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I. CÁC NHẨN Tỏ RỦI RO____________________________________________________________________________

1. Rủi ro về kinh tế

Hoạt động sản suất của một doanh nghiệp không chỉ chịu sự tác động từ những yếu tố bên 

trong mà còn chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp như: 
sự tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, các chính sách lãi suất,...Đây là những yếu tố mang 

tính hệ thống có tác động đến tất cả các công ty hoạt động trong một nền kinh tế.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong năm 2018, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 

7,08%, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội giao là 6,7%, cao nhất từ năm 2008 cho đến nay. Nếu như 3 

quý đầu năm, mức tăng GDP dao động khoảng 6,8-6,98% thì quý IV lại là một đột phá đạt 

7,31%. Tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt 14%. CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với 
năm 2017 và tăng 2,98% so với tháng 12 năm 2017. Các chỉ tiêu vĩ mô nêu trên cho thấy dấu 

hiệu sự khôi phục của nền kinh tế Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

trong nước nói chung và Công ty cổ phần Dượnc phẳm Agimexpharm nói riêng.
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Bên cạnh đó, Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), điều này 

đã tạo ra cơ hội, cũng như những thách thức cho ngành dược trong nước trong thời gian tới. 
Việc gia nhập TPP sẽ đặt ra một chuẩn cao hơn cho những phiên bản thuốc generic trên thị 
trường, bảo hộ trí tuệ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ngành dược Việt Nam khi doanh nghiệp 
ngành dược Việt Nam vẫn đang âm thầm sản xuất các dòng thuốc còn bằng độc quyền sáng 
chế dưới dạng generic để đáp ứng nhu cầu dùng thuốc giá rẻ của người dân. Tuy nhiên đây 
cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành dược Việt Nam đầu tư, học hỏi thêm công nghệ 
trong ngành nhằm tạo ra những sản phắm mới có giá trị cao, đặc biệt là thuốc sinh học.

2. Rủi ro về luật pháp
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Hoạt động của AGIMEXPHARM chịu sự ảnh hưởng bởi nhiều bộ Luật như: Luật Doanh nghiệp, 
Luật Thuế, Bộ Luật Lao Động, Luật Chứng khoán,... Các văn bản pháp luật của Việt Nam đang 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, vì thế những thay đổi, điều chỉnh là điều không thề 
tránh khỏi.

Năm 2015, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 

2015, các Nghị định, Thông tư đang được các cơ quan, ban ngành có liên quan dự thảo sửa 

đổi bổ sung cho phù hợp với Luật mới này. Cùng thời gian đó, Luật đầu tư số 67/2014/QH13 

cũng có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Gần đây nhất là những thông tư nghị định liên quan 
đến việc đầu tư chứng khoán và việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài đang rất được chú 
ý quan tâm. Chính những thay đổi nhằm hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt Nam, tạo nên 
một môi trường cạnh tranh công bằng lành mạnh cho các doanh nghiệp, đòi hỏi 

AGIMEXPHARM phải có những bước chuẩn bị nhằm điều chỉnh hoạt động của công ty sao 

cho không vi phạm các quy định được điều chỉnh.

3. Rủi ro đặc thù

Với đặc điểm chung của ngành dược Việt Nam, phần lớn nguồn nguyên liệu đầu vào phải 

nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện tại, AGIMEXPHARM phải nhập khẩu khoảng 90% nguyên vật 

liệu từ các nước Châu Á như: Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore. Điều này tạo nên những thách 
thức về việc biến động trong nguồn nguyên liệu đầu vào và rủi ro tỷ giá cho AGIMEXPHARM 

trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, giá bán đầu ra của Công ty chịu sự quản lý của Nhà nước, việc điều chỉnh tăng 

giá bán thường chậm hơn sự gia tăng trong nguồn nguyên liệu đầu vào đã tạo ra không ít khó 
khăn trong nổ lực thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty qua các năm.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Trong lần chào bán này, AGIMEXPHARM thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 
3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cồ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền 

mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới). Rủi ro từ đợt chào bán này được 
xem là khá thấp vì đối tượng được chào bán là cổ đông hiện hữu, những người hiểu rất rõ 
định hướng phát triển, tình hình kinh doanh cũng như Ban lãnh đạo Công ty. Đây là yếu tố 

tích cực góp phần thành công của đợt chào bán.

Đợt chào bán này không được bảo lãnh phát hành nên số lượng cổ phiếu chào bán ra bên 

ngoài gánh chịu rủi ro không được mua hết. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị công ty 

sẽ thực hiện xử lý cổ phiếu không bán hết theo nghị quyết hội đồng quản trị đã phê duyệt và 
điều chỉnh phương án sử dụng vốn thích hợp tương ứng với tổng số tiền thu được từ đợt 

chào bán.

5. Rủi ro pha loãng

Giả sử Công ty sẽ hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần trong năm 2019 (thời điểm 

31/12/2019).

7
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Số lượng cổ phần của Công ty tại thời điểm hiện tại là:

Số lượng cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu lưu hành thời điềm hiện tại là:

Số lượng cổ phần phát hành thêm là:

Số lượng cổ phần sau phát hành dự kiến:

Giả sử Công ty phát hành hết số lượng cổ phiếu chào bán và không có cổ phiếu lẻ phát sinh 
phải xử lý. Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành là: 12.835.177 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2019:

9.626.383 cổ phiếu

0 cổ phiếu

9.626.383 cồ phiếu 

3.208.794 cổ phiếu

12.835.177 cổ phiếu

Qbq
9.626.383x6+ 12.835.177x6 134.769.360

EPS tph

12 12 

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 36.000.000.000 đồng 

EPS Công ty trước phát hành

Lợi nhuận sau thuế 36.000.000.000

11.230.780 
cổ phiếu

EPS

Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành 

EPS Công ty sau phát hành

Lợi nhuận sau thuế
sph

9.626.383

36.000.000.000

11.230.780

3.740
đồng

3.205đ
ồngSố lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành 

5.1. Pha loãng giá trị sổ sách (BV)

Vốn chủ sở hữu trước phát hành là 174.086.610.390 đồng (Cân cứ Báo cáo tài chính kiểm 
toán năm 2018)

Tổng số tiền dự kiến thu được = số tiền dự kiến thu được từ chào bán cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu = 3.208.794 X 10.000 = 32.087.940.000 đồng

Vốn chủ sở hữu dự kiến sau phát hành là: 174.086.610.390 + 32.087.940.000 
= 206.174.550.390 đồng

Giá trị sổ sách cổ phần Công ty trước phát hành

Vốn chủ sở hữu
BV tph = ---------------------------------------------------------------------

Số lượng cồ phiếu lưu hành trước phát hành

Giá trị sổ sách cổ phần Công ty sau phát hành

Vốn chủ sở hữu
BVsph =-

Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành

174.086.610.390

9.626.383

206.174.550.390

12.835.177

18.084
đồng

16.063
đồng

V  s ầa
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6. Rủi ro quản trị công ty

Ban lãnh đạo công ty là những người có chuyên môn, năng lực trong ngành dược cũng như 
trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan như tài chính, chứng khoán. Hoạt động nhiều năm 
trong ngành dược cùng với thời gian gắn bó lâu dài với công ty, Ban lãnh đạo sẽ sử dụng hiệu 

quả nguồn thu từ đợt chào bán nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cồ đông. Hoạt động quản trị 

nguồn nhân lực và đánh giá rủi ro được chú trọng nhằm mang lại sự phát triền bền vững của 
AGIMEXPHARM.

7. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, giá cổ phiếu của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của các rủi 

ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn ... là những rủi ro ít gặp trong thực 

tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được, cũng 
như sẽ gây thiệt hại cho con người và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty... 
Để hạn chế tối đa các thiệt hại, Công ty luôn tham gia mua bảo hiềm cho các tài sản có giá trị 

lớn, bảo hiểm lao động, cháy nổ,...

Secu ritie s
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH Đốl VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tồ chức phát hành

Công ty Cồ phần Dược phầm AGIMEXPHARM

Ông: Nguyễn văn Kha Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Bà: Dương Ánh Ngọc Chức vụ: Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Thanh Hằng Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung 

thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu 
này.

2. Tổ chức tư vần

Công ty Cồ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ông: Lê Minh Tâm Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do CTCP Chứng Khoán Yuanta Việt 

Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với CTCP Dược phẩm AGIMEXPHARM. Chúng 
tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được 

thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Dược 
phẩm AGIMEXPHARM cung cấp.
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III. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

• Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

• AGIMEXPHARM Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

• Tổ chức tư vấn Công ty Cồ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

• CTCP Công ty cổ phần

• ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

• HĐQT Hội đồng quản trị

• BKS Ban kiểm soát

• GĐ Giám đốc

• BGĐ Ban Giám đốc

• KTT Kế toán trưởng

• CBNV Cán bộ nhân viên

• UBND ủy ban Nhân dân

• TSCĐ Tài sản cố định

• TSLĐ Tài sản lưu động

• UBCKNN ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

• TP. HCM Thành Phố Hồ Chí Minh

• CP Cổ phần

• LNST Lợi nhuận sau thuế

• DTT Doanh thu thuần

• TTNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp

• TTNCN Thuế thu nhập cá nhân

• PCCC Phòng cháy chữa cháy

• QSD Quyền sử dụng

11
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IV. TÌNH HÌNH VẢ ĐẶC ĐIỀM CỦA Tỏ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triền

l.l.Thông tin chung:

Tên công ty : CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Tên tiếng Anh : AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : AGIMEXPHARM

Logo A eim exph arm

Vốn điều lệ : 96.263.830.000 đồng

GCN ĐKKD : Số 1600699279 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 03 tháng 
06 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 05 năm 2018

Trụ sở chính : 27 Nguyễn Thái Học, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại : (0296)3856961-3856964

Fax : (0296)3857301

Email : agp(®agimexpharm.com

Website : w w w .ag im exD h arm .co m

1.2.Lịch sử hình thành và phát triền

Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang, được thành lập theo Quyết định số 
52/QĐ.UB ngày 10/06/1981 của UBND tỉnh An Giang. Từ đó đến nay, Công ty đã có những 
bước tiến đáng kề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Những cột mốc chính 
trong quá trình phát triển của Công ty:

Năm 1992: Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước với tên đầy đủ là "Xí nghiệp liên 
hiệp Dược An Giang", tên viết tắt là ANGIPHARMA.

- Cuối năm 1996: Công ty Dược phẳm An Giang chính thức được thành lập theo Quyết định 
số 82/QĐ.UB ngày 07/12/1996 của UBND Tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Công ty Dược 
và Vật tư Y tế An Giang vào Xí nghiệp Dược phẩm An Giang 2.

Năm 2003: Công ty đã thực hiện chuyền đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 
2778/QĐ.UB ngày 29/12/2003 của UBND Tỉnh An Giang.

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần 
----  Dươc nhầm An Giang theo Giấv rhửng nhân đăng kv kinh doanh số 1600699279 do sỏf Kế

12
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hoạch & Đầu tư Tỉnh An Giang cấp ngày 03 tháng 06 năm 2004, với vốn điều lệ là
6.776.900.000 đồng.

Tháng 12/2007: Công ty đã phát hành thêm 1.522.310 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên
22.000.000.000 đồng.

Tháng 05/2008: Công ty chính thức ký Hợp đồng hợp tác liên doanh với cồ đông chiến lược 
là Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, đồng thời đồi tên Công ty thành Công ty cổ 
phần Dược phẩm Agimexpharm.

Tháng 10/2012:Công ty đã phát hành cổ phiếu để trả cồ tức (tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu), vốn điều lệ tăng lên thành 26.399.600.000 đồng.

Tháng 11/2014: Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ tăng lên thành
39.599.400.000 đồng.

Tháng 06/2015: Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 

vốn điều lệ tăng lên thành 43.558.800.00 đồng.

Tháng 09/2015: Công ty hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán 
Hà Nội.

Tháng 03/2017: Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ tăng lên thành

74.049.960.000 đồng.

Tháng 05/2018: Công ty đã phát hành cổ phiếu để trả cồ tức (tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu), vốn điều lệ tăng lên thành 96.263.830.000 đồng.

