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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

Năm báo cáo: 2012 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái 

quát: 

 

- Tên giao dịch: Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400102101 đăng ký lần 

đầu ngày 07/06/2005. 

- Vốn điều lệ: 30.143.620.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

- Địa chỉ: 105 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Số điện thoại: 0511.3837621 

- Số fax: 0511.38200933 

- Website: www.danameco.com 

- Mã cổ phiếu: DNM 

2. Quá trình hình 

thành và phát 

triển 

 
 

- 2012: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 

07/12/2012 với mã số doanh nghiệp 0400102101 với vốn điều lệ 

30.143.620.000 đồng tương đương 3.014.362 cổ phiếu.  

 

3. Ngành nghề và 

địa bàn kinh 

doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Sản xuất: thuốc, thiết bị vật tư y tế Bông băng gạc y tế, các sản phẩm 

dùng một lần trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch, các sản phẩm cấp cứu 

chấn thương, thiên tai thảm hoạ. 

+ Kinh doanh – Xuất nhập khẩu: vật tư, nguyên liệu, dụng cụ thiết bị y tế, 

sinh phẩm y tế, hoá chất xét nghiệm, hóa chất chống dịch, hóa chất công 

nghiệp, dụng cụ thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị 

dụng cụ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

+ Dịch vụ: dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế; dịch vụ 

tư vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X- quang và 

các công trình chuyên ngành y tế; Cung cấp dịch vụ hậu cần, công ích 

cho Bộ Y tế: tiếp nhận, quản lý và phân phối hàng cho các chương trình 

2011: DNM 

VĐL: 24.115.100.000 
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viện trợ khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Kinh doanh hóa chất (trừ 

hóa chất độc hại mạnh); thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy trùng và xử lý môi 

trường; Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường. 

- Địa bàn kinh doanh: trên toàn quốc và xuất khẩu đến một số nước như 

Lào, Mỹ… 

4. Thông tin về mô 

hình quản trị, tổ 

chức kinh doanh 

và bộ máy quản 

lý: 

 

- Mô hình quản trị: 

+ Chủ tịch HĐQT tập trung cho công việc chủ tịch HĐQT chuyên trách. 

Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hằng tháng cũng như qua trao 

đổi thư điện tử hằng ngày, Chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban 

giám đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất 

kinh doanh, công tác điều hành và quản lý công ty. 

+ Tổ chức quản lý theo mô hình truyền thống hay còn gọi cách tiếp cận 

theo hàng dọc, chuyên môn hóa dựa trên chức năng các phòng ban, bộ 

phận trong công ty và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.  

-   Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Định hướng phát 

triển công ty 

- Các mục tiêu chủ 

yếu của công ty: 

 

 

 

 

- Chiến lược phát 

triển trung và dài 

hạn 

* Về sản phẩm: 

 

 

 

-  Xây dựng và giữ vững thương hiệu uy tín tại Việt Nam và trong khu 

vực Đông Nam Á. 

- Doanh nghiệp dẫn đầu của ngành Trang thiết bị y tế VN trong sản 

xuất - Kinh Doanh và chung tay vì sức khỏe cộng đồng. 

- Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững theo chiến 

lược y tế Quốc Gia 2010 - 2020. 

 

 

 

- Sàng lọc và lựa chọn sản phẩm kinh doanh lợi thế để đầu tư tăng tốc, 

chiếm lĩnh ít nhất 60% thị phần trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Sản xuất-Công nghệ-Kỹ thuật)  
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Kinh doanh -Thị trường) 

P
H

Ò
N

G
 

K
IN

H
  

D
O

A
N

H
 

P
H

Ò
N

G
 

K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
-T

H
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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* Về công tác 

Marketing: 

 

 

 

 

 

 

* Về tài chính: 

 

 

 

 

 

 

* Về nguồn nhân 

lực:  

 

 

 

 

 

 
 

* Về công tác tổ 

chức, quản lý:  

 

 

- Các mục tiêu đối 

với môi trường, xã 

hội và cộng đồng:  

- Ưu tiên đầu tư cho những sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh cao để 

đổi mới công nghệ, hợp lý hóa đi liền với mở rộng sản xuất công nghiệp, 

để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa y tế, hạ giá thành sản phẩm, 

đủ sức cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tối ưu cho công tác y tế 

nước nhà theo mục tiêu chiến lược y tế Quốc gia 2010 - 2020, và xuất 

khẩu, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, bảo toàn vốn và sinh lợi 

cho cho Cổ đông.  

- Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến trong sản xuất và phát triển 

sản phẩm mới.  

- Chú trọng đầu tư cho công tác marketing, quảng bá thương hiệu 

DANAMECO, nâng cao hình ảnh của công ty, tăng cường năng lực cạnh 

tranh trong các hoạt động kinh doanh. 

- Cải thiện chất lượng dịch vụ của các kênh phân phối truyền thống, đồng 

thời mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để phủ kín thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của DANAMECO, đảm bảo tiếp cận trực tiếp 

đến nhóm các khách hàng mục tiêu nhằm tối đa hóa lợi ích hai bên. 

- Đưa DANAMECO trở thành một trong những nhà sản xuất bông băng 

gạc, găng tay y tế, khẩu trang y tế, cấp cứu chấn thương, phòng chống 

dịch bệnh uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trở thành thương hiệu nổi 

tiếng, thân thiện trong khu vực. 

- Cấu trúc lại nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử 

dụng vốn hiệu quả. 

- Đa dạng hình thức huy động vốn kết hợp với phát hành thêm cổ phiếu 

để phục vụ cho việc phát triển sản xuất kinh doanh theo mục tiêu. 

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, tăng cường khả năng tự chủ 

về tài chính của công ty hạn chế tối đa những rủi ro về tài chính trong cơn 

bão giá và lãi suất ngân hàng . 

- Không ngừng đào tạo nâng tầm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn 

thiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho 

nguồn nhân lực hiện có.  

- Xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nhân tài nhằm sẵn sàng đáp 

ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo xu hướng hội 

nhập và lợi thế ngành. 

- Bằng những chính sách đãi ngộ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng 

cao thu nhập cho người lao động, giữ vững nguồn lực lao động để ổn 

định và phát triển sản xuất bền vững.  

- Tuân thủ qui định của Pháp luật, giữ vững uy tín với khách hàng.  

- Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ chế 

lương thưởng, động viên khuyến khích nhân viên làm việc tự giác và 

chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

- Danameco luôn lấy sứ mệnh “ Vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng và 

không ngừng phát triển” làm kim chỉ nam cho các hoạt động của mình. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh 

 
2. Tổ chức và nhân sự 

2.1 Nhân sự chủ chốt 

 
PHẠM THỊ 

MINH TRANG 
Chủ tịch HĐQT 

 Ngày tháng năm sinh: 14/01/1953  

 Nơi sinh  : Xã Điện Hoà - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 

 Số CMND : 200034213 ngày 08/07/2009 cấp tại: CA Đà Nẵng 

 Quốc tịch  : Việt Nam     

 Dân tộc  : Kinh    

 Quê quán  : Xã Điện Hoà - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 

 Địa chỉ thường trú: 128 Tống Phước Phổ - Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Đại Học - Dược Sỹ. Chuyên khoa cấp I Quản 

lý y tế (sau Đại học)  

 Quá trình công tác:  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

1968-1982 Nhân viên y tế, ngành y tế Quảng Nam – Đà 

Nẵng 

1983-1990 Cán bộ nghiệp vụ quản dược, Sở y tế Quảng 

Nam – Đà Nẵng 

1991-1997 Giám đốc Cty Thiết bị vật tư y tế Tỉnh QN-ĐN 

1997-2005 Giám đốc Cty thiết bị y tế TW3 thuộc Bộ y tế 

2005-5/2012 Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO 

5/2012 - nay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ 

phần y tế DANAMECO 
 

 
NGUYỄN KIỆM 

Phó chủ tịch HĐQT/ 

Phó TGĐ phụ trách 

KD 

 Ngày tháng năm sinh : 03/04/1966  

 Nơi sinh : Xã Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Tp Đà Nẵng 

 Số CMND: 200832895 ngày 23/06/2005 cấp tại CA Đà Nẵng 

 Quốc tịch: Việt Nam   - Dân tộc: Kinh    

 Quê quán: Xã Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Tp Đà Nẵng 

 Địa chỉ thường trú: 86 Trần Hữu Trang – Q. Hải Châu – Tp Đà 

Nẵng. 

 Trình độ chuyên môn: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh; Đại học Luật

 Quá trình công tác:  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

1987 – 1996 Kế toán, Công ty Bách hóa Vải sợi Miền Trung 

1996 – 2005 Trưởng phòng kinh doanh thị trường 
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 2005 - nay  Phó Tổng giám đốc kinh doanh thị trường, Tổng 

công ty cổ phần Y tế DANAMECO 
 

 
NGUYỄN TẤN TIÊN 

Tổng Giám đốc/ 

Ủy viên HĐQT 

 

 Ngày tháng năm sinh: 12/06/1964  

 Nơi sinh: Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam 

 Số CMND: 200491836 ngày 25/07/2006 cấp tại: CA Đà Nẵng 

 Quốc tịch: Việt Nam     

 Dân tộc: Kinh    

 Quê quán : Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam 

 Địa chỉ thường trú: 02 Triệu Việt Vương – Q. Sơn Trà – Tp Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 

 Quá trình công tác:  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

1989- 1993 Kế toán trưởng Xí nghiệp Liên Hiệp Lâm – 

Công- Nông nghiệp 

1994- 1996 Kế toán trưởng Công ty Thiết bị Vật tư y tế 

Quảng Nam - Đà Nẵng 

1997 – 2005 Kế toán trưởng Công ty Thiết Bị Y Tế TW3 Đà 

Nẵng 

2006 – 5/2012  Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Tổng 

công ty cổ phần Y tế DANAMECO 

5/2012 - nay Tổng giám đốc,  Tổng công ty cổ phần Y tế 

DANAMECO 
 

 

ĐẶNG QUỐC TUẤN 

Phó Tổng giám đốc 

phụ trách kế hoạch 

– kho vận 

 

 Ngày tháng năm sinh:  5/10/1965 

 Nơi sinh: Vĩnh Trung - Thanh Khê- ĐN 

 Số CMND: 200726788 cấp ngày 22/10/2009 Nơi cấp CA Đà Nẵng 

 Quê quán: Đà Nẵng  

 Địa chỉ thường trú:  Tổ 09 Vĩnh An B, Thanh Khê, Đà Nẵng  

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo; Cử nhân Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian  Chức danh, Đơn vị công tác 

1992 – 1998 Nhân viên kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng. 

1998 – 2004 Phó phòng kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng.  

2004 – 2006 Quyền trưởng phòng kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 

Đà Nẵng. 

2006 – 2007 Trường phòng kế hoạch, TCT CP Y tế Danameco 

2007 – 2009 Giám đốc trung tâm dịch vụ hậu cần y tế, Tổng công ty 

CP Y tế Danameco 

2009 – 2012  Giám đốc Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và Vật tư 

Y tế Hòa Cường, Tổng công ty cổ phần y tế Danameco  

2012 – nay Phó TGĐ phụ trách kế hoạch tổng hợp – kho vận, Tổng 

công ty CP Y tế Danameco 

 

 

 

 

 

 

LƯƠNG VIỆT 

HÙNG 

 Ngày tháng năm sinh: 25/10/1961 

 Nơi sinh : Tam Mỹ- Núi Thành - Tam Kỳ - Quảng Nam 

 Số CMND: 201599257 cấp ngày 3/04/2007 Nơi cấp CA Đà Nẵng 

 Quê quán: Tam Mỹ - Núi Thành – Tam Kỳ - Quảng Nam 

 Địa chỉ thường trú: Tổ 26 Phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá kỹ thuật ngành cao phân tử, cử 

nhân kinh doanh Ngoại Thương 

 Quá trình công tác: 
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Phó Tổng giám đốc 

phụ trách công nghệ 

- kỹ thuật sản xuất 

 

 

 

 

Thời gian  Chức danh, Đơn vị công tác 

1987-1993 Nhân viên kỹ thuật công nghệ SX xăm lốp ô tô, Công ty 

cao su Đà Nẵng 

1993-1998  Quản đốc phân xưởng đế giày, Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

1998-2002 Trưởng phòng kỹ thuật, XN giày vải, Công ty Hữu nghị ĐN 

2002-2005 Giám đốc Nhà máy đế giày- Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

2005-2006 Phó phòng kỹ thuật- Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

2006-2007 Nhân viên kỹ thuật thiết kế và nghiên cứu sản phẩm mới, 

Công ty Xây lắp và công nghiệp tàu thuỷ Miền Trung 

2007-2008 Phó giám đốc Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và Vật tư 

Y tế Hòa Cường, Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 

2008 - nay  Phó TGĐ phụ trách sản xuất, Tổng công ty CP Y tế 

Danameco 

 
NGUYỄN THỊ 

MINH HIỀN 

Kế toán trưởng/ 

 GĐ kế toán - tài chính 

 Ngày tháng năm sinh: 9/6/1975 
 Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng 

 Số CMND: 201242174 ngày 05/08/2008 cấp tại: CA Đà Nẵng 
 Quê quán:  Ngọc Anh- Phú Vang- Thừa Thiên Huế 

 Địa chỉ thường trú: K16/33 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng 
 Trình độ chuyên môn: Đại học – Kế toán 

 Quá trình công tác: 

Thời gian  Chức danh, Đơn vị công tác 

 1998 – 2004  Nhân viên kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng 

 2005 – 2010   Phó phòng kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng 

2010 – 2012    2011 – 2012 Giám đốc Kế hoạch – Tài chính, Tổng công ty CP Y tế 

Danameco 

   2012 – nay  Kế toán trưởng kiêm GĐ kế toán - tài chính TCT CP Y tế  

Danameco 

2.2 Thay đổi trong 

ban điều hành: 

 Bà Phạm thị Minh Trang thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm 

TGĐ mà tập trung chuyên trách vai trò Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2012. 

 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên PTGĐ-KTT đảm nhận chức vụ Tổng 

giám đốc thay cho Bà Phạm Thị Minh Trang. 

 Bổ nhiệm Ông Lương Việt Hùng P.TGĐ phụ trách kỹ thuật & công 

nghệ sản xuất TCT kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc XN QNam. 

 Bổ nhiệm Ông Đặng Quốc Tuấn GĐXN Hòa Cường đảm nhận chức 

vụ Phó TGĐ phụ trách KH-TH và CNTT. 

 Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hiền GĐ phòng TC-KT đảm nhận 

nhiệm vụ Kế toán trưởng. 

2.3 Số lượng cán bộ, 

nhân viên và chính 

sách đối với người 

lao động: 

 

 Số lượng CBCNV toàn Tổng công ty tính đến 31/12/2012: 485 người. 

Trong đó: khối gián tiếp là 161 người, khối trực tiếp là 324 người. 

 Chính sách đối với người lao động:  

+ Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 (tiền lương và thưởng): 

4,061,000 đồng.  

+ Chính sách phân phối tiền lương: Đối với lao động trực tiếp hưởng 

lương theo sản phẩm, khối gián tiếp hưởng lương theo doanh thu. 

+ Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng thi 

đua, thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất… 

được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.  

+ Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai 

nạn lao động, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều 



DANAMECO “DNM” - Báo cáo thường niên năm 2012 Trang 9 

 

được Tổng Công ty đáp ứng.  

3. Tình hình đầu tư Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2012, Tổng công ty không đầu tư lớn mà sử dụng lợi nhuận tạo ra 

trong năm 2012 để đầu tư mới hoặc nâng cấp một số máy móc thiết 

bị đã bị hư hỏng, cũ kỹ và nâng cấp nhà xưởng để phục vụ công tác 

sản xuất với tổng giá trị là  

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu  Năm trước 2011  Kế hoạch 2012  Thực hiện 2012  
TH 

2012/KH 

TH 

2012/

2011 

DT thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch  
   215,682,831,835  248,500,000,000   219,576,239,055  102% 102% 

Giá vốn hàng bán    165,329,518,585  184,900,000,000   148,222,184,165  81% 90% 

LN gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
     50,353,313,250  63,600,000,000     71,354,054,890  110% 142% 

Tổng chi phí hoạt động      48,020,464,746  50,000,000,000     55,459,963,645  110% 115% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        3,976,882,463  14,000,000,000     17,145,667,861  371% 431% 

Chi phí thuế TNDN hiện hành        1,006,346,361  3,500,000,000       4,288,567,717  426% 426% 

LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp        2,970,536,102  10,500,000,000     12,857,100,144  356% 433% 
 

b. Các chỉ tiêu tài chính 

STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM  2011 NĂM 2012 

1 Cơ cấu tài sản      

 - Tài sản dài hạn/ tổng tài sản % 32,07 28,81 

 - Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản % 67,93 71,19 

2 Cơ cấu nguồn vốn      

 - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn % 68,50 65,33 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn % 31,50 34,67 

3 Khả năng thanh toán      

 - Khả năng thanh toán nhanh lần 0,79 0,84 

 - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,12 1,17 

4 Tỷ suất lợi nhuận      

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản % 2,12 8,65 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần % 1,38 5,86 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu % 6,73 24,94 
 

c. Cơ cấu cổ đông, 

thay đổi vốn đầu 

tư của chủ sở hữu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: 

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 

- Địa chỉ: Số 01 ngõ 135 Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 111335 Cấp ngày 19/10/1996 

do Sở KH-ĐT TP. Hà Nội cấp 

- Người đại diện phần vốn Nhà nước: Ông Nguyễn Tấn Tiên. 

- Số lượng và tỉ lệ cổ phần sở hữu trong công ty: 

+ Số lượng: 268.750 cổ phần 

+ Tỉ lệ: 8.92% 

C.2. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn:  

c.2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THĂNG LONG 

- Địa chỉ: P112 tầng 11 tòa nhà Viglacera số 1 Láng Hòa Lạc, Từ Liêm, 

Hà Nội 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103017008 Cấp ngày 
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-  Tổng số cổ phiếu 

lưu hành: 3.014.362 

cổ phiếu. Trong đó 

100% là cổ phiếu 

thường. 

-  Cổ tức năm 2012: 

20%, chia làm 2 đợt. 

 

25/04/2007 do Sở KH-ĐT TP. Hà Nội cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Tư vấn nghiên cứu thị trường, quảng cáo và marketing 

+ Tư vấn cung cấp các giải pháp về quản lý, kinh doanh phân phối 

+ Tư vấn đầu tư 

+ Tư vấn khoa học kỹ thuật quản lý … 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 697.375 cổ phần 

- Tỉ lệ: 23.13% 

C.2.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 

- Địa chỉ: 273 Kim Mã - P. Giảng Võ - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội 

- Giấy chứng nhận số: 05/GCNTVLK-1 Cấp ngày 25/04/2007 do Trung 

Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Môi giới chứng khoán 

+ Tự doanh chứng khoán 

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán 

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 271.288 cổ phần 

- Tỉ lệ: 9.00% 

C.2.3. DS. Phạm Thị Minh Trang 

- Địa chỉ: 128 Tống Phước Phổ - Q.Hải Châu – Đà Nẵng 

- Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO. 

- Sổ lượng cổ phần sở hữu: 360.613 cổ phần 

- Tỉ lệ: 11.96% 

C.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:  
- Cổ đông góp vốn nước ngoài có 01 người với cổ phiếu nắm giữ là 125 

cổ phiếu. Tên: Wataru Miyazawa  

- Địa chỉ: 6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan  

- Điện thoại: +81-90-1047-7180 

d. Tình hình thay đổi 

vốn đầu tư chủ sở 

hữu 

 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu 5%/cổ phần theo tỉ lệ 

20:1, nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế 2011. 

 Phát hành cổ phiếu thưởng 20%/cổ phần theo tỉ lệ 5:1, nguồn chia 

thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. 

 Tổng tỉ lệ Cổ phiếu chi trả cổ tức và Cổ phiếu thưởng là 25% trên 

mệnh giá, tương đương tỉ lệ 4:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ 

được thưởng 01 cổ phiếu). Số lượng cổ phần phát hành thêm: 602.852 cổ 

phiếu (Sáu trăm lẻ hai nghìn tám trăm năm mươi hai cổ phiếu) 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc: 

1. Đánh giá kết quả 

hoạt động sản 

xuất kinh doanh: 

 

Năm tài chính 
TH 

2011 

KH 

2012 

TH 

2012 

TH/ 

KH 

2012 

TH 

2012/ 

2011 

Doanh thu thuần 

(triệu) 

215,136 
248,500 219,576 88% 102% 

Tổng lợi nhuận 

trước thuế (triệu) 

     3,976 
14,000 17,145 122% 431% 

Lợi nhuận ròng 

(triệu) 

     2,970 
10,500 12,857 122% 433% 

Lãi cơ bản/Cổ phiếu 

(đồng) 

1,232 
3,483 4,265 122% 346% 

 

2. Tình hình tài a. Tình hình tài sản: 
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chính: Tài sản tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái do : 

 Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 14% do dự phòng thanh toán 

các khoản gần hết hạn vay. 

 Các khoản phải thu tăng 18% do khách hàng giải ngân chưa kịp vào 

thời điểm quyết toán. 

b. Tình hình nợ phải trả: 

 Nợ phải trả tăng 1% do thuể và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 

1,4 đến 4,8 tỷ. 

 Một số hoạt động mua bán có gốc ngoại tệ, nên Công ty cũng chịu các 

rủi ro khi có biến động tỷ giá. 

3. Những cải tiến về 

cơ cấu tổ chức, 

chính sách, quản 

lý: 

 Sáp nhập phòng thị trường vào phòng kinh doanh với mục đích vừa 

làm công tác thị trường, vừa bán hàng để tiết kiệm chi phí và để có thời 

gian nhiều hơn nữa tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh, Tổng công ty đã 

chuyển công tác dịch vụ hậu cần y tế, giao nhận, nghiệp vụ, thủ kho ở Xí 

nghiệp Quảng Nam giao cho phòng Kế hoạch theo dõi, quản lý nhằm 

thống nhất mô hình quản lý hiện nay của Tổng công ty được kiểm soát 

chặt chẽ hơn và chuyển nhiệm vụ mua hàng cho phòng Xuất nhập khẩu 

trực tiếp tổ chức thực hiện. 

4. Kế hoạch phát 

triển 2013 

S

T

T 

CHỈ TIÊU ĐVT 

THỰC 

HIỆN 

2012 

KẾ 

HOẠCH 

2013 

KH2013/

TH 2012 

1 Doanh thu Triệu 219,576  252,000 115% 

2 Giá vốn hàng bán ra Triệu 148,222 175,000 118% 

3 Lãi gộp từ SXKD Triệu 71,354 77,000 108% 

4 Tổng chi phí hoạt động Triệu 55,459 57,000 103% 

5 Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu 17,145 20,000 117% 

6 Thuế TNDN Triệu 4,288 5,000  116% 

7 Lợi nhuận sau thuế Triệu 12,857 15,000 117% 
 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của 

HĐQT về các mặt 

hoạt động của 

Công ty: 

 

 Kết quả lợi nhuận 2012 đạt được ở mức cao cũng đồng nghĩa với việc 

thực hiện nghĩa vụ với cổ đông đã hoàn thành.  

 Kể từ tháng 7/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện vai trò Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, nên có nhiều thời gian để đầu tư tâm 

sức vào công việc quản trị một cách kịp thời, luôn bám theo mục tiêu của 

Đại Hội cổ đông, đưa ra những giải pháp, chiến lược kinh doanh phù 

hợp. 

 Tổng giám đốc với sức trẻ, sự sáng tạo, năng động, kinh nghiệm, 

quyết đoán, thống nhất, phối hợp tốt giữa các thành viên trong Ban điều 

hành, quyết tâm và đồng thuận cao của CBNV, đã tổ chức thực hiện 

trong   năm 2012 đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đóng góp cho 

việc củng cố vị thế, uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty đối với Cổ đông, 

các nhà đầu tư, khẳng định cam kết của lãnh đạo trong định hướng chiến lược 

phát triển Tổng công ty. 

2. Đánh giá của 

HĐQT về hoạt 

động của Ban 

Giám đốc công ty: 

 

 Ban điều hành Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ 

theo đúng pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định 

hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết 

của Đại hội Cổ đông và HĐQT.  

 Hoàn thành kế hoạch sản suất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế theo 

kế hoạch, thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các chỉ tiêu 
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kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. 

 Phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các đoàn thể để 

triển khai các vấn đề một cách kịp thời, phát hiện và khắc phục các điểm 

yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích 

của Tổng Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như 

quyền lợi của người lao động. 

3. Các kế hoạch, 

định hướng của 

HĐQT 2013: 

 Thống nhất các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đề xuất Tổng giám 

đốc. 

 Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để Huy động vốn nhằm cơ cấu lại 

nguồn vốn và sử dụng tài sản hợp lý 

 Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu. 

 Giữ vững và mở rộng thị trường 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng quản trị 

 

ST

T 
Tên cổ đông 

Số  

CMND 
Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phần 
Tỷ lệ 

1 Phạm Thị Minh Trang 

 

200034213 

 

08/07/2009 

 

CA ĐNẵng 360,612                  11.96% 

2 Nguyễn Kiệm 

 

200832895 

 

23/06/2005 

 

CA ĐNẵng 

                     

70,825  2.35% 

3 Nguyễn Tấn Tiên 

 

200491836 

 

25/07/2006 

 

CA ĐNẵng 

                      

10,000  0.33% 

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 

010455447 

 

19/08/1996 

 

CA Hà Nội 

                     

93,750  3.11% 

5 Quách Mạnh Hào 

 

012159661 

 

01/08/1998 

 

CA Hà Nội 

                     

0  0% 
 

a. Hoạt động HĐQT: 

 

 Trong năm 2012, HĐQT đã triệu tập 03 cuộc họp trực tiếp, bên cạnh 

các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng 

triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương 

cho các đơn vị, HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội 

dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2012. 

 Ngoài việc theo dõi kết quả các báo cáo bằng thư điện tử, điện thoại 

của Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành về các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, hằng tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì các cuộc 

họp liên tịch giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát để 

rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc khác. 

b. Thành viên HĐQT 

có chứng chỉ đào 

tạo về quản trị 

công ty 

 DS. Phạm Thị Minh Trang 

 Ông. Nguyễn Kiệm 

 Ông. Nguyễn Tấn Tiên 

 Ông. Quách Mạnh Hào 

 Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

2. Ban kiểm soát:  

a. Thành viên và cơ 

cấu BKS 
S

T

T 

TÊN CỔ ĐÔNG 

CMT/HC/ĐKKD Số 

cổ 

phần 

Tỷ lệ 
Số Ngày cấp Nơi cấp  

1 Ngô Quang Hùng 201439920 5/10/1996 Đà Nẵng 3,650 0.12% 

2 Nguyễn Văn Hoa 200229933 20/9/2001 Đà Nẵng 30,150 1.00% 

3 Phạm Thứ Triệu 212015390 19/09/2006 Q.Ngãi 0 0.00% 
 

b. Hoạt động của Ban 

kiểm soát: 

 

 Năm 2012, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nhiệm vụ, luôn tập trung 

kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về việc chấp 

hành luật pháp, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 
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về chế độ thu chi tài chính, chính sách đối với người lao động, tham dự 

các cuộc họp HĐQT và đóng góp một số ý kiến liên quan đến công tác 

điều hành, quản lý tại Công ty 

 Giao dịch nội bộ năm 2012: không có 

c. Thành viên KSNB 

có chứng chỉ đào 

tạo về quản trị CT 

 Ông. Ngô Quang Hùng 

 Ông. Phạm Thứ Triệu 

3. Lương, thù lao và 

các khoản lợi ích: 

 

Hội đồng quản trị: 

Chủ tịch hội đồng quản trị : tương đương TGĐ điều hành 

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  : 3.000.000 đồng/tháng 

Thành viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng 

 Ban kiểm soát 
Trưởng ban kiểm soát  : 2.500.000 đồng/tháng 

Thành viên ban kiểm soát  : 1.500.000 đồng/tháng 

VI. Báo cáo tài chính: 

1. Ý kiến kiểm toán: 

 

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo 

tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của 

Công ty tại ngày 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như 

các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 

31/12/2012, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện 

hành và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trinh bày 

các Báo cáo tài chính 

2. BCTC được kiểm 

toán: 

Phần  phụ lục 

 

 

Nơi nhận: 
- UBCKNN; 

- SGDCKHN; 

- HĐQT, BKS Cty; 

- BGĐ Cty; 

- Lưu. 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

                           TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

                          NGUYỄN TẤN TIÊN 
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