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam ñöôïc trình baøy trong caùc
thuyeát minh thích hôïp cuûa baùo caùo taøi chính.
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3. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn
31/12/2010 (VNÑ)
Tieàn maët
Tieàn göûi ngaân haøng

31/12/2009 (VNÑ)

1.605.593.202

613.582.053

28.169.665.315

18.318.914.236

-

1.300.000.000

29.775.258.517

20.232.496.289

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn

Trong tieàn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 coù soá ngoaïi teä töông ñöông 8.840.386.316 VNÑ (31/12/2009: 5.200.760.152 VNÑ).
4. Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn
Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn phaûn aùnh caùc khoaûn tieàn göûûi ngaân haøng coù thôøi haïn 3 thaùng vaø 6 thaùng vaø tieàn laõi thu ñöôïc theo
laõi suaát naêm laàn löôït laø 0.98% vaø 0.97% (2009: 2.3%).
5. Caùc khoaûn phaûi thu
Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc bao goàm:
31/12/2010 (VNÑ)
Phaûi thu khaùc töø coå ñoâng lôùn nhaát

31/12/2009 (VNÑ)

1.304.794.725

1.304.794.725

Kyù quyõ ngaén haïn

207.910.185

798.115.702

Phaûi thu khaùc

576.161.633

832.767.837

2.088.866.543

2.935.678.264

Khoaûn phaûi thu phi thöông maïi töø coå ñoâng lôùn nhaát khoâng ñöôïc ñaûm baûo vaø khoâng chòu laõi.
Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi theå hieän soá döï phoøng laäp trong naêm.
6. Haøng toàn kho
31/12/2010 (VNÑ)
Nguyeân vaät lieäu
Coâng cuï vaø duïng cuï
Saûn phaåm dôû dang
Thaønh phaåm
Haøng hoùa

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

39.861.112.548

31/12/2009 (VNÑ)
31.803.142.456

85.709.293

77.896.795

4.073.628.706

3.609.230.016

16.310.831.933

14.373.461.742

228.553

-

60.331.511.033

49.863.731.009

(1.499.931.695)

-

58.831.579.338

49.863.731.009

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho theå hieän khoaûn döï phoøng môùi laäp trong naêm.
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7. Taøi saûn coá ñònh höõu hình
Toång

VNÑ

Maùy moùc vaø
thieát bò
VNÑ

Phöông tieän
vaän chuyeån
VNÑ

33.106.470.110

37.635.646.194

3.275.741.350

74.017.857.654

Nhaø cöûa

VNÑ

Nguyeân giaù
Soá dö ñaàu naêm
Taêng trong naêm
Chuyeån töø xaây döïng cô baûn dôû dang
Xoùa soå
Soá dö cuoái naêm

2.060.599.532

21.059.642.085

1.193.357.112

24.313.598.729

17.423.704.964

7.535.269.915

-

24.958.974.879

(311.158.011)

(90.914.000)

-

(402.072.011)

52.279.616.595

66.139.644.194

4.469.098.462

122.888.359.251

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu naêm

14.707.195.106

23.281.128.713

2.067.213.127

40.055.536.946

Khaáu hao trong naêm

2.708.320.168

4.290.521.465

354.747.924

7.353.589.557

Xoùa soå

(286.042.317)

(90.914.000)

-

(376.956.317)

17.129.472.957

27.480.736.178

2.421.961.051

47.032.170.186

Soá dö cuoái naêm

35.150.143.638

38.658.908.016

2.047.137.411

75.856.189.065

Soá dö ñaàu naêm

18.399.275.004

14.354.517.481

1.208.528.223

33.962.320.708

Soá dö cuoái naêm
Giaù trò coøn laïi

Trong taøi saûn coá ñònh höõu hình coù caùc taøi saûn vôùi nguyeân giaù laø 17.705.407.452 VNÑ ñaõ khaáu hao heát tính ñeán
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 (31/12/2009: 17.996.466.293 VNÑ), nhöng vaãn coøn ñöôïc söû duïng.
Trong naêm chi phí vay ñöôïc voán hoùa trong taøi saûn coá ñònh höõu hình töông ñöông 686.664.626 VNÑ (2009: 0 VNÑ)
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 taøi saûn coá ñònh höõu hình vôùi giaù trò ghi soå laø 9.006.762.058 VNÑ (31/12/2009: 11.289.743.749 VNÑ)
ñöôïc theá chaáp vôùi ngaân haøng ñeå ñaûm baûo cho caùc khoaûn vay cuûa Coâng ty.
8. Xaây döïng cô baûn dôû dang
31/12/2010 (VNÑ)

31/12/2009 (VNÑ)

Soá dö ñaàu naêm

1.794.779.017

-

Taêng trong naêm

25.198.013.041

1.794.779.017

(568.421.053)

-

(24.958.974.879)

-

1.465.396.126

1.794.779.017

Giaûm do coâng ty con thaønh coâng ty lieân keát
Chuyeån sang taøi saûn coá ñònh höõu hình
Soá dö cuoái naêm

Trong naêm, chi phí vay ñöôïc voán hoaù vaøo xaây döïng cô baûn dôû dang töông ñöông 1.059.183.425 VNÑ (2009: 0 VNÑ).
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9. Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn
Ñaàu tö voán daøi haïn taïi

% sôû höõu

31/12/2010 (VNÑ)

31/12/2009 (VNÑ)

49%

8.820.000.000

-

7%

5.000.000.000

5.000.000.000

13.820.000.000

5.000.000.000

Coâng ty lieân keát
Coâng ty coå phaàn döôïc Danapha - Nanosome
Coâng ty khaùc
Coâng ty thieát bò y teá

Bieán ñoäng caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn trong naêm nhö sau:
2010 (VNÑ)

2009 (VNÑ)

Soá dö ñaàu naêm

5.000.000.000

5.000.000.000

Taêng do coâng ty con thaønh coâng ty lieân keát

2.200.000.000

-

Goùp voán vaøo coâng ty lieân keát

6.620.000.000

-

13.820.000.000

5.000.000.000

Soá dö cuoái naêm
10. Vay ngaén haïn

31/12/2010 (VNÑ)
Vay ngaén haïn Ngaân haøng TMCP Coâng thöông Vieät Nam
Vay daøi haïn ñeán haïn traû (thuyeát minh 15)

31/12/2009 (VNÑ)

15.417.484.534

2.874.231.984

2.967.139.555

3.520.000.000

18.384.624.089

6.394.231.984

Khoaûn vay ngaén haïn ñöôïc ruùt töø haïn möùc vay 20.00.000.000 VNÑ (31/12/2009: 21.000.000.000 VNÑ) vaø chòu laõi suaát naêm töø
12% ñeán 18% (2009: 2.9% ñeán 13.00%).
11. Thueá phaûi noäp Nhaø nöôùc
31/12/2010 (VNÑ)
Thueá nhaø thaàu nöôùc ngoaøi
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp
Thueá thu nhaäp caù nhaân

31/12/2009 (VNÑ)

-

1.166.759.003

2.006.159.186

298.419.655

52.771.832

714.048.462

2.058.931.018

2.179.227.120
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12. Chi phí phaûi traû
31/12/2010 (VNÑ)
Hoa hoàng cho ñaïi lyù
Chi phí khuyeán maõi

31/12/2009 (VNÑ)

3.527.552.168

-

-

822.727.260

Phí kieåm toaùn

169.193.652

296.026.500

Laõi vay phaûi traû

866.906.556

-

4.563.652.376

1.118.753.760

13. Phaûi traû khaùc
31/12/2010 (VNÑ)
Phí coâng ñoaøn
Baûo hieåm xaõ hoäi vaø y teá
Caùc khoaûn phaûi traû coå phaàn hoùa

31/12/2009 (VNÑ)

151.165.354

190.701.580

2.314.786

-

1.304.794.725

1.304.794.725

Taïm öùng töø coå ñoâng chính cho Hôïp ñoàng Hôïp taùc Kinh doanh

10.000.000.000

10.000.000.000

Coå töùc phaûi traû

11.780.000.000

7.439.190.000

1.541.878.619

2.098.769.522

24.780.153.484

21.033.455.827

Phaûi traû khaùc

Khoaûn taïm öùng töø coå ñoâng chính cho Hôïp ñoàng Hôïp taùc Kinh doanh lieân quan ñeán vieäc saûn xuaát döôïc phaåm. Khoaûn taïm
öùng naøy chòu chi phí vay coá ñònh laø 625.000.000 VNÑ trong naêm 2010 vaø ñöôïc hoaøn traû cho coå ñoâng chính cuøng vôùi tieàn taïm
öùng goác vaøo ngaøy 15 thaùng 2 naêm 2011.
14. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi
Bieán ñoäng quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi trong naêm nhö sau:
2010 (VNÑ)
Chuyeån töø nguoàn kinh phí söï nghieäp
Taêng do coâng ty con trôû thaønh coâng ty lieân keát
Trích töø lôïi nhuaän giöõ laïi
Söû duïng quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi
Soá dö cuoái naêm
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986.937.701
26.201.215
3.338.754.172
(3.142.685.667)
1.209.207.421

15. Vay daøi haïn
31/12/2010 (VNÑ)

31/12/2009 (VNÑ)

Vay daøi haïn

43.202.139.555

14.218.511.555

Hoaøn traû trong voøng 12 thaùng (thuyeát minh 10)

(2.967.139.555)

(3.520.000.000)

Hoaøn traû sau 12 thaùng

40.235.000.000

10.698.511.555

Ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa caùc khoaûn vay daøi haïn nhö sau:

Ngaân haøng
TMCP Coâng thöông Vieät Nam (a)
Ngaân haøng
ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät Nam (b)
Ngaân haøng
TMCP Coâng thöông Vieät Nam (c)
Ngaân haøng
TMCP Coâng thöông Vieät Nam (d)

Loaïi tieàn

Laõi suaát
thöïc teá

Naêm
ñaùo haïn

31/12/2010
VNÑ

31/12/2009
VNÑ

VNÑ

18%

6/2012

1.960.000.000

3.080.000.000

VNÑ

17,5%

6/2011

1.847.139.555

4.247.139.555

VNÑ

18,4%

9/2014

32.150.000.000

6.891.372.000

VNÑ

16,4%

12/2014

7.245.000.000

-

43.202.139.555

14.218.511.555

(a) Khoaûn vay ñöôïc ñaûm baûo baèng taøi saûn coá ñònh höõu hình vôùi giaù trò ghi soå taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 4.780.578.136 VNÑ
(31/12/2009: 5.308.958.572 VNÑ).
(b) Khoaûn vay ñöôïc ñaûm baûo baèng taøi saûn coá ñònh vôùi giaù trò ghi soå taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 4.226.183.922 VNÑ
(31/12/2009: 5.980.785.177 VNÑ).
(c) Khoaûn vay naøy laø khoaûn vay tín chaáp coù haïn möùc toái ña laø 32.500.000.000 VNÑ.
(d) Khoaûn vay naøy laø khoaûn vay tín chaáp coù haïn möùc toái ña 7.245.500.000 VNÑ.
16. Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc
Bieán ñoäng cuûa döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc trong naêm nhö sau:
2010 (VNÑ)
Soá dö ñaàu naêm

140.102.604

Trích laäp döï phoøng trong naêm

253.817.766

Söû duïng döï phoøng trong naêm

(289.663.775)

Soá dö cuoái naêm

104.256.595

Theo Boä luaät Lao ñoäng Vieät Nam, khi nhaân vieân laøm vieäc cho coâng ty töø 12 thaùng trôû leân (“nhaân vieân ñuû ñieàu kieän”) töï nguyeän
chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa mình thì beân söû duïng lao ñoäng phaûi thanh toaùn tieàn trôï caáp thoâi vieäc cho nhaân vieân ñoù
tính döïa treân soá naêm laøm vieäc vaø möùc löông taïi thôøi ñieåm thoâi vieäc cuûa nhaân vieân ñoù. Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc ñöôïc laäp
treân cô sôû möùc löông hieän taïi cuûa nhaân vieân vaø thôøi gian hoï laøm vieäc cho Coâng ty.
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Theo Luaät Baûo hieåm Xaõ hoäi, keå töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009, Coâng ty vaø caùc nhaân vieân phaûi ñoùng vaøo quyõ baûo hieåm thaát
nghieäp do Baûo hieåm Xaõ hoäi Vieät Nam quaûn lyù. Möùc ñoùng bôûi moãi beân ñöôïc tính baèng 1% cuûa möùc thaáp hôn giöõa löông cô
baûn cuûa nhaân vieân hoaëc 20 laàn möùc löông toái thieåu chung ñöôïc Chính phuû quy ñònh trong töøng thôøi kyø. Vôùi vieäc aùp duïng cheá
ñoä baûo hieåm thaát nghieäp, Coâng ty khoâng phaûi laäp döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc cho thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân sau ngaøy
1 thaùng 1 naêm 2009. Tuy nhieân, trôï caáp thoâi vieäc phaûi traû cho caùc nhaân vieân ñuû ñieàu kieän hieän coù taïi thôøi ñieåm 31 thaùng 12
naêm 2008 seõ ñöôïc xaùc ñònh döïa treân soá naêm laøm vieäc cuûa nhaân vieân ñöôïc tính ñeán 31 thaùng 12 naêm 2008 vaø möùc löông bình
quaân cuûa hoï trong voøng saùu thaùng tröôùc thôøi ñieåm thoâi vieäc.
17. Voán coå phaàn
Voán coå phaàn ñöôïc duyeät vaø ñaõ goùp cuûa Coâng ty laø:
31/12/2010

31/12/2009

Soá coå phieáu

VNÑ

Soá coå phieáu

VNÑ

6.200.000

62.000.000.000

5.000.000

50.000.000.000

6.200.000

62.000.000.000

5.000.000

50.000.000.000

6.200.000

62.000.000.000

5.000.000

50.000.000.000

Soá coå phieáu

VNÑ

Soá coå phieáu

VNÑ

Soá dö ñaàu naêm

5.000.000

50.000.000.000

5.000.000

50.000.000.000

Coå phieáu phaùt haønh trong naêm

1.200.000

12.000.000.000

-

-

Soá dö cuoái naêm

6.200.000

62.000.000.000

5.000.000

50.000.000.000

Voán coå phaàn ñöôïc duyeät
Voán coå phaàn ñaõ phaùt haønh
Coå phieáu phoå thoâng
Soá coå phieáu hieän ñang löu haønh
Coå phieáu phoå thoâng

Bieán ñoäng voán coå phaàn trong naêm nhö sau:
2010

2009

Coå phieáu phoå thoâng coù meänh giaù laø 10.000 VNÑ. Moãi coå phieáu phoå thoâng töông öùng vôùi moät phieáu bieåu quyeát taïi caùc cuoäc
hoïp coå ñoâng cuûa Coâng ty. Caùc coå ñoâng ñöôïc nhaän coå töùc maø Coâng ty coâng boá vaøo töøng thôøi ñieåm. Taát caû coå phieáu phoå thoâng
ñeàu coù thöù töï öu tieân nhö nhau ñoái vôùi taøi saûn coøn laïi cuûa Coâng ty.
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, coå ñoâng cuûa Coâng ty goàm:
2010

2009

Soá coå phieáu

Soá coå phieáu

Toång coâng ty Döôïc Vieät Nam

2.916.125

2.351.125

Caùc coå ñoâng khaùc

3.283.875

2.648.875

6.200.000

5.000.000
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Vaøo thaùng 8 naêm 2010, Coâng ty phaùt haønh theâm 1.200.000 coå phieáu cho coå ñoâng chieán löôïc vôùi giaù laø 28.000 VNÑ moãi coå
phieáu. Phaàn thu töø phaùt haønh coå phieáu vöôït treân meänh giaù laø 21.600.000.000 VNÑ ñöôïc ghi nhaän laø thaëng dö voán coå phaàn
trong voán chuû sôû höõu.
18. Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu
(i) Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän ñeå laïi theo Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. Caùc quyõ naøy ñöôïc thaønh
laäp nhaèm muïc ñích môû roäng kinh doanh trong töông lai.
(ii) Quyõ döï phoøng taøi chính
Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc phaân boå töø lôïi nhuaän sau thueá vaø ñöôïc duøng ñeå buø cho loã phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng
kinh doanh.
19. Toång doanh thu
Toång doanh thu theå hieän toång giaù trò haøng hoùa ghi treân hoùa ñôn, khoâng bao goàm thueá giaù trò gia taêng.
Doanh thu thuaàn bao goàm:
2010 (VNÑ)

2009 (VNÑ)

Toång doanh thu
Baùn haøng

205.892.409.339

168.729.269.960

Giaûm giaù haøng baùn

(54.156.463)

-

Haøng baùn bò traû laïi

(1.255.884.964)

(655.274.899)

204.582.367.912

168.073.995.061

Tröø ñi caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

Doanh thu thuaàn
20. Giaù voán haøng baùn

2010 (VNÑ)
Thaønh phaåm ñaõ baùn
Haøng hoaù ñaõ baùn

2009 (VNÑ)

112.408.434.319

93.269.768.155

815.349.855

100.096.645

113.223.784.174

93.369.864.800

21. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
2010 (VNÑ)
Laõi tieàn göûi vaø cho vay
Coå töùc
Laõi cheânh leäch tyû giaù

2009 (VNÑ)

1.215.118.892

586.488.274

300.000.000

240.000.000

1.062.043.377

85.080.100

2.577.162.269

911.568.374
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22. Chi phí taøi chính

Chi phí laõi vay
Loã cheânh leäch tyû giaù

2010 (VNÑ)

2009 (VNÑ)

4.834.943.703

1.824.584.277

532.273.793

600.340.259

5.367.217.496

2.424.924.536

2010 (VNÑ)

2009 (VNÑ)

5.081.159.186

2.864.151.302

2010 (VNÑ)

2009 (VNÑ)

23. Thueá thu nhaäp
a. Ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh

Chi phí thueá hieän haønh
Naêm hieän haønh
b. Ñoái chieáu thueá suaát thöïc teá

Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Thueá tính theo thueá suaát cuûa Coâng ty
Öu ñaõi thueá
Chi phí khoâng ñöôïc khaáu tröø thueá

26.992.397.116

22.063.151.677

6.748.099.279

5.515.787.919

(5.081.159.186)

(2.757.893.960)

3.414.219.093

106.257.343

5.081.159.186

2.864.151.302

c. Thueá suaát aùp duïng
Theo caùc ñieàu khoaûn trong Giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù kinh doanh, Coâng ty coù nghóa vuï noäp cho Nhaø nöôùc thueá thu nhaäp
baèng 28% treân lôïi nhuaän tính thueá. Döïa treân Nghò ñònh soá 187/2004/NÑ-CP ngaøy 16/11/2004 vaø Nghò ñònh soá 164/2003 NÑ/CP
ngaøy 22/12/2003 do Chính phuû ban haønh cho pheùp Coâng ty ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp cho naêm 2007 vaø 2008 vaø giaûm 50%
thueá thu nhaäp cho hai naêm tieáp theo (2009 ñeán 2010).
Keå töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2009, thueá suaát thueá thu nhaäp cuûa Coâng ty giaûm töø 28% xuoáng 25% do thay ñoåi trong luaät thueá
thu nhaäp doanh nghieäp.
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24. Laõi cô baûn treân coå phieáu
Vieäc tính toaùn laõi cô baûn treân coå phieáu taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 döïa treân soá lôïi nhuaän thuoäc veà coå ñoâng sôû höõu coå
phieáu phoå thoâng vaø soá löôïng bình quaân gia quyeàn cuûa soá coå phieáu thoâng ñang löu haønh ñöôïc thöïc hieän nhö sau:
(i) Lôïi nhuaän thuaàn thuoäc veà coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng
2010 (VNÑ)
Lôïi nhuaän thuoäc caùc coå ñoâng phoå thoâng cuûa Coâng ty

21.911.237.930

2009 (VNÑ)
19.224.174.092

(ii) Soá coå phieáu thöôøng bình quaân gia quyeàn ñang löu haønh

Coå phieáu phoå thoâng phaùt haønh ñaàu naêm
AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phaùt haønh ngaøy 14 thaùng 9 naêm 2010
Soá löôïng bình quaân gia quyeàn cuûa soá coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh
cuoái naêm

2010

2009

Soá coå phieáu

Soá coå phieáu

5.000.000

5.000.000

355.068

-

5.355.068

5.000.000

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, Coâng ty khoâng coù coå phieáu suy giaûm tieàm naêng.
25. Coå töùc
Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Coâng ty vaøo ngaøy 26 thaùng 3 naêm 2010 ñaõ quyeát ñònh chia coå töùc 11.780.000.000 VNÑ, töông ñöông
1.900 VNÑ treân moät coå phieáu (2009: 8.500.000.000 VNÑ, töông ñöông 1.700 VNÑ treân moät coå phieáu).
26. Caùc giao dòch chuû yeáu vôùi caùc beân lieân quan
Ngoaøi soá dö vôùi caùc beân lieân quan trình baøy trong caùc thuyeát minh khaùc cuûa caùc baùo caùo taøi chính naøy, trong naêm Coâng ty
coù caùc giao dòch sau vôùi caùc beân lieân quan:

2010 (VNÑ)

Giaù trò giao dòch
2009 (VNÑ)

Coâng ty lieân quan
Toång coâng ty Döôïc Vieät Nam
Coå töùc
Taïm öùng cho Hôïp ñoàng Hôïp taùc Kinh doanh
Laõi hôïp taùc kinh doanh
Goùp voán coå phaàn

5.540.637.500

4.008.812.500

10.000.000.000

10.000.000.000

1.179.528.556

691.389.000

15.820.000.000

-

1.203.148.303

1.222.365.707

Thaønh vieân cuûa Ban Giaùm ñoác vaø Hoäi ñoàøng quaûn trò
Löông vaø thuø lao
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Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 (tieáp theo)

27. Cam keát
a. Ñaàu tö mua saém taøi saûn
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Coâng ty coù caùc cam keát ñaàu tö mua saém taøi saûn ñaõ ñöôïc duyeät nhöng chöa ñöôïc phaûn aùnh
trong baûng caân ñoái keá toaùn nhö sau:
31/12/2010 (VNÑ)
Ñaõ ñöôïc duyeät vaø ñaõ kyù keát hôïp ñoàng

31/12/2009 (VNÑ)

50.157.282.361

124.343.019.641

b. Thueâ hoaït ñoäng
Caùc khoaûn tieàn thueâ toái thieåu phaûi traû cho caùc hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng khoâng ñöôïc huûy ngang nhö sau:
31/12/2010 (VNÑ)

31/12/2009 (VNÑ)

Trong voøng moät naêm

589.766.600

446.073.196

Töø hai ñeán naêm naêm

1.156.200.414

484.832.779

Sau naêm naêm

3.240.345.206

1.901.200.251

4.986.312.220

2.832.106.226

2010 (VNÑ)

2009 (VNÑ)

28. Chi phí saûn xuaát vaø kinh doanh theo yeáu toá

Chi phí nguyeân vaät lieäu trong chi phí saûn xuaát

89.715.761.764

77.935.107.566

Chi phí nhaân coâng vaø nhaân vieân

25.945.534.981

26.195.738.662

Chi phí khaáu hao vaø phaân boå

7.353.589.557

6.329.018.586

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

17.465.978.968

12.176.258.733

Chi phí khaùc

34.264.971.991

22.019.883.479

29. Giaûm tyû leä ñaàu tö
Thaùng 8 naêm 2010, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty coå phaàn döôïc Danapha-Nanosome quyeát ñònh ñieàu chænh tyû leä goùp voán giöõa caùc
coå ñoâng saùng laäp. Tyû leä goùp voán cuûa Coâng ty coå phaàn Döôïc Danapha chuyeån töø 51% xuoáng 49%, theo ñoù Coâng ty coå phaàn
döôïc Danapha-Nanosome töø Coâng ty con trôû thaønh coâng ty lieân keát. Do vieäc giaûm voán naøy, Coâng ty khoâng coù coâng ty con vaø
do ñoù khoâng laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. Taïi thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2010, Coâng ty coå phaàn döôïc Danapha-Nanosome
chöa baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh. Coâng ty khoâng hôïp nhaát taøi saûn vaø nôï phaûi traû cuûa Coâng ty coå phaàn Danapha-Nanosome
taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, cuõng nhö thu nhaäp, chi phí cuûa coâng ty naøy cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy. Phaàn lôïi ích coå
ñoâng thieåu soá cuõng ñöôïc loaïi tröø vaø Coâng ty ghi nhaän laïi phaàn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát theo nguyeân giaù.
Baûng soá lieäu döôùi ñaây trình baøy aûnh höôûng cuûa vieäc giaûm tyû leä ñaàu tö naøy ñoái vôùi caùc soá lieäu baùo caùo taøi chính taïi ngaøy 31
thaùng 12 naêm 2009 vaø cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy, trong ñoù so saùnh soá lieäu hôïp nhaát ñaõ baùo caùo vaø soá lieäu khoâng hôïp
nhaát ñeå so saùnh.
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Baûng caân ñoái keá toaùn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
Maõ soá

31/12/2009 (VNÑ) 31/12/2009 (VNÑ)
hôïp nhaát
khoâng hôïp nhaát
(ñaõ baùo caùo)
(ñeå so saùnh)

TAØI SAÛN
Taøi saûn ngaén haïn

100

126.622.045.429

138.189.008.447

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

110

20.173.966.725

20.232.496.289

Tieàn

111

18.873.966.725

18.932.496.289

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn

112

1.300.000.000

1.300.000.000

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn

120

907.268.655

907.268.655

Caùc khoaûn phaûi thu

130

55.550.279.211

67.058.704.161

Phaûi thu thöông maïi

131

46.168.082.193

46.168.082.193

Traû tröôùc cho nhaø cung caáp

132

7.044.856.704

17.954.943.704

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

135

2.337.340.314

2.935.678.264

Haøng toàn kho

140

49.863.731.009

49.863.731.009

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

150

126.799.829

126.808.333

Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø

152

123.365.720

123.374.224

Thueá phaûi thu töø Ngaân saùch Nhaø nöôùc

154

3.434.109

3.434.109

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

158

-

-

Taøi saûn daøi haïn

200

42.530.712.922

40.899.133.975

Taøi saûn coá ñònh

220

35.188.678.672

35.757.099.725

221

33.962.320.708

33.962.320.708

Taøi saûn coá ñònh höõu hình
Nguyeân giaù

222

74.017.857.654

74.017.857.654

Giaù trò hao moøn luõy keá

223

(40.055.536.946)

(40.055.536.946)

Xaây döïng cô baûn dôû dang

230

1.226.357.964

1.794.779.017

Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn

250

7.200.000.000

5.000.000.000

Taøi saûn daøi haïn khaùc

260

142.034.250

142.034.250

261

142.034.250

142.034.250

270

169.152.758.351

179.088.142.422

Chi phí traû tröôùc daøi haïn
TOÅNG TAØI SAÛN
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Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm keát thuùc
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 (tieáp theo)

Maõ soá

31/12/2009 (VNÑ) 31/12/2009 (VNÑ)
hôïp nhaát
khoâng hôïp nhaát
(ñaõ baùo caùo)
(ñeå so saùnh)

NGUOÀN VOÁN
NÔÏ PHAÛI TRAÛ

300

65.106.722.799

66.273.481.802

Nôï ngaén haïn

310

54.268.108.640

55.434.867.643

Vay ngaén haïn

311

6.394.231.984

6.394.231.984

Phaûi traû thöông maïi

312

18.684.301.614

18.684.301.614

Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc

313

102.513.700

102.513.700

Thueá phaûi noäp Ngaân saùch Nhaø nöôùc

314

1.012.468.117

2.179.227.120

Phaûi traû nhaân vieân

315

5.922.383.638

5.922.383.638

Chi phí trích tröôùc

316

1.118.753.760

1.118.753.760

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

319

21.033.455.827

21.033.455.827

Nôï daøi haïn

330

10.838.614.159

10.838.614.159

Vay daøi haïn

334

10.698.511.555

10.698.511.555

Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc

336

140.102.604

140.102.604

VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

400

104.046.035.552

104.019.834.337

Voán chuû sôû höõu

410

103.032.896.636

103.032.896.636

Voán coå phaàn

411

50.000.000.000

50.000.000.000

Thaëng dö voán coå phaàn

412

36.500.000.000

36.500.000.000

Cheânh leäch tyû giaù

416

500.732.516

500.732.516

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

417

13.546.583.958

13.546.583.958

Quyõ döï phoøng taøi chính

418

2.485.580.162

2.485.580.162

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

420

-

-

430

1.013.138.916

986.937.701

Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi

431

1.013.138.916

986.937.701

LÔÏI ÍCH COÅ ÑOÂNG THIEÅU SOÁ

439

-

8.794.826.283

TOÅNG NGUOÀN VOÁN

440

169.152.758.351

179.088.142.422

Quyõ khaùc
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Baùo caùo keát quaû kinh doanh cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
Maõ soá

31/12/2009 (VNÑ) 31/12/2009 (VNÑ)
hôïp nhaát
khoâng hôïp nhaát
(ñaõ baùo caùo)
(ñeå so saùnh)

Toång doanh thu

01

168.729.269.960

168.729.269.960

Caùc khoaûn giaûm tröø

02

(655.274.899)

(655.274.899)

Doanh thu thuaàn

10

168.073.995.061

168.073.995.061

11

(93.369.864.800)

(93.369.864.800)

20

74.704.130.261

74.704.130.261

Giaù voán haøng baùn
Lôïi nhuaän goäp
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

910.256.573

911.568.374

Chi phí taøi chính

22

(2.424.924.536)

(2.424.924.536)

Chi phí baùn haøng

24

(32.396.363.720)

(32.396.363.720)

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

(18.837.091.773)

(18.889.778.506)

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

30

21.956.006.805

21.904.631.873

Keát quaû töø caùc hoaït ñoäng khaùc

40

Thu nhaäp khaùc

31

213.419.650

213.419.650

Chi phí khaùc

32

(54.899.846)

(54.899.846)

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

50

22.114.526.609

22.063.151.677

Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh

51

(2.864.151.302)

(2.864.151.302)

Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi

52

-

-

Lôïi nhuaän thuaàn

60

19.250.375.307

19.199.000.375

Ngöôøi laäp:

Ngöôøi duyeät:

Nguyeãn Thò Vaïn Thoï
Keá toaùn tröôûng

Nguyeãn Quang Trò
Toång Giaùm ñoác

ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011
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