1.3.Ngành nghề kinh doanh:

1

- Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện
- Mua bán thuốc, dược phẩm
- Mua bán thực phẩm dinh dưỡng
- Mua bán mỹ phẩm
- Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm
- Mua bán vacxin và sinh phẩm y tế
- Mua bán tinh dầu từ thảo dược

4649

(Chính)

1 2 - Sản xuất thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức nằng 1079

3 - Mua bán thức ăn gia súc 4669

4 - Sản xuất nước uống đóng bình và đóng chai 1104

5 - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 2100

6 - sản xuất thức ăn gia súc 1080

7 - Mua bán thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng 4632

8 - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 2023

ú* sSiĩ!?,ị?e
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sinh

9 - In ấn bao bì 1811

10
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê
6810

11

- Sản xuất tinh dầu từ thảo dược
- Hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ đại lý chứng khoán theo quy định 

của pháp luật về chứng khoán, đất đai và các quy định pháp luật khác 
có liên quan

2. Cơ cấu tồ chức công ty

- Văn phòng công ty: 27 Nguyễn Thái Học, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

- Chi nhánh Công Ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm -  Nhà máy sản xuất dược phẩm 
Agimexpharm: tại số 66, Vũ Trọng Phụng, p. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

- Chi nhánh Công Ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm -  Bình Hòa: Lô C4, Khu công nghiệp 
Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.

- Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh: tại số 51, đường số 3A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh.

- Chi Nhánh TP Đà Nắng: 207 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. 
Đà Nắng.

- Chi nhánh Tây Nguyên:Số 184/84 Giải Phóng, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuộc, Tỉnh Đắk 
Lắk.

14
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGiMEXPHARM được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh

nghiệp. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các 

Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình sau:

Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm các cơ quan chính sau:
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Đại hội đồng cồ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công 
ty. ĐHĐCĐ có những trách nhiệm chính là thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn 

và ngắn hạn về hướng phát triền của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản 

lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên 
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
HĐQT có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển Công ty, xây dựng các kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty đồng thời đưa ra các biện 
pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

Ban kiềm soát:

Là cơ quan có nhiệm vụ giúp ĐHĐCĐ giám sát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cồ đông.

Tổng Giám đốc:

Là người chịu trách nhiệm điều hành, quản lý, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt 
động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQ.T về 
phương án kinh doanh và phương án đầu tư, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế 

quản lý nội bộ Công ty, bồ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các 
chức danh thuộc quyền quyết định của HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao 
động trong Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các 
nhiệm vụ trên.

P.TGĐ Thường trực

Thay mặt Tổng Giám đốc lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Công ty khi Tổng Giám 
đốc đi vắng hoặc được Tổng Giám đốc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Tồng Giám đốc và 
trước pháp luật về những công việc được Tồng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Trực tiếp 
phụ trách Phòng Hành chánh -  nhân sự.

P.TGĐ Quản lý chất lượng:

Là người chịu trách nhiệm và phê duyệt các quy trình liên quan đến xưởng sản xuất, xây dựng 
Chính sách chất lượng và Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong công ty; Chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện công tác thẩm định, thanh tra.
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Phòng hành chánh -  Nhân sự:

Có nhiệm vụ quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên, quản trị hành chính văn thư lưu trữ, tuyền 
dụng, giải quyết các vấn đề về tiền lương, chế độ chính sách cho công nhân viên, công tác đời 
sống và trật tự, an toàn Công ty.

KTT-TP. Kế toán

Lập các báo cáo phân tích tài chính, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác tài 

chính, quản trị. Cung cấp số liệu cho các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. Hướng dẫn thi hành 

kịp thời các chế độ tài chính, kế toán mới ban hành.

Giám đốc Kho vận

Quản lý việc nhập/xuất nguyên liệu, bao bì, thành phẩm tại kho, tồn trữ, bảo quản nguyên 

liệu và thành phẩm theo đúng những tiêu chuẩn và điều kiện quy định GSP.

Giám đốc KH- cung ứng

Trực tiếp phụ trách, quản lý phòng kế hoạch cung ứng. Đảm bảo cung ứng đủ vật tư và xây 

dựng kế hoạch sản xuất theo nhu cầu hợp lý. Tham mưu cho Ban Tồng Giám Đốc trong quá 

trình chọn nhà cung cấp.

Giám đốc Kinh doanh:

Tham mưu cho Ban Tồng Giám đốc về việc phát triển sản xuất, kinh doanh hàng trong nước 

và nước ngoài, lập các đề án hàng độc quyền, hàng có lãi cao, và hoạch định chiến lược kinh 
doanh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả nhất.

Phòng bán hàng -  Phát triền thị trường:

Xây dựng kế hoạch bán hàng và phát triển thị trường trong và ngoài nước một cách hiệu quả. 

Phòng Mekong Delta

Xây dựng kế hoạch bán hàng và phát triền thị trường tại các tỉnh Đồng Bằng Sông cửu Long. 

Giám đốc sản phẩm

Chịu sự phân công công tác của Ban Tổng Giám đốc. Tiếp nhận và phản hồi thông tin khách 

hàng. Cải tiến sản phẩm cũ, phát triền sản phẩm mới. Xây dựng dữ liệu về sản phẩm. Đào tạo 

kiến thức về sản phim cho nhân viên bán hàng và xưởng sản xuất.

GĐCLChuỗi nhà thuốc

Giám đốc chất lượng chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của các nhà thuốc trong 

Chuỗi nhà thuốc GPP.
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Giám đốc Chi nhánh TP.HCM/Đà Nằng/ Tây Nguyên

Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công ty giao. Xây 
dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh của 
Công ty. Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chính tại chi nhánh và báo cáo kịp thời về văn 

phòng chính.

GĐ. Đảm bảo chất lượng

Chịu sự phân công công tác của Phó Tổng Giám đốc Quản lý Chất lượng. Có nhiệm vụ quản lý 

hệ thống chất lượng của công ty gồm: theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo sản phẩm luôn luôn 

đạt chất lượng tốt an toàn và hiệu quả.

GĐ. Kiềm tra chát lượng

Có chức năng: kiểm tra, xây dựng tiêu chuẩn kiềm nghiệm và chỉ đạo toàn diện trong công tác 

kiềm nghiệm các nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm, thành phẩm và 
lưu mẫu đầy đủ.

Nhóm NCPT (RD)

Đảm nhận vai trò nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng công thức, quy trình 
sản xuất thuốc mới đồng thời kết hợp với xưởng sản xuất, phòng kiểm tra chất lượng để 
nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm liên quan đến quy trình sản xuất

GĐ. Kỹ thuật-Cơ ĐL

Lập kế hoạch và triền khai công tác đảm bảo các thiết bị trong tình trạng ổn định, hoạt động 

tốt, sẵn sàng phục vụ sản xuất (bảo trì, sửa chữa, kiềm định, hiệu chuẩn). Tham gia công tác 

thẩm định và tự thanh tra. Tham mưu với cấp trên về mặt kỹ thuật - an toàn đối với các máy, 
thiết bị mới; đề xuất thực hiện cải tiến máy, thiết bị sản xuất.

Q.QĐ Xưởng sản xuất:

Có nhiệm vụ theo dõi trong quá trình sản xuất thuốc, đáp ứng việc cung ứng đủ theo kế 
hoạch sản xuất của Công ty.

Xưởng Viên-Cốm-Bột và Xưởng Dầu -  Mỡ - nước

Đảm bảo các sản phẩm làm ra đều phải đạt về yêu cầu chất lượng và luôn đáp ứng kịp thời kế 
hoạch đề ra.

Yuan fa  ▼ẠT Sécũ rm e
18



AGÍMEXPHARM BẢN CÁO BẠCH• Asimexpharm

4. Danh sách cồ đông:

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người 
có liên quan

Vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 22/02/2019 là 96.263.830.000 đồng (Chín mươi 
sáu tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng), được chia thành 9.626.383 
cổ phần với mệnh giá lO.OOOđ/cổ phần.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 
22/02/2019

E 3 K B 9
SỐ lượng 
cồ phần

f
Tỷ lệ

1
CTCP Dược phẩm 
Imexpharm

số 4, Đường 30/4, TP. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

1400384433 3.176.115 32,99%

2
Phạm Uyên 
Nguyên

Số 19D, Thạch Thị Thanh, 
p. Tân Định, Q .l, TP. HCM

022017374 1.406.038 14,61%

3 Nguyễn Văn Kha
214/16 Lương Đình của, 
Thủ Thiêm, Quận 12, 
Tp.hcm

089053000074 769.657 8,00% ;

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexphorm

4.2. Cổ đông sáng lập

Theo Luật doanh nghiệp, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cồ phần phổ thông của 
mình. Công ty cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An 
Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 03/06/2004. Như vậy, tính đến 

thời điểm hiện tại, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết hiệu 

lực.

4.3. Cơ cấu cổ đông tại ngày 22/02/2019

1 A. 1 A \ >' %*‘Ao

1 Cổ đông trong nước 403 9.623.920 96.239.200.000 99.97%

1 - Cá nhân 397 6.276.914 62.769.140.000 65,20% :

2 - Tồ chức 6 3.347.006 33.470.060.000 34,77%

II Cổ đông nước ngoài 3 2.463 24.630.000 0.03%

1 - Cá nhân 3 2.463 24.630.000 0.03%

2 - Tổ chức - - - -

III Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng cộng 406 9.626.383 96.263.830.000 100%
Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm
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5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ 

chức phát hành đang nắm giữ quyền kiềm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm 
quyền kiềm soát hoặc cồ phần chi phối đối với tồ chức phát hành.

Hiện nay Agimexpharm không nắm giữ quyền kiềm soát hoặc cồ phần chi phối tại bất cứ công 

ty nào và không có công ty nào đang nắm quyền kiềm soát và cổ phần chi phối đối với 
Agimexpharm.

6. Quá trình tăng vốn của Công ty

ju ft vốn điều lệ ITrỉệuđồng)
Trước khí I Tăng Saứkhi Hình thức tăng Căn cứ pháp lý

®ian___ tăng thêm t ă n g ___________________________________________________

12/2007 6.776,9 15.223,1 22.000

Phát hành riêng lẻ 
cho cổ đông chiến 
lược, cổ đông hiện 
hữu và CBCNV của 
Công ty

Nghị quyết ĐHĐCĐ 
thường niên năm 
2006 ngày 
09/07/2007.

10/2012 22.000 4.399,6 26.399
Phát hành cồ phiếu 
thưởng cho cổ đông 
hiện hữu

Nghị quyết số 
06/AGP-HĐQT ngày 
18/5/2012 của 
ĐHĐCĐ đã được 
UBCKNN xác nhận đã 
nhận hồ sơ ngày 
14/9/2012.

11/2014 26.399 13.199,8 39.599,4

Phát hành cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu 
Giá 10.000 đồng/ cổ 
phiếu . Số lượng cổ 
phiếu đã phân phối: 
1.319.980 cổ phiếu

Nghị quyết ĐHCĐ 
thường niên năm 
2014, UBCKNN cấp 
GCN số 64/GCN- 
UBCK ngày 
08/08/2014; Báo cáo 
kết quả phát hành 
ngày 07/11/2014

06/2015 39.599,4 3.959,94 43.558,8

Phát hành cổ phiếu 
tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở 
hữu

Nghị quyết của Đại 
Hội đồng cổ đông 
thường niên năm 
2015, Công văn số 
2806/UBCK-QLPH 
Ngày 03/06/2015 của 
UBCKNN; Báo cáo kết 
quả phát hành ngày 
22/06/2015; CV 
UBCKNN nhận được 
báo cáo kế tquả phát 
hành ngày 
06/07/2015

10/2016 43.558,8 30.491,16 74.049,96 Phát hành cổ phiếu ra Nghị quyết Đại hội
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công chúng để tăng 
vốn
Giá 10.000 đồng/cồ 
phiếu, số lượng đã 
phân phối 3.049.160 
cổ phiếu
Khối lượng chào bán 
ra công chúng thông 
qua hình thức đấu giá 
là 0 cổ phiếu do 
không có nhà đầu tư 
tham gia đấu giá.

đồng cổ đông thường 
niên năm 2016 ngày 
24/4/2016 và đã 
được UBCKNN xác 
nhận ngày 26 tháng 
10 năm 2016.

05/2018 74.049,96 22.213,87 96.263,83
Phát hành cổ phiếu 
trả cổ tức

Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường 
niên năm 2018 ngày 
16/03/2018 và đã 
được UBCKNN xác 
nhận ngày 20 tháng 
04 năm 2018

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

♦> Ý kiến của tồ chức kiềm toán vốn (DFK)

Căn cứ báo cáo kiểm toán vốn thu được từ đợt phát hành cồ phiếu tăng vốn điều lệ của Công 
ty Cồ phần Dược Phẩm Agimexpharm từ 42.558.800.000 đồng lên 74.049.960.000 đồng do 
Công ty TNHH Kiềm toán DKF Việt Năm lập, Đơn vị kiềm toán đã có ý kiến như sau:

Công ty đã sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đúng mục đích đã trình là bổ sung vốn lưu 
động, cụ thề như sau:

ĐVT: Đồng

TT Nội dung Số tiền

1 Chi trả nợ gốc vay, lãi vay, phí chuyền khoản (*) 15.491.160.000

2 Bổ sung vốn lưu động 15.000.000.000

Tồng cộng 30.491.160.000

(*) Các hợp đồng vay ngắn hạn của công ty chỉ đề phục vụ cho việc mua nguyên vật liệu và bổ 

sung vốn lưu động khi cần thiết.

Jth,
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7. Hoạt động kinh doanh

Sản phẩm chính của Công ty hiện nay là thuốc. Các sản phẩm này đều được Cục Quản lý Dược 

Việt Nam cấp chứng chỉ lưu hành trên toàn quốc, gồm các nhóm sau:

Nhóm giảm đau -  hạ sốt: Thuốc bột thơm Acegoi 3g, Agimol 80, Agimol 150, Agimol 325; 
Pamolcap, Acetab 325, Acetab 500, Acetab 650, Acetab extra, Agicedol, Agiparofen, 
Agidorin, Agidolgen, Aspirin 500,...

Nhóm kháng Histamin: Levoagi, Agimfast 60, Agimfast 120, Agimfast 180, Promethazin 
thuốc bột thơm, Agibetadex, Allermin 4,...

Nhóm kháng viêm Steroid: Agimetpred 4, Agimetpred 16,...

Nhóm kháng viêm không Steroid: Butocox 500, AgDicerin 50, Etodagim 200, AgiEtoxib 60, 
AgiEtoxib 90, Agilecox 100, Agilecox 200, Agipiro, Meloxicam 7,5, Fenagi 50, Agirofen, 
Agichymo, Agilyzym 90, Agidenzen,...

Nhóm kháng sinh: Rovagị 3MIU, Rovagi 1,5MIU, Rovagị 0,75MIU, AgimDogyl, Levagim 
500, AgiClari 500, AgiClari 125, Agoflox 200, AgiCipro 500, Agitro 500, Agitro 250, Agitro 
200, AgiRoxi 150, AgiRoxi 50, Aginalxic 500,...

Nhóm kháng Virus -  kháng nấm -  kháng ký sinh trùng: Agicarvir, Agifovir, Agimidin 100, 
AgiKeto 200, Ketovazol 2%, Aciclovir 200, Aciclovir 800, Agiclovir 5%, Nystatab 500.000 IU, 
Mebendazol 500,...

Nhóm tim mạch: Agicardi 5, Agindopin 5, Covergim 4, Aginaril 5, Agilosart 25, Agilosart 
50, Agimlisin 5, Agimlisin 10, Imidagi 5, Imidagi 10, Aginolol 50, Captagim 25, Agidopa
250,...

Nhóm hạ Cholesterol, Lipid máu: AgiRovastin 10, AgiRovastin 20, Statinagi 10, Statinagi 
20, Lipagim 160, Lipagim 200, Lipagim 300, Lopigim 300, Lopigim 600,...

Nhóm hạ đường huyết: Glimegim 2, Agilizid 80, Agimfor 850, Agimfor 500...

Nhóm hô hấp: Baburol, Acecyst 200, Acetylcystein 200, Agituss, Tuxcap, Agimcodin,

Nhóm thần kinh: Agihistin 8, Agihistin 16, Anginkgo 40, Cerekan 80, Agicetam 400, 
Agicetam 800, Sulpragi, Angidormi,...

- Nhóm tiêu hóa -  gan mật: Agimepzol 20, AgiLanso 30, Pantagi 40, Rabepagi 20, Agimoti 
10, Siro Agimoti, Agimoti s, Agitritine 100, Agitritine 200, Agintidin 300, Agintidin 400, 

Cinatrol, Charcoal, Ulcegast, Magaltab, Malusil, Lopetab, Loperamid, Chobamin, 
Racedagim 10, Racedagim 30, Racedagim 100, Smecgim,...

Nhóm khoáng -  Vitamin -  Vi lượng: Agicalci, Agifivit, Magisix, AgiNeurin, Betaglut, Vitamin 
pp, AgiVitaC 500, Agivitamin B I 250, Agidoxin 250, AgimVita,...

- Thuốc khác: Agiosmin, Agitafil 20, AgiDecotyl 250, Agimsamin, Agimsamin F,...

- Nhóm dùng ngoài: Povidone 10%, cồn 70, cồn 90, NaCI 0,9%, Gysudo...

sgéV
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Thực phẩm chức năng: Diệp Hạ Châu,...

7.1. Sản lượng sản phim dịch vụ qua các năm 

Sản lượng của một số sân phâm chính của Công ty trong thời gian qua như sau:

Dạng sản phim
ĐVT

M.  ,  „  .ItriPiì 1
Năm
7014.

Năm
2017

Gói bột Gói 30,39 31,02 31,26 20,71 24,85 6,5

Gói hỗn dịch Gói 1,46 8,51 7,20 3,23 9,80 2,6

Viên nang viên 70,57 57,20 93,46 96,67 116,59 23,5

Viên nén viên 293,19 265,60 326,85 412,96 509,05 141,1

Thuốc nước chai 0,73 1,30 1,40 1,08 1,80 0,4

Cốm chai Chai 0,35 3,27 0,64 0,83 0,31 0,07

Thuốc kem Tuýp 0,12 0,20 0,32 0,32 0,45 0,1
Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Trong năm 2018, sản lượng thuốc gói, thuốc nước và kem có xu hướng tăng cao cho thấy việc 
khai thác hiệu quả dây chuyền Kem -  mỡ - nước của công trong thời gian qua. Đồng thời, 
trong năm, bộ phận R&D đã triển khai 43 sản phẩm và đang chuẩn bị cho 18 sản phẩm với 
các dạng thuốc viên nén, viên nang, dung dịch, kem, quả thề. Tính đến nay, danh mục hàng 
được cấp phép lưu hành đã đạt được 275 sản phẩm tạo nên tài sản vô hình có giá trị và đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng. Qua đó, phần nào công ty cũng 
khẳng định được vị thế và thương hiệu AGIMEXPHARM trên thị trường.

Hiện tại, ngoài các sản phẩm do Công ty sản xuất, Công ty có kinh doanh thêm các sản phẩm 
mua bên ngoài.

Tỷ lệ doanh thu thuần theo sản phồm qua các năm như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2017 Năm 2018 % /năm Quý
Ĩ6U I/OƠ1Q

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 2017 1/2019

Hàng sản xuất 328.686 97% 402.574 96% 22% i 126.617

Hàng kinh doanh 8.708 3% 16.922 4% 94% 2.286

Tổng cộng 337.394 100% 419.496 100% 24% 129.443

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Doanh thu thuần của năm 2018 đạt hơn 419 tỷ đồng tăng tương đương 24,33% so với năm 

2017. Trong đó, doanh thu hàng do Công ty sản xuất đạt 402 tỷ đồng tăng 22,47% so với cùng 
kỳ năm trước; doanh thu hàng kinh doanh trong năm 2018 tăng từ 8,7 tỷ đồng lên 16,9 tỷ 
đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu thuần của mặt hàng do công ty sản xuất vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn, tương đương 96%. Việc giảm dần cơ cấu các sản phẩm mua ngoài trong doanh thu 
của công ty cho thấy nội lực của AGIMEXPHARM ngày càng được cải thiện.

Lợi nhuận gộp theo sản phẩm qua các năm như sau:
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Năm 2017 

Giá trị Tỷ trọng

Hàng sản xuất 

Hàng kinh doanh

148.370

-589

100%

0%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2018 

Giá trị Tỷt

J lo
....... I I  V -

Tỷ trọng

%/năm
. 1/2019

137.591 100% -7% 39.862

-26 0% : -96% ; -34

Tổng cộng 147.781 100% 137.565 100% -7% 39.828

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexphorm

7.2. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh cung cấp 
dịch vụ của tổ chức phát hành:

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, năm 2017 và năm 2018 AGIMEXPHARM tiến hành khảo 
sát và nghiên cứu xây dựng nhà Nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn EU-GMP. Sau khi 
khảo sát tính khả thi, tiềm năng về thị trường và lợi nhuận, công ty đã tiến hành đầu tư xây 
dựng Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu từ 10/2017, hoàn thành giai đoạn I vào tháng 
7/2018 với tổng giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng cho 8,6 hecta đất tại khu công nghiệp Bình 
Hòa và nhà xưởng là 38 tỷ đồng, hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, kiềm nghiệm 26 tỷ 
đồng.

Một số chỉ tiêu về kết quà kinh doanh của công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt
III . . . .

Chĩtiêu
Năm
2017

Năm
2018

Tăng
/giảm

Quý
1/2019

1 Tồng giá trị tài sản 342.623 465.059 35% 474.964

2 Doanh thu thuần 337.394 419.496 24% 129.442

3 Giá vốn hàng bán 189.613 281.931 49% 89.614

4 Lợi nhuận gộp 147.781 137.565 -7% 39.828

5 Doanh thu hoạt động tài chính 1.646 1.412 -14% 144

6 Chi phí tài chính 8.628 10.176 18% 3.165

7 Chi phí bán hàng 81.385 65.119 -20% 19.620

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 23.197 23.397 1% 5.594

9 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 36.217 40.285 11% 11.591

10 Lợi nhuận khác 336 -64 -119% 10

11 Tồng lợi nhuận kế toán trước thuế 36.553 40.221 10% 11.602

12 Chi phí thuế TNDN 7.393 7.834 6% 2.320

13 Lợi nhuận sau thuế TNDN 29.161 32.387 11% 9.282
14 Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (đồng) 3.339 2.563 -23% 964

Nguồn: BCTC năm 2018 và BCTC quý I năm 2019

7.3. Hoạt động Marketing

7.3.1. Quảng bá sân phâm.
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Chiến lược quảng bá các sản phẩm từ hoạt động chính của Công ty chủ yếu dựa vào các yếu 
tố sau:

Thương hiệu của Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có nền tảng kinh 

nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong ngành dược (tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm An 
Giang được thành lập từ năm 1981) đã giúp Công ty có vị thế cao trong ngành tại thị 
trường Việt Nam.

Uy tín với khách hàng: Sự tin tưởng của khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Công ty 
đóng vai trò quan trọng việc quảng bá sản phẩm của Công ty.

Các sản phẳm của Agimexpharm đã đạt được danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 7 
năm liền, sản phẩm ROVAGI 3 M.IU lọt vào Top 50 sản phẩm vàng hội nhập WTO 2012. 
Công ty đã áp dụng quy trình quản lý phát triền chỉ số năng lực cạnh tranh chất lượng 
toàn diện dựa trên các chuẩn mực theo Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế và đạt 

chứng nhận QMix 100 2014.

Với phương châm "Hợp tác vì thế mạnh chuyên biệt", Công ty CPDP Agimexpharm luôn 
trân trọng sự hỗ trợ, hợp tác của Quý đồng nghiệp ngành Y Dược và tất cả các khách hàng 

đã tin tưởng công ty trong suốt thời gian qua.

7.3.2. Chính sách bán hàng.

Hoạt động Marketing luôn được Công ty chú trọng tại AGIMEXPHARM. Trong những năm qua 
hoạt động này đã giúp cho Công ty duy trì và mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thị phần. Công ty 
luôn đưa ra các chương trình khuyến mãi hàng tháng, hàng quý để gia tằng doanh thu. 
Chương trình khuyến mãi luôn được thực hiện song song giữa hai đối tượng khách hàng lớn 
và khách hàng nhỏ. Các chương trình khuyến mãi luôn được xem xét sau mỗi đợt thực hiện và 
có chương trình thay thế, với tính sáng tạo hơn đề có thể đạt các mục tiêu gia tăng doanh số 

bán hàng.

Một số chương trình khuyến mãi tiêu biểu của Công ty:

Quà tặng kèm sản phẩm, vé du lịch trong và ngoài nước.

- Quà tặng theo doanh số, bốc thăm trúng thưởng.

7.3.3. Hệ thống phân phối.

Với việc xây dựng hệ thống phân phối mạnh là một trong những yếu tố sống còn của đơn vị. 
Công ty đang phấn đấu mở rộng hệ thống phân phối, thực hiện giao hàng tận nơi cho các nhà 

thuốc vùng sâu, vùng xa nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, xây dựng hình ảnh công ty trên thị 

trường.

Địa bàn phân phối sản phẳm của công ty trong tỉnh An Giang với hơn 630 nhà thuốc, đại lý 

bán thuốc. Ngoài ra, AGIMEXPHARM đã có hơn 3.000 nhà thuốc, đại lý và hơn 500 Công ty 

phân phối dược trên toàn quốc.

V  s S i ĩ P t e s V i
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7.5. Các hợp đồng đang được thực hiện hoặc đã được ký kết:

Một số hợp đồng có giá trị lớn Công ty đã và đang thực hiện trong năm 2017,2018

Giá trị hợp đồngstt Khách hàng Sản pham cung cap (đồng)
1 BỆNH VIỆN CHỢ RÂY AGIFOVIR 300mg BF 3.924.355.000
2 TRUNG TÂM YTỀ HUYỆN AN PHÚ AGI-CALCI 1.124.943.800
3 TRUNG TÂM Y TÊ TP LONG XUYÊN AGIDECOTYL 500 1.418.258.000
4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN 

GIANG
AGICETAM 800

2.059.084.500

5 BỆNH VIỆN Y DƯỢC cố TRUYỀN TỈNH 
VĨNH LONG

OLANGIM lOmg VBF
1.443.102.000

Tồng cộng 9.969.743.300

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất

8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Chĩ tiêu
Nắm
2017

Năm
2018

Tăng
/giảm —

1 Tổng giá trị tài sản 342.623 465.059 35% 474.964

2 Tài sản cố định 67.582 125.253 85% 123.585

3 Doanh thu thuần 337.394 419.496 24% 129.442

4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 36.217 40.285 11% 11.591

5 Lợi nhuận khác 336 -64 -119% 10

6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36.553 40.221 10% 11.602

7 Lợi nhuận sau thuếTNDN 29.161 32.387 11% 9.282

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cồ tức (%) 64% 34% -46% -

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và 2018, BCTC Quý 1/2019

Tồng tài sản công ty năm 2018 là 465.059 triệu đồng, tăng 35% so với năm 2017 chủ yếu do 
việc mua sắm thêm tài sản cố định và đầu tư vào nhà máy mới, phục vụ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Doanh thu thuần đạt 419.496 triệu đồng trong năm 2018 tăng 
tương đương 24% so với cùng kỳ; Đồng thời, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng chậm 
hơn so với tốc độ tằng trưởng doanh thu đạt 11% so với nằm trước, tương đương 40.285 

triệu trong năm 2018. Nguyên nhân do tổng chi phí tăng 26% cao hơn 2% so với mức tăng 
doanh thu và chiếm tỷ trọng 91% so với doanh thu. Cụ thể, giá vốn hàng bán trong năm 2017 

là 189.613 triệu đồng, năm 2018 là 281.931 đồng tăng tương đương 48%, nguyên nhân do
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giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nhanh. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 18% và chi phí 
quản lý doanh nghiệp tăng 1%.

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 
năm báo cáo

8.2.1. Thuận lợi

Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề, kinh nghiệm và tận tâm. Các cán bộ quản lý và 

chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm và năng động. Đây là yếu tố 
giúp Công ty nắm bắt kịp thời tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng thời nắm bắt được nhu cầu của 

khách hàng để nghiên cứu và phát triền các sản phẩm mới có chất lượng tốt và phù hợp với 

nhu cầu chữa bệnh của người dân.

Cơ sở vật chất và máy móc thiết bị tiên tiến. Đây là yếu tố giúp Công ty đáp ứng nhu cầu sản 

xuất và đòi hỏi của thị trường về chất lượng sản phẩm.

Sản phẳm Công ty ngày càng được khách hàng ưa chuộng và phổ biến trên thị trường.

Hệ thống phân phối của Công ty được củng cố, mở rộng, chính sách phân phối sản phẩm linh 

hoạt và hiệu quả.

Nền kinh tế Việt Nam đã có chuyền biến tích cực và phát triền sau khi Việt Nam gia nhập 
WTO. Đây là yếu tố thuận lợi cho ngành Dược trong nước nói chung và Công ty nói riêng, có 
cơ hội tiếp cận với các thị trường dược phẩm ngoài nước, học hỏi và chuyền giao công nghệ 

sản xuất hiện đại trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Các chính sách của Nhà nước cũng như người dân ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức 

khỏe của bản thân.

8.2.2. Khó khôn

Nguồn nhân lực còn thiếu và năng lực chưa đáp ứng kịp với tốc độ tăng trưởng hiện tại và sắp 
tới. Đặc biệt là đội ngũ bán hàng vẫn còn mỏng đã ảnh hưởng đến quá trình mở rộng mạng 

lưới bán hàng.

Nguồn lực tài chính còn khiêm tốn đã hạn chế quá trình mở rộng thị trường của Công ty.

Tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành dược phẩm, đặc biệt là từ các Công ty 

dược phẩm nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học 

công nghệ hiện đại.

Giá nguyên liệu đầu vào (chủ yếu từ Trung Quốc) đang có xu hướng tăng nhanh do nguồn 
cung sụt giảm mạnh vì việc thay đồi chính sách. Chính vì thế đã đắy giá vốn hàng bán lên cao 
và sự bất ổn của kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình kinh doanh của các 
danh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Giá cả nguyên vật liệu, lãi suất vay ngân hàng 
tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng,... làm tăng các khoản chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động và lợi 

nhuận.
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I

9. Vị thế cùa công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của công ty trong ngành

Vị thế của Công ty so với các Công ty cùng ngành nghề về quy mô tài sản và doanh thu hàng 
năm, Agimexpharm là Công ty có quy mô nhỏ. Dưới đây là một vài số liệu của các công ty 

dược phẩm trong nước tại thời điểm cuối năm 2018.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

1 DTT LNST Tĩsuất
năm

■ . ■ :
năm LNST/

ì 2018 2018 VCSH

1 Dược Hậu Giang (DHG) 4.206 1.307 3.144 3.887 651 20,7%

2 Dược phẩm Imexpharm (IMP) 1.774 494 1.504 1.184 138 9,1%

3
Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 
(DMC)

1.465 347 1.129 1.385 228 20,1%

4 Dược Cửu Long (DCL) 1.730 568 805 804 12 1,4%

5 Dược phẩm OPC (OPC) 1.191 265 627 1.002 99 15,7%

6 Dược Bến Tre (DBT) 604 123 249 809 20 8,0%

7 Agimexpharm 465 96 174 419 32 18,4%

8
Dược phẩm Dược liệu 
Pharmedic (PMC)

354 93 300 454 73 24,3%

9 Dược Lâm Đồng (LDP) 267 78 85 431 -20 -23,5%

10 Dược Phẩm Phong Phú (PPP) 157 80 95 125 6 6,3%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của các Công ty.

Xét về khía cạnh tổng tài sản, vốn điều lệ nằm 2018 Agimexpharm đứng thứ 7 trong số 10 
công ty. về tỉ suất lợi nhuận Agimexpharm đứng thứ 4 trong số 10 Công ty. Công ty đang có 
một vị thế nhất định trên thị trường với những sản phẩm có những tính năng riêng được 

khách hàng tín nhiệm, đặc biệt là tại tỉnh An Giang và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

9.2. Triền vọng phát triển cùa ngành công nghiệp Dược Việt Nam

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con số 

trong vòng 5 năm tới và đạt 7,7 tỷ USD vào 2021. Theo tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi 
trường và sức khỏe cộng đồng, MDPI, tăng trưởng trung bình hàng năm trong chi tiêu thuốc 
của người Việt Nam là 14,6% từ năm 2010 - 2015, và dự kiến sẽ duy trì ở mức tăng trưởng 
hàng năm ít nhất 14% mỗi năm vào năm 2025. Chi tiêu bình quân đầu người cho thuốc ở Việt 
Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 85 USD vào năm 2020 và 163 USD vào năm 2025, nguyên 
nhân chủ yếu có thể kề đến như sau:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập quốc dân cao;

Sự nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ sức khỏe;

V  S Ỉ2
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- Tốc độ đô thị hóa cao, ô nhiễm môi trường và những thói quen ăn uống thiếu khoa 
học dẫn đến việc gia tăng bệnh tật trong dân cư.

Theo chính sách phát triền ngành dược Việt Nam đến năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục duy 
trì các rào cản pháp lý áp dụng với Các tập đoàn dược phẩm nước ngoài bao gồm:

Hạn chế cấp phép đăng ký nhãn thuốc;

Không cho phép phân phối trực tiếp thuốc tại Việt Nam;

Doanh nghiệp dược Việt Nam tiếp tục có lợi thế trong việc đấu thầu cung cấp thuốc 

cho kênh điều trị. Các quy định về đấu thầu thuốc tại bệnh viện công không bị ràng 
buộc bởi bất cứ cam kết quốc tế nào (WHO, TPP, AFTA,...) do đây là quy định nội bộ 

sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Đây là các yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp dược Việt Nam cạnh tranh với doanh 
nghiệp dược nước ngoài tại Việt Nam.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triền của Công ty với định hướng của 
ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Chăm sóc sức khỏe cho toàn dân là một trong những vấn đề được Chính phủ Việt Nam quan 

tâm và đầu tư. Đến hết năm 2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,7 triệu người; 

tham gia BHTN là 12,6 triệu người. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và 
đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT và Chính phủ đang 

từng bước đề tiến tới bảo hiềm y tế cho toàn dân trong thời gian sắp tới. Chính phủ đã và 

đang thực hiện nhiều chính sách liên quan, đặc biệt là chi ngân sách cho lĩnh vực Y tế để thực 

hiện mục tiêu này. Với các chính sách của Chính phủ liên quan đến việc nâng cao sức khỏe 

cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bên cạnh việc tăng chi tiêu của người dân 

cho sức khỏe, nhu cầu sử dụng dược phẩm sẽ gia tăng trong thời gian tới. Đây là cơ hội rất 

lớn cho ngành Dược phẩm.

Với định hướng đầu tư nghiên cứu và sản xuất các loại dược phẩm có chất lượng cao, phù 
hợp với nhu cầu phòng và chữa bệnh của người dân, Agimexpharm tin tưởng định hướng này 

hoàn toàn phù hợp với chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thế giới.

10. Chính sách đối với người lao động

Công ty luôn coi con người là tài sản quí giá nhất, vì ngay từ ngày mới thành lập, Công ty luôn 

chú trọng xây dựng chính sách thoả đáng cho người lao động. Bên cạnh chế độ đãi ngộ với 

thu nhập hấp dẫn, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh lành mạnh 
để người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo và năng lực làm việc

10.1. Số lượng và cơ cấu người lao động trong công ty

Tổng số lao động trong Công ty tính đến 31/12/2018 là 326 người với cơ cấu như sau:
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2 Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 185 56,75%

3 Lao động phổ thông 36 11,04%

Tồng cộng 326 100%

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

10.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, chế độ phúc lợi 

Chính sách đào tạo

Công ty nhận thức được rằng nguồn lực là một trong những nhân tố then chốt quyết định sự 

phát triển và thành công của doanh nghiệp. Do đó, đào tạo là công tác ưu tiên hàng đầu của 

Công ty. Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập nâng cao tay nghề 

nhằm xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao và đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc.

Chính sách tiền lương

Tiền lương, tiền thưởng được chi trả căn cứ vào tổng quỹ tiền lương và mức trích lập quỹ 

khen thưởng được Đại hội đồng cồ đông thường niên thông qua. Việc phân phối tiền lương, 
thưởng theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng được Hội đồng quản trị thông qua; Công ty trả 

lương theo thời gian làm việc nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên nỗ lực nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh, hàng năm, cán bộ công nhân viên được xét tăng lương phụ thuộc 
vị trí công việc, mức độ hoàn thành công việc và năng lực thực tế của nhân viên.

Mức lương bình quân

Mức lương bình quân của người lao động năm 2018: là 10.000.000 đồng/tháng 

Chính sách thưởng

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty tăng năng suất và hiệu 

quả lao động, Công ty luôn có chính sách khen thưởng phù hợp và kịp thời cho nhân viên dựa 
trên kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Chế độ phúc lợi

Việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiềm xã hội và các chế độ phúc lợi khác được thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, vào các dịp lễ lớn, Công ty luôn dành tặng những 

phần quà khích lệ hoặc tặng tiền cho cán bộ công nhân viên và gia đình.

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động

Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: theo quy định của pháp luật.

Bảo hiềm xã hội, Bảo hiềm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Công ty thực hiện đóng bảo hiểm 
bắt buộc 100% cho người lao động.
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- Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ 

công nhân viên, áp dụng chế độ định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho toàn thề CBCNV trong 
Công ty mỗi năm một lần.

Sự tuân thủ pháp luật của nhân viên.

Mọi cá nhân trong Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật lao động, thuế, các 

nội quy, quy chế, thỏa ước đã được ban hành như: ký hợp đồng lao động, tuân thủ mọi quy 
định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

11. Chính sách cổ tức

Căn cứ Điều lệ tồ chức và Hoạt động Công ty, chính sách phân phối cổ tức của Công ty như 

sau: Công ty chỉ được trả cồ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cổ đông được chia cổ tức theo 

tỷ lệ vốn góp. Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt 
quá mức do HĐQ.T đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

Hội đồng quản trị có thề thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với 
khả năng sinh lời của Công ty. HĐQT có thề đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hay từng phần cồ tức bằng tiền mặt hoặc cồ phiếu và HĐQT là cơ quan 

thực hiện nghị quyết về việc này.

Tỷ lệ chia cổ tức qua từng năm:

Năm Tỷ lê cổ tức/Mênh giá Hình thức Chi trả

2010 16% Trả cổ tức bằng tiền mặt

2011 25% 5% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu

2012 15% Trả cồ tức bằng tiền mặt

2013 30% 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu

2014 17% Trả cổ tức bằng tiền mặt

2015 15% Trả cổ tức bằng tiền mặt

2016 15% Trả cổ tức bằng tiền mặt

2017 30% Trả cổ tức bằng cổ phiếu

2018 12% Trả cổ tức bằng tiền mặt
Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

12. Tinh hình tài chính

12.1. Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh 

doanh:

Công ty Cồ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM luôn sử dụng và quản lý vốn góp của cồ đông và 
vốn kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật và đúng mục đích, quy định tại Điều lệ 

tồ chức hoạt động công ty.
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12.2. Trích khiu hao TSCĐ:

Tài sản cố định được trình bày trên báo cáo tài chính theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn 

lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua hoặc giá thành thực tế và các khoản chi 

phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn 
sàng sử dụng.

Các chi phí đã chi ra để nâng cấp tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản cố định 

đó. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi như khoản phí tồn và được hạch toán trực 

tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao tài 

sản cố định được căn cứ vào khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian sử dụng ước 
tính cho một số nhóm tài sản cố định như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc 1 0 -2 5  năm

Máy móc, thiết bị 0 6 -1 0  năm

Phương tiện vận tải, thiết bị tuyền dẫn 06 - 10 năm 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 0 5 -1 0  năm

12.3. Mức lương bình quân:

Lương nhân viên bình quân của người lao động trong Công ty trong năm 2018 là 10.000.000 

đồng/tháng/người. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiềm, các khoản lương, 

thưởng, phụ cấp. Mức lương bình quân của cán bộ nhân viên công ty là tương đối cao so với 
mặt bằng chung của các doanh nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng của 

AGIMEXPHARM hiện tại, mức lương bình quân của cán bộ nhân viên công ty được kỳ vọng sẽ 
còn gia tăng.

12.4. Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ vay, cũng như nợ của khách hàng.

12.5. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty luôn nộp đúng và đủ các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,... 
theo các quy định của Nhà nước.

12.6. Trích lập các quỹ theo luật định:

Việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định, số dư các 
quỹ tại thời điềm cuối năm 2017 -  2018 được thề hiện dưới đây.

Đơn vị tính: đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 31/3/2019 1

: 1 Quỹ đầu tư phát triển 33.409.059.579 30.161.270.299 30.161.270.299
2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.586.319.044 10.087.671.095 8.518.024.206
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Tổng cộng 39.995.378.623 40.248.941.394 38.679.294.505
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiếm toán và BCTC quý 1 nâm 2019 của CTCP Dược

Pham Agimexpharm.

Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như 
sau:

- Quỹ đầu tư phát triền dùng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản 
cố định, nghiên cứu khoa học, sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán 
thuế và tồn thất về tài sản, công nợ.

Quỹ khen thưởng: dùng đề khen thưởng cho CBCNV, cá nhân, tập thề có thành tích 
tốt.

Quỹ phúc lợi: dùng đề chi hỗ trợ cho các hoạt động cải thiện sức khỏe, tinh thần của 
CBCNV Công ty, chi hỗ trợ các cơ quan tổ chức, xã hội

12.7. Tồng dư nợ vay:

Tình hình nợ vay của Công ty tại thời điềm cuối năm 2017 và năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: done

Vay ngắn hạn 

Vay dài hạn

190.194.059.188 270.653.287.213

328.889.000

269.697.786.169

Tồng cộng

20.319.353.394 Ị 21.897.849.244 

290.972 640 595 291 595.635 413190.522.948.188
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 đa kiểm toán và BCTC quý I năm 2019 của CTCP Dược

Phẩm Agimexpharm.
Căn cứ theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, CTCP Dược phẩm Agimexpharm không 
có nợ quá hạn. Tổng dư nợ được bảo lãnh là 10,3 tỷ từ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt
Nam.

13. Tinh hình công nợ hiện nay:

13.1. Các khoản phải thu của Công ty.

Tình hình nợ phải thu của Công ty tại thời điểm cuối năm 2017 và năm 2018 như sau:
Đơn vị tính: đồng

STT Chĩ tiêu Ề Ể Ể M W H ĩ$ IÊ Ê ẫ

1
Các khoản phải thu 
ngắn hạn

114.111.641.998 166.481.519.048
134.260.100.263

1 Phải thu khách hàng 95.120.595.727 145.134.577.008 115.052.404.243

2
Trả trước cho người 
bán

12.113.116.775 10.227.327.703
13.631.004.800

3
Các khoản phải thu 
khác

8.195.555.789 12.773.348.620 7.280.425.503

4
Dự phòng phải thu khó 
đòi

(1.317.626.293) (1.703.734.283) (1.703.734.283) 1

II Các khoản phải thu dài 13.719.981.529 12.792.987.311 14.127.142.679

V  S & S ĩ.íỉí
33



AGiMEXPHARM BẢN CÁO BẠCH

hạn

1 Phải thu dài hạn khác 13.719.981.529 12.792.987.311 14.127.142.679

Tổng cộng 127.831.623.527 179.274.506.359 148.387.242.942

Nguồn: Báo cáo tài chính nâm 2018 đã kiểm toán và BCTC quý I năm 2019 của CTCP Dược
Phẩm Agimexpharm.

Tình hình nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 2017 và năm 2018:

Đơn vị tính: đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 31/3/2019

1 Nợ ngắn hạn 190.194.059.188 270.653.287.213 269.697.786.169

1 Phải trả cho người bán 57.891.888.378 91.470.807.213 47.635.220.356

2 Người mua trả tiền trước 1.666.514.919 1.839.305.381 1.833.623.131

3
Thuế và các khoản phải nộp 
cho nhà nước

7.593.070.115 6.096.022.223 3.614.666.569

4 Phải trả cho người lao động - - -

5 Chi phí phải trả 4.171.074.738 3.404.277.842 3.223.571.580

6 Các khoản phải trả khác 596.559.001 739.667.147 730.902.543

7 Vay và nợ thuê tài chính 111.688.632.993 157.015.536.300 204.141.777.784

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.586.319.044 10.087.671.095 8.518.024.206

II Nợ dài hạn 328.889.000 20.319.353.394 21.897.849.244

1 Phải trả dài hạn khác - - -

2 Vay và nợ thuê tài chính 328.889.000 20.319.353.394 21.897.849.244

3
Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ

- -

-

Tổng cộng 190.522.948.188 290.972.640.595 291.595.635.413
Nguồn: Báo cáo tài chính nâm 2018 đã kiểm toán và BCTC quý I năm 2019 của CTCP Dược

Phẩm Agimexpharm.
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13.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,31 1,17

Hệ số thanh toán nhanh 0,78 0,70

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tồng tài sản (%) 55,61% 62,57%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 125,26% 167,14%

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho (vòng) 2,10 2,48

Doanh thu thuần /Tổng tài sản 0,98 0,90

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%) 8,6% 7,7%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (%) 19,2% 18,6%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%) 8,5% 7,0%

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%) 10,7% 9,6%

5 Chỉ tiêu liên quan đến cồ phần

Thu nhập trên cồ phần (EPS) 3.339 2.563

Khả năng thanh toán của công ty có xu hướng giảm trong năm 
hạn giảm từ 1,31 lần xuống còn 1,17 lần. Tuy nhiên, nhìn chung 
1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi hơn 1 đồng tài sản ngắn

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và 2018.

2018. Hệ số thanh toán ngắn 
vẫn còn ở mức độ an toàn khi 
hạn.

Tổng nợ năm 2018 của công ty là hơn 290 tỷ đồng, tăng 52,7% so với năm 2017 chủ yếu đến 
từ 02 nguyên nhân sau: khoản gia tăng trong mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn; Đồng 
thời, công ty thực hiện vay dài hạn để đầu tư vào nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu ở Bình 
Hòa. Điều này làm gia tăng tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn của công ty. Hệ số nợ/ tổng tài sản 

năm 2017 là 55,61% sang năm 2018 con số này tăng lên 62,57%.

Hiệu quả quản lý tài sản của công ty biến động không nhiều trong năm 2018. Cụ thể, vòng 
quay hàng tồn kho năm 2017 là 2,1 lần và năm 2018 là 2,48 lần. Hiệu quả sử dụng tài sản 

giảm nhẹ từ 0,98 xuống 0,9 lần cho thấy 1 đồng tài sản có khả năng tạo ra 0,9 đồng doanh 

thu trong năm 2018.

Như đã trình bày ở trên, lợi nhuận năm 2018 tăng so với năm 2017 nhưng do sự gia tăng 
trong các khoản đầu tư vào nhà máy và trang thiết bị cho nên các hệ số về khả năng sinh lợi 
có xu hướng giảm trong năm.

35



AG1MEXPHARM BẢN CÁO BẠCH: A smexpharm

14. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiềm soát, Kế toán trưởng

14.1. Danh sách và sơ yếu lý lịch HĐQT:

131 HỌ và tên Chức vụ Năm sinh' n 4 ' 1 , , ! t CMND

1 Nguyễn Văn Kha
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tồng Giám đốc
1953 089053000074

2 Trần Thị Đào Thành Viên HĐQT 1952 340580662

3 Nguyễn Quốc Định Thành viên HĐQT 1962 340246886

4 Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT 1968 022017374

5 Phạm Thị Bích Thủy
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tồng giám đốc
1969 350875600

ú '  s ĩ c
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Ông NGUYỄN VĂN KHA - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 16/05/1953

CMND: 089053000074 cấp ngày 09/04/2018 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQ.L cư trú & 
DLQG về dân cư.

Nơi sinh: An Giang

Quê quán: An Giang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 390 Đường Tên Lửa, Q. Bình Tân, TP.HCM.

Trình độ học vấn: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ 

Quá trình công tác:

• Từ 1973 -  1979: Học Đại học Dược khoa sài Gòn

• Từ 1980 -  1981: Công tác tại Khoa dược Đại học Y dược TP.HCM

• Từ 1982 -  1994: Công tác tại xí nghiệp Dược phẩm An Giang

• Từ 1995 -  2001: Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn TP.HCM

• Từ 2002 -  2004: T.v. BKS Công ty Dược phẩm 3/2 TP.HCM

• Từ 2005 -  2007: Phó Giám đốc CÔNG TY CP DP Agimexpharm -Thành viên HĐQT

• Từ 2007 -  2012: Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Giám đốc CÔNG TY CP DP Agimexpharm

• Từ 2013 -  nay: Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CÔNG TY CP DP Agimexpharm 

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Cá nhân: 769.657 cồ phần, chiếm tỷ lệ 8,00 % vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác:

• IMP: 6.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % vốn điều lệ.

• MKP: 26.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 ,ll% vố n  điều lệ.

Các khoản nợ với công ty: không có

Lợi ích liên quan đến tồ chức phát hành: không có
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Bà TRẦN THỊ ĐÀO -  Thành Viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh: 01/05/1952

CMND: 340 580 662 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an tỉnh Đồng Tháp

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Hồng Ngự, Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 05 Trương Định, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Trình độ học vấn: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ 

Quá trình công tác:

• 1967 -  1974: Phó Ban lãnh đạo xưởng Dược, Bí thư Chi bộ Ban dân y khu VIII

• 1974 -  1977: Học Bổ túc văn hoá tại TP.HCM

• 1977 -  1980: Học chuyên tu Đại học dược TP.HCM

• 1980 -  1983: Phó phòng nghiệp vụ Dược -  Sở y tế Đồng Tháp

• 1983 -1984: Học Nga văn Trường Quản lý Y tế TP.HCM

• 1984 -  1998: Giám Đốc Công ty Dược Đồng Tháp

• 1999 -  2000: Giám Đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 7

• 2001 -  2004: Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

• 2005 -  nay: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 

Chức vụ đang nắm giữ ở tồ chức khác:

• Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CPDP Imexpharm

• Thành viên HĐQT Công ty CP Dược S.Pharm

• Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Dapharco

• Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam 

Số cồ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Cá nhân: 0 cổ phần

• Đại diện vốn: 3.176.115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,99% Vốn điều lệ

• Người có liên quan: 0 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác:

• CTCP Dược Phẩm Imexpharm: 477.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,97% Vốn điều lệ.

Các khoản nợ với công ty: không có

V  s& SP
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Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có

Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH -  Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1962

CMND: 340 246 886 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an Đồng Tháp

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 97, Hùng Vương, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Tài chính-Kế toán

Quá trình công tác:

• 1979 - 1984 : Học đại học Tài chính Kế toán -  Cơ sở 2 TP.HCM

• 1985 - 1991: Chuyên viên Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp

• 1992 - 1995 : Phó phòng Tài chính sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp

• 1995 - 1999 : Trưởng phòng Nghiệp vụ I Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại

Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp

• 1999 - 2000 : Phó Giám đốc Công ty Dược phim Trung Ương 7

• 2001 -  2004: Phó Giám đốc Công ty cồ phần Dược phẩm Imexpharm

• 2005 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm

Imexpharm

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Chức vụ đang nắm giữ ở tồ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty 

CP Dược phẩm Imexpharm

Số cổ phần nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác:

• CTCP Dược Phẩm Imexpharm: 497.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,01% vốn điều lệ.

Ỵuonịa 
▼4 *  SòcuriĩiG
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Các khoản nợ với công ty: không có

Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có

Ông PHẠM UYÊN NGUYÊN -  Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh: 08/06/1968

CMND: 022017374 cấp ngày 25/11/2003 tại Công an TP.HCM

Nơi sinh: TPHCM

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 19D Thạch Thị Thanh, Q .l, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩQTKD

Quá trình công tác:

• Từ 1988 -  1991: Phóng viên tập sự báo Tuổi Trẻ TP.HCM

• Từ 1991 -  1994: Cán bộ nghiên cứu Viện kinh tế TP.HCM

• Từ 1994 -  1997: Du học Singapore thạc sĩ QTKD chuyên ngành tài chính ngân hàng. 

•T ừ  1997 -  2000: Phó trưởng ban Thẩm định Quỹ Đầu tư Phát triền Đô thị TP.HCM

• Từ 2000- 2003: Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP.HCM

• Từ 2003 -  2007: Giám đốc điều hành kiêm trưởng văn phòng đại diện Công ty Vina
Capital Investment Management Ltd.

• Từ 2007 -  2012: Tồng giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ hợp lực Việt Nam

• Từ 2012 -  nay: Thành viên HĐQT Công ty cồ phần Dược phẩm Agimexpharm 

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

• Thành viên HĐQT, Công ty CP văn Hóa Phương Nam

• Thành viên HĐQT, Công ty CP Thế kỷ 21 

Số cổ phần nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 1.406.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,61% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Yuan fa 
YẠT Sởcur/ỉ/e
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• Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác:

• Cổ đông nhỏ dưới 1 %: ACB, BMP, CCR, CMI, CIC, CSM, DHT, DTT, EIB, DCM, FPT, GIL, 
HAG, HAI, HKP, HVG, HPG, IMP, ITA, JVC, KDC, MBB, MKP, NBC, OPC, ORS, PCT, PET, 
PIT, PSI, PTI, PVI, SAV, SFC, TH I, RDP, TMS, TNC, VNR, PXS, MSC, VDS, VPB, ITD, VGG, 
CEA, CLX, VNM, TLI, TCS, C21

• Sở hữu trên 2%:

HAI: 4.452.lOOcp (2.44%)

PSI: 2.962.000cp (4.95%)

THT: 1.252.40ŨCP (5.10%)

Các khoản nợ với công ty: không có 

Lợi ích liên quan đến tồ chức phát hành: không có 

Bà PHẠM THỊ BÍCH THỦY-Thành viên HĐQ.T kiêm Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 31/01/1969

CMND: 350875600 cấp ngày 03/10/2015 tại CA tỉnh An Giang

Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: An Giang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 620/16 Bùi Văn Danh, Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Số ĐT liên lạc: 0913 661 955

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ

Quá trình công tác:

• Từ 1989 -  1994:Học Đại học Y dược TPHCM

• Từ 1995 -  1997: KSV tổ Pha chế xưởng dược Công ty DP An Giang

• Từ 1997 -  2001: Tổ phó tổ Pha chế Công ty Dược phẩm An Giang

• Từ 2001 -  2004: Phó Quản đốc Công ty Dược phẩm An Giang

• Từ 2004 -  2006: Thành viên HĐQT, Quản đốc xưởng dược Công ty CP DP An Giang

• Từ 2006 -  2008: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP DP An Giang

• Từ 2008 -  2012: Học Dược chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM

í í ?  sV é S
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• Từ 2008 -  nay: Thành viên HĐQ.T, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Thành viên HĐQ.T, kiêm Phó Tồng Giám 
đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 164.238 cồ phần, chiếm tỷ lệ 1,71% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu tại các công ty khác: không

Các khoản nợ với công ty: không có

Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có
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Danh sách và sơ yếu iý lịch Ban Kiểm Soát:

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số CMND

1 Trần Thị Thanh Hằng Trưởng Ban Kiểm Soát 1977 025026183

2 Lê Thị Thùy Linh Kiềm soát viên 1986 351804172

3 Nguyễn Hồng Ngọc Kiểm soát viên 1986 341354638
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BÀ TRẦN THỊ THANH HẰNG -  Trưởng Ban Kiềm soát

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1977

CMND: 025026183 cấp ngày 20/10/2008 tại Công an TP.HCM

Nơi sinh: Tiền Giang

Quê quán: Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 168/34H, Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Vận tải biển

Quá trình công tác:

• Từ 1995 -  2000: Học Đại học Hàng Hải

• Từ 2001 -  2003: Thạc sĩ Kinh tế vận tải biển Trường Đại học Hàng Hải

• Từ 2000 -  2007: Giảng viên Khoa Kinh tế Vận tải biển Trường ĐH GTVT TP.HCM

• Từ 2004 -  nay: Giảng viên bán cơ hữu dạy Môn Thị trường chứng khoán Khoa Quản

• Từ 2004-2006: Giám đốc Công ty CP Phát PhátTP.HCM

• Từ 2007 -  2010: Giám đốc Công ty CP Hồng Ngân TP.HCM

• Từ 2009 -  2013: cử  nhân Luật Trường Đại học luậtTP.HCM

• Từ 2010 -  nay: Tồng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Đào tạo Doanh Chủ TP.HCM

• Từ 2007 -  nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP DP Agimexpharm

• Từ 2010 -  nay: Trưởng Ban Kiềm soát Công ty CP DP Agimexpharm 

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Trưởng Ban Kiềm soát 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

• Tồng Giám đốc CTCP Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ.

• Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành.

Số cổ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 14.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu tại các công ty khác: không có

Các khoản nợ với công ty: không có

trị Kinh doanh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

ú '  s ầ ỉS ĩìl
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Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có

BÀ LÊ THỊ THÙY LINH -Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 19/11/1986

CMND: 351 804 172 cấp ngày 18/02/2011 tại Công an tỉnh An Giang.

Nơi sinh: Cao Lãnh - Đồng Tháp 

Quê quán: An Giang 

Dân tộc: Kinh 

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 555/5 đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý, Long Xuyên, An 

Giang.

Trình độ học vấn: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Dược Sĩ 

Quá trình công tác:

• 2007 - 2011: Nhân viên xưởng sản xuất và Đảm bảo chất lượng Công ty CPDP
Agimexpharm.

• 2011 - 2015: học Trường Đại Học Y Dược TP.HCM

• 2015 - 2017: Chuyên viên Đảm bảo chất lượng Công ty CPDP Agimexpharm.

• 2017 - nay: Phó Giám đốc Đảm bảo chất lượng Công ty CPDP Agimexpharm;

• 2018 -  nay: là thành viên ban kiểm soát

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Phó Giám đốc Đảm bảo chất lượng Công 

ty CPDP Agimexpharm

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không 

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 3.900 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu tại các công ty khác: không

Các khoản nợ với công ty: không có

Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có

T
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BÀ NGUYỄN HỒNG NGỌC-Thành viên Ban Kiềm soát

Ngày tháng năm sinh: 29/08/1986

CMND: 341 354 638 cấp ngày 29/07/2009 tại Công an tỉnh Đồng Tháp 

Nơi sinh: Đồng Tháp.

Quê quán: Đồng Tháp 

Dân tộc: Kinh 

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 187/22 Đường Thiên Hộ Dương, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác:

• 2008 -  2015: Nhân viên phòng kế toán Công ty CPDP Imexpharm

• 2015 - 2017: Tồ trưởng phụ trách kiềm tra chi phí bán hàng Công ty CPDP Imexpharm

• 2017 - nay: Phó Trưởng phòng Công ty CPDP Imexpharm.

• 2018 -  nay : giữ chức thành viên ban kiểm soát tại Công ty CPDP Agimexpharm 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng phòng Công ty CPDP Imexpharm

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác:

• IMP: 1.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% vốn điều lệ.

• ITA: 800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00009% vốn điều lệ 

Các khoản nợ với công ty: không có

Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có
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14.2. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

STT Họ và tên
.

Chức vụ Năm sinh SỐ CMND

1 Nguyễn Văn Kha
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám Đốc

1953 089053000074

2 Phạm Thị Bích Thủy
TV HĐQ.T kiêm Phó Tổng 
Giám Đốc

1969 350875600

3 Lê Văn Mác Phó Tổng Giám Đốc 1965 351076077

4 Lâm Trí Hiền Phó Tổng Giám Đốc 1981 334164210

5 Dương Ánh Ngọc Kế Toán Trưởng 1982 351412168

Ông NGUYỄN VĂN KHA - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc (xem SYLL HĐQT)

Bà PHẠM THỊ BÍCH THỦY-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Phó giám đốc (xem SYLL HĐQT)

▼4? S e c u n iis s  Va

47



A6IMEXPHARM BẢN CÁO BẠCH

ÔNG LÊ VĂN MÁC -  Phó Tổng Giám Đốc

Ngày tháng năm sinh: 1965

CMND: 351076077 cấp ngày 10/11/2009 tại CA. An Giang

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 144/3/32 Cô Giang, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Trình độ học vấn: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Y Sĩ.

Quá trình công tác:

• Từ 1982 - 1991: Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Huyện Tri 
Tôn.

• Từ 1992 -  12/2006: Phó phòng Tổ chức Công ty CP DP An Giang.

• Từ 2007-03/2014: Quyền Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP DP Agimexpharm.

• Từ 04/2014 -  09/2015: Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP DP Agimexpharm.

• Từ 10/2015 -  06/2016: Giám đốc Bán hàng & Phát triển thị trường vùng Mekong 
Delta Công ty CP DP Agimexpharm.

• Từ 07/2016 -  07/2017: Trợ lý Ban Tổng Giám đốc về Xây dựng & Hành chánh Công 
ty CP DP Agimexpharm.

• Từ 08/2017 -  nay: Phó Tổng Giám đốc Hành chính & Nhân sự Công ty CPDP 
Agimexpharm.

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Phó Tồng Giám Đốc 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không có 

Số cồ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 47.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 45.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu tại các công ty khác: không

Các khoản nợ với công ty : không có

Lợi ịch liên quan đến tổ chức phát hành: không có
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ÔNG LÂM TRÍ HIỀN -  Phó Tổng Giám Đốc

Ngày tháng năm sinh: 06/02/1981

CMND: 334164210 cấp ngày 17/08/2012 tại Công an Trà Vinh 

Nơi sinh: Trà Vinh 

Dân tộc: Khmer 

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Ấp Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh 

Trình độ học vấn: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ 

Quá trình công tác:

• Từ 07/2003 -  03/2014: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Domesco- Đồng 

Tháp.

• Từ 04/2014 -  04/2016: Công tác tại Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm -  Chi 

nhánh TP.HCM.

• Từ 05/2016 -  21/02/2019: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 

-  Chi nhánh TP.HCM phụ trách hệ ETC.

• Từ 22/02/2019: Phó Tồng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm phụ 

trách hệ ETC.

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Phó Tổng Giám Đốc 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 8.450 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu tại các công ty khác: không

Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có 

Các khoản nợ với công ty: không có

BÀ DƯƠNG ÁNH NGỌC -  Kế toán trưởng

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1982

V
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CMND: 351412168 cấp ngày 18/04/2012 tại Công an tỉnh An Giang

Nơi sinh: An Giang

Quê quán: An Giang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 1/9 Lý Thường Kiệt, p, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh .

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:

• Từ 1997 -  2000: Học Trường PTTH chuyên Thoại Ngọc Hầu

• Từ 2000 -  2004: Học Đại học An Giang -  Ke toán doanh nghiệp

• Từ 2005-2007: Kế toán tồng hợp, CôngTyTNHH Chế Biến Thức Ăn Thủy sản Á Châu

• Năm 2006: Học Bồi dưỡng kế toán trưởng do Trường ĐH mởTP.HCM đào tạo

• Từ 2007 -  2009: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

• Từ 2010 -  2013: Trưởng phòng kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH Metro Cash &
Carry Việt Nam tỉnh An Giang

• Từ 2013 -  2016: Ke toán tổng hợp tại Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

• Từ 2015 -  nay: Thư ký HĐQT Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

• Từ 2016 -  nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm 

Chức vụ công tác hiện nay tại AGIMEXPHARM: Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ (22/02/2019):

• Sở hữu cá nhân: 31.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,33% vốn điều lệ.

• Đại diện vốn: 0 cồ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

• Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu tại các công ty khác: không

Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không có 

Các khoản nợ với công ty: không có

Yuan to 
TẠT Sécur/ỈIGnes
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15. Tài sản

15.1. Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính kiềm toán tại 31/12/2018:

Tài sản cố định hữu hình Triệu đồng 145.819 43.095
... .... ___ ___

102.724

Nhà cửa, vật kiến trúc Triệu đồng 73.733 13.745 59.988

Máy móc, thiết bị Triệu đồng 63.767 25.380 38.387

PT truyền tải, TB truyền dẫn Triệu đồng 7.460 3.396 4.064

Thiết bị, dụng cụ quản lý Triệu đồng 859 574 285 1

Tài sản cố định vô hình Triệu đồng 23.668 1.139 22.529

Quyền sử dụng đất Triệu đồng 22.114 297 21.817

Phần mềm kế toán Triệu đồng 1.554 842 712

Tổng cộng Triệu đồng 169.487 44.234 125.253

16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Nguồn: BCTC kiểm toán nỏm 2018.

Đơn vị tính: triệu đồng

Doanh thu thuần 419.496 450.000 7,27%

Lợi nhuận sau thuế 32.387 36.000 11,15%

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần 7,7% 8% 8,1%

Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu 18,6% 17,4% -6,45%%

Tỷ lệ chia cồ tức/VĐL 12% 12% -

Nguồn: CTCP Dược phẩm Agimexpharm.

(*) Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng năm 
và được ĐHCĐ thường niên hằng năm thông qua.

Căn cứ hoàn thành kế hoạch

❖  Khối sản xuất

Cập nhật thường xuyên nguồn nguyên vật liệu để có kế hoạch dự trữ thích hợp. Tìm 
giải pháp thực hiện hiệu quả, nâng cao nằng suất, tiết giảm chi phí sản xuất (sẽ quy 
định chỉ số giảm do đơn vị đề xuất, tất cả được lập thành đề tài sáng kiến cải tiến).

Nâng cao năng lực tồ chức và tay nghề chuyên môn cao. cần có giải pháp khẳng định 
nền sản xuất chất lượng cao.

❖  Khối kinh doanh:
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Tăng cường đội ngũ bán hàng, cả về số lượng lẫn chất lượng. Tập trung phát triển sản 

phẩm chủ lực và phát huy tác dụng của độ phủ thị trường.

Giám sát chặt chẽ và phân bổ hợp lý chính sách bán hàng để giải quyết các vấn đề 
cạnh tranh, độ phủ, niềm tin của giới y khoa.

❖  Khối tài chính

Nâng cao công tác kiềm soát rủi ro tài chính cho các hoạt động của công ty; tồn kho, 
công nợ và vốn lưu động và báo cáo kịp thời, chính xác theo Luật định, và yêu cầu 
quản trị.

Quản trị tài chính tốt để phục vụ các chương trình phát triền sản xuất kinh doanh (mở 

rộng sản xuất, phát triển thị trường và có tầm nhìn cảnh báo).

❖  Công tác quản trị điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty luôn khẳng định nỗ lực hoàn thành nhiệm 
vụ đối với toàn thể quý cổ đông và luôn đề cao con người là yếu tố quyết định thành 
công.

Rà soát và hoàn thiện quy chế, quy trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh 
giá rủi ro.

- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu công việc và sự phát triền. 
Nâng cao tự động hóa trong mọi nghiệp vụ để tăng năng suất lao động.

Quyết tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sự thay đồi với tất cả 
cấp nhân viên.

- Triển khai nhất quán mục tiêu cốt lõi của công ty đến từng phòng ban, từng nhân 
viên.

17. Đánh giá của tồ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam đã thu thập 
các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh 
doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm cũng như các lĩnh vực kinh doanh mà 
Công ty đang triển khai. Chúng tôi nhận thấy rằng, Công ty cồ phần Dược phẩm 

Agimexpharm là một trong những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong ngành, với đội 
ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề và Ban lãnh đạo có bản lĩnh, năng động trong lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh đã tạo cho Công ty có vị thế trên thị trường. Đồng thời, dựa trên kết quả 
kinh doanh của năm vừa qua cũng như các nằm trước đó, năng lực hoạt động của Công ty và 
triền vọng sắp tới của ngành và nền kinh tế; chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
trong năm tới của Công ty là phù hợp và khả thi nếu như không có những biến động bất 
thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá 
của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa
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trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán 
cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham 
khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

18. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức:

Hiện nay, cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đã được chính thức giao dịch 
tại sàn giao dịch' Upcom. Do đó, căn cứ phương án phát hành đã được Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2019 thông qua, sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị công ty 

sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bồ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
(Upcom) đối với toàn bộ số lượng cồ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành.

19. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành:

Không có

20. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thề ảnh hưởng đến giá 

cả cổ phiếu chào bán:

Không có

▼4? Secu n fio s
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V. Cỏ PHIẾU CHÀO BÁN______________________________

1. Loại cồ phiếu: phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cồ phiếu

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.208.794 cổ phần

4. Giá chào bán dự kiến:

Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cồ phiếu 

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 32.087.940.000 đồng

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng

Tỷ lệ phát hành là 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cồ phiếu tương đương với 01 quyền mua 
thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cồ phiếu mới). 
Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng 
bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho 
Hội đồng Quản trị quyết định.

- Đối tượng phát hành: cồ đông hiện hữu theo danh sách cồ đông tại ngày chốt danh 
sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cồ phiếu không phân phối hết: số 
lượng cồ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ 
được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác (là cổ đông hiện hữu 
khác) sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội 
đồng Quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.

Điều khoản chuyền nhượng:

• Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển 
nhượng cho nhà đầu tư trong nước. Người nhận chuyền nhượng quyền mua 
không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

• Cồ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

• Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho 

HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối 
cho các cồ đông hiện hữu khác sẽ bị hạn chế chuyền nhượng theo qui định của 

pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

• Hội đồng quản trị cam kết tuân thủ theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP 
V/v Sửa đồi, Bổ sung một số điều của nghị định số 58/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 nằm 
2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán trong 
việc xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết.
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5. Phương pháp tính giá:

- Giá phát hành dự kiến: 10.000/cổ phiếu 

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá trị sổ sách của công ty tại thời điềm 31/12/2018:

Vốn chủ sở hữu 174.086.610.390

BV tph — Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát 
hành

9.626.383

18.084

đồng

Giá trị thị trường của cổ phiếu AGP: cổ phiếu AGP đạt giá đóng cửa 20.000 đồng/cổ 
phiếu vào ngày 28/12/2018 (phiên giao dịch cuối cùng năm 2018).

- So sánh giá phát hành với giá trị sồ sách và giá thị trường: Giá phát hành dự kiến bằng 
55% giá trị sồ sách và 50% giá thị trường.

- Để tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu đầu tư thêm vào công ty và tăng khả năng 
thành công của đợt chào bán, giá chào bán được tính theo giá ưu đãi bằng với mệnh 
giá của cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Phương thức phân phối:

Đối với cồ đông đã lưu ký: đăng ký mua cổ phiếu và tham khảo bản cáo bạch tại công 
ty chứng khoán, nơi đã mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: đăng ký mua cổ phiếu và tham khảo bản cáo bạch tại 
Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM -  Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, p. Mỹ 
Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

7. Thời gian phân phối cồ phiếu

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công 

chúng từ ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Lịch trình phân phối cổ phiếu phát hành được thực hiện theo trình tự như sau:

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Thực hiện

1
Nhận Giấy phép đăng ký chào bán cổ 
phiếu của UBCK

D AGP, YSVN

2 Công bố thông tin theo qui định D đến D + 7 AGP, YSVN

3
Thông báo chốt danh sách cổ đông được 
thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành 
thêm.

D+3 đến D+18 AGP

4 Chuyển nhượng quyền mua ( nếu có) D + 18 đến D + 34 AGP, YSVN

▼4?
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5 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu D+ 18 đến D + 40 NĐT

6
Thực hiện bán và phân bổ số cồ phiếu mà 
cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết 
(nếu có)

D + 42 đến D + 52 AGP

7
Báo cáo kết quả phát hành và nộp hồ sơ 
đăng ký chứng khoán bổ sung

D + 53 đến D + 60 AGP

8
Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bồ 
sung

D + 80 AGP

9
CBTT Thay đổi số lượng cồ phiếu đang 
lưu hành

D +81 AGP

(Ghi chú: D được tính theo ngày làm việc và lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được thông báo 
chính thức sou khi công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu từ ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước.)

8. Đăng ký mua cổ phiếu 

Thời hạn:

Thời hạn đăng ký quyền mua và nộp tiền: Kề từ ngày cổ đông hiện hữu nhận được thông báo 
quyền mua, cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua trong thời hạn 22 ngày làm việc tại: 
Công ty chứng khoán nơi cồ đông mở tài khoản (đối với cổ đông hiện hữu đã lưu ký cồ phiếu), 
và tại trụ sở của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (đối với cổ đông hiện hữu chưa 
lưu ký). Công ty sẽ công bố chính thức thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần sau khi 
được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

Phương thức thanh toán:

- Đối với cổ đông hiện hữu đã lưu ký cổ phiếu (có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền): 
thanh toán bằng chuyền khoản tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông hiện hữu chưa lưu ký: thanh toán bằng tiền mặt/chuyền khoản theo tài 
khoản của Công ty cồ phần Dược phẩm Agimexpharm cung cấp.

Chuyền giao cồ phiếu:

Trong vòng 30 ngày kề từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải có trách nhiệm 
chuyền giao cổ phiếu cho người mua.

Quyền lợi người mua cồ phiếu:

Chào bán cho cồ đông hiện hữu: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cồ đông hiện hữu có tên trong 
danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua sẽ được 
mua 01 cổ phần mới. số cổ phần mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Người sở hữu 
quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc mua một phần số lượng cổ phần chào bán 
theo quyền mua hoặc được tự do chuyền nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ 
chuyển nhượng một lần trong thời gian thực hiện quyền.
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9. Phương thức thực hiện quyền 

Điều kiện, thời gian thực hiện quyền

Điều kiện thực hiện quyền: Đối với cồ phiếu cho cồ đông hiện hữu: Vào ngày đăng ký cuối 
cùng, cồ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu 01 cồ phần sẽ được 01 quyền 
mua, cứ 03 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phần mới.

Thời gian thực hiện quyền: Trong thời gian 22 ngày làm việc kể từ ngày kề từ ngày Trung tâm 
lưu ký chứng khoán phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký.

Tỷ lệ thực hiện quyền

Đối với cổ phiếu chào bán cho cồ đông hiện hữu: 3:1

Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền

Trong trường hợp cồ đông hiện hữu không thực hiện được quyền mua cổ phiếu, các vấn đề 

có liên quan được ủy quyền cho HĐQT giải quyết.

Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cồ phần

Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc mua một phần số lượng cổ 
phần chào bán theo quyền mua hoặc được tự do chuyền nhượng quyền mua của mình cho 
nhà đầu tư trong nước khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng 
quyền mua thì không được chuyền nhượng cho người thứ ba) trong thời gian thực hiện 

quyền.

Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không được thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ, tất cả các quyền lợi liên quan đến quyền mua sẽ đương nhiên chấm dứt và tổ chức 
phát hành không phải thanh toán cho người sở hữu quyền bất cứ một khoản chi phí nào, 
cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc không thực hiện quyền của cổ đông.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Bản điều lệ của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là nhà 

đầu tư nước ngoài, vì vậy căn cứ quy định của Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP về 

bồ sung Điều 2a sau Điều 2 của Nghị định 58/2012, mức tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước 

ngoài áp dụng với Công ty tối đa là 0%.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/02/2019, Công ty có 03 cồ đông nước ngoài sở 

hữu cồ phần của Công ty là 2.463 cồ phần chiếm 0,03% vốn điều lệ. Do đây là yếu tố lịch sử, 
công ty không quản lý được việc nhà đầu tư nước ngoài đặt mua cổ phiếu trên sàn chứng 
khoán. Vì vậy, ở đợt phát hành cồ phiếu ra công chúng này, công ty cam kết thực hiện các 
biện pháp cần thiết nhằm không làm gia tăng tỷ lệ nắm giữ cồ phiếu của nhà đầu tư nước 
ngoài tại công ty.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyền nhượng:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyền nhượng.

ASIMEXPHARM________________________________________________________________________________ BẦN CẦO BẠCH
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Phần cổ phiếu phân phối lại cho cổ đông hiện hữu khác do cổ đông hiện hữu không 
mua hết bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

12. Các loại thuế có liên quan

- Theo luật định thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20%.

- Thuế Giá trị gia tăng: tùy từng mặt hàng cụ thể chịu thuế suất thuế GTGT là 5% và 
10% .

- Thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác tuân thủ luật thuế 
hiện hành

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cồ phiếu:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do công 
ty mở tại ngân hàng theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM 

Số tài khoản: 1 1 7 0 0 0 0 7 4 2 2 7

Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Công Thương -  CN An Giang

- Địa chỉ: số 270 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

V  S & S P Mftes
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VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN_____________________________

1. Mục đích chào bán

Số vốn thu được dự kiến là 32.087.940.000 đồng sẽ được sử dụng đề bổ sung vốn lưu động 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án khả thi: Không có

VII. KỂ HOẠCH SỬ DỤNG số TIỀN THU ĐƯỢCTỪĐỢT CHẢO BÁN_____________________________

1. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 15/03/2019, số vốn dự kiến 
thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được cụ thể được Hội đồng quản trị công ty thông qua như sau:

• Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán 3.208.794 cổ phiếu

• Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cồ phiếu

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng (theo giá chào bán dự kiến)

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty. Cụ thề như sau:

STT Mục đích số tiền (đồng) Thời gian dự kiến y

1
Mua hàng hóa, nguyên vật 
liệu, vật tư,...

16.043.970.000
Năm 2019, phân bổ theo nhu 
cầu sản xuất kinh doanh thực 
tế của công ty.

2

Bổ sung vốn lưu động phục vụ 
hoạt động bán hàng, 
marketing, trả lương cán bộ 
nhân viên...

16.043.970.000
Năm 2019, phân bổ theo nhu 
cầu sản xuất kinh doanh thực 
tế của công ty.

Tồng cộng 32.087.940.000

- Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị công ty sẽ 
chủ động cân đối lại nguồn vốn sao cho hợp lý hoặc đưa ra một phương án xử lý thích 

hợp.

2. Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn

Nguồn vốn huy động qua đợt chào bán tùy thuộc vào biến động của nền kinh tế, biến động 

ngành Dược nói chung và thị trường chứng khoán. Do vậy trong trường hợp không huy động đủ 
số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động cân đối lại nguồn vốn sao cho 
hợp lý hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.
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VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIỀN QUAN TỚI ĐỢĩ CHẢO BẦN______________________________________________

1. Tồ chức Phát hành

CÔNG TY CỒ PHẦN Dược PHAM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Điện thoại : (0296) 3856961 -  3856964 Fax: (0296) 3857301

2. Tổ chức kiềm toán

CÔNG TYTNHH KIỀM TOÁN VÀ Tư VẤN A&c

Địa chỉ: 15-13, đường Võ Nguyên Giáp - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - cần Thơ

Điện thoại : (0292) 3764995 Fax: (0292) 3764996

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM

Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân BìnhTP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3 5471242 Fax: (028) 35471250

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỒ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Địa chỉ: Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 3622 6868 Fax: (028) 3972 830

Website: www.yuanta.com.vn 

❖  Ỷ kiến của tồ chức tư vấn về đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng làm vốn lưu động, mở rộng quy 
mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường đang ngày càng 
đa dạng, phong phú của ngành Dược.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, cùng với triển vọng phát triền của 

ngành Dược, định hướng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty là hoàn toàn phù 
hợp với xu hướng của nền kinh tế nói chung và định hướng phát triền của dược nói riêng.

Ngoài ra, đối tượng của đợt chào bán của đợt phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty nên 
người được quyền mua cổ phiếu hiểu rất rõ về định hướng phát triển, tình hình kinh doanh 

cũng như ban lãnh đạo công ty. Vì vậy, rủi ro của đợt chào bán là khá thấp. Nếu không có các 

diễn tiến thất thường gây ảnh hưởng đến đợt phát hành thì kế hoạch chào bán cổ phiếu của 
công ty có tính khả thi.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, những ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ của 
một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở thông tin thu thập có chọn lọc dựa trên lý thuyết tài chính 
chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của 
số liệu được báo cáo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra 
quyết định đầu tư.
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỎ PHẦN — - ------------------
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Đăng ký thay đỗi lần thứ: 13, ngày 29 tháng 05 năm 2018

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG T Y  CP Dược PHẨM AGIM EXPHARM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AGIM EXPHARM  PHARM ACEUTICAL
JOIN T-STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: AGIM EXPHARM

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành p h ổ  Long Xuyên , Tỉnh An Giang,
Việt Nam
Điện thoại: 0296.3856961-3856964 Fax: 0296.3857301
Email: agp@agimexphann.com  Website: www.agimexpharm.com
3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 96.263.830.000 đồng
Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba  
mươi nghìn đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 
Tổng số cổ phần: 9.626.383
4. Ngưòi đại diện theo pháp luật của công ty
*  Họ và tên: NGUYỄN VẢN KHA Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đổc
Sinh ngày: 16/05/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tò' chứng thực cá nhân: Chúng minh nhân dân 
Số giấy chứng thực cá nhân: 021606144
Ngày cấp: 29/07/2003 Nơi cấp: Công An TP. Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: s ố  390 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B,
Quận Bình Tân, Thành p h ổ  Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: s ổ  390 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
Thành phổ Hồ Chỉ Minh, Việt Nam

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG MỸ LONG
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ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM AGIMEXPHARM

Điều lệ này của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 15/3/2019. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy 
định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

a) "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập 
doanh nghiệp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;

b) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 
26 tháng 11 năm 2014;

c) "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu;

d) "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 
Giám Đốc chi nhánh và các giám đốc bộ phận trong Công ty được Hội đồng Quản trị phê chuẩn;

e) "Người có liên quan" là các cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật 
Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;

f) "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và 
thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;

g) "Việt Nam" là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

h) "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

i) "Cố đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả 
những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung 
và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với 
chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT 
ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sờ, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

-  Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dược phấm Agimexpharm

-  Tên tiếng Anh: Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company

-  Tên giao dịch: AGIMEXPHARM

-  Tên viết tắt: AGIMEXPHARM

CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG Đlầu LỆ

Logo Công ty:
Hợp tác vì thế mạnh chuyên biệt
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2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

-  Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại: 0296.3856960 -  0296.3856964 -  0296.3857300

-  Fax: 0296.3857301-0296.3857673

-  E-mail: agp@agimexpharnn.com.vn

-  Website: www.agimexpharm.com

4. Công ty có thể thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng trưng bày sản phấm,
nhà thuốc, đại lý tại các địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của công ty phù hợp
với Nghị quyết của HĐQ.T và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo
Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cố đông, kế hoạch kinh doanh và 
kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc 
thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần thuê để Hội đồng Quản trị 
bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu 
quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức 
lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của người điều hành 
doanh nghiệp;

d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, 
trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao 
động của họ;

e. Vào Quý IV hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị phê chuấn kế hoạch kinh 
doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Công ty cũng 
như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự 
toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch 
kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản 
xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được 
trình để Hội đồng Quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy 
chế của Công ty;

h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các 
nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và pháp luật.

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Ngành, nghề, mục tiêu hoạt động và phạm vi hoạt động kinh doanh.

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

mailto:agp@agimexpharnn.com.vn
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-  sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

-  Mua bán thiết bị quang học, thiết bị Y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện.

-  Mua bán thuốc, dược phẩm do chính công ty sản xuất.

-  Mua bán thực phẩm dinh dưỡng.

-  Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm.

-  Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm.

-  Mua bán vacxin và sinh phẩm y tế.

-  Sản xuất nước uống đóng bình và đóng chai (Doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về an 
toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động).

-  Sản xuất thực phẩm chức năng.

-  Sản xuất kinh doanh và chế biến thức ăn gia súc.

-  Sản xuất kinh doanh chế biến tinh dầu từ thảo dược.

-  Sản xuất kinh doanh thực phẩm, thực phấm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

-  In ấn bao bì.

-  Kinh doanh bất động sản.

-  Giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, mẫu giáo, mầm non.

-  Hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ đại lý giao dịch chứng khoán theo qui định của pháp luật 
về chứng khoán.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
s

-  Huy động vốn của cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước để đầu tư đối mới công nghệ, phát 
triển hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

-  Phát triển hoạt động kinh doanh để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi tức 
cho các cổ đông và góp phần xây dựng kinh tế của đất nước.

3. Phạm vi hoạt động kinh doanh

a. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề 
của Công ty đã được công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ 
này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để 
đạt được các mục tiêu của Công ty.

b. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác mà pháp luật không 
cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, cổ PHẦN, Cổ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 5. Vốn điều lệ, cố phần, cố đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 96.263.830.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu tám 
trăm ba mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.626.383 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cố phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các 
quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cố phần phổ thông. Các quyền và nghĩa 
vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ
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đông và phù hợp với các quy đinh của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cố đông sáng lập theo quy định của pháp luật.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cố đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với 
tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết 
định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết 
định. Hội đồng quản trị có thể phân phối sô' cổ phần đó cho các đổi tượng theo các điều kiện và 
cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán sô' cổ phần đó theo các 
điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường 
hợp cổ phần được bán qua sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo 
những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành, cố phần phố thông do 
Công ty mua lại là cố phiếu quỹ và Hội đồng Quản trị có thế chào bán theo những cách thức phù 
hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

8. Công ty có thế phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Chứng nhận cố phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với sô' cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền 
sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy 
định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ 
phần theo quy định của công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều 
khoản phát hành quy định) kế từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại 
phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ 
phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất 
kỳ một khoản phí nào.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tấy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu 
hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải 
đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho công ty.

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các 
chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có chữ ký của đại diện theo pháp luật 
và dấu của Công ty.

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyến nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. 
Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo 
các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cố phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyến nhượng và hưởng các quyền lợi liên 
quan như quyền nhận cố tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thu hồi cổ phần

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn sô' tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội 
đồng Quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán sô' tiền còn lại cùng với lãi 
suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho 
Công ty theo quy định.



2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là bảy ngày kể từ 
ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán 
theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường 
hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cố phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 
Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo 
những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cố đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cố phần đó, nhưng 
vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không quá 150% 
mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố và áp dụng tại thời điểm thu hồi theo 
quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng 
Quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cố phiếu vào thời điểm 
thu hồi hoặc có thế miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điếm thu hồi. Việc 
thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

CHƯƠNG V: Cơ CẤU Tổ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

a) Đại hội đồng cổ đông;

b) Hội đồng Quản trị;

c) Ban kiểm soát.

d) Tống Giám đốc;

CHƯƠNG VI: CỐ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG cổ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cố phần và loại 
cổ phần mà họ sở hữu. cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công 
ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biếu trong các cuộc họp Đại hội đồng cố đông và thực hiện quyền biếu quyết 
trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực 
hiện bỏ phiếu từ xa;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và 
pháp luật hiện hành;

d. Ưu tiên mua cố phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cố đông và yêu cầu sửa đối các thông 
tin không chính xác;

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
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h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với 
tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa 
vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cố đông nắm giữ các loại cố phần 
khác của công ty theo quy định của pháp luật;

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp;

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn 
liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Khoản 2 
Điều 24 và Khoản 4 Điều 32 Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định 
tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;

c. Kiếm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cố đông có quyền tham dự và biểu 
quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 
của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc 
số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và 
thời điểm đăng ký cổ phần của từng cố đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở 
hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

Điều 12. Nghĩa vụ của cố đông

Cổ đông phố thông có nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của công ty; chấp hành quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cố đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
a. Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;

b. ủy quyền cho người khác tham dự và biếu quyết/bầu cử tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 
tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức đế thực hiện một trong các 
hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

Điều 13. Đại hội đông cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên 
được tổ chức mỗi năm một lần, trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 
sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.



2. Hội đồng Quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù 
hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều 
lệ Công ty, đặc biệt là thông qua báo cáo tài chính năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp 
theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ 
trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so 
với số đầu kỳ;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Kiểm soát viên 
ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm 
quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này.

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông. Yêu cầụ. triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn 
bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc 
văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cố đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành 
viên Hội đồng Quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ 
theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động 
ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạri sáu mươi (60) ngày kể 
từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiêm soát 
viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 
điếm d và điểm e khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 
thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 
Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b 
Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu 
cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 
quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp 
và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp 
Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ 
đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán;

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
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2. Đại hội đồng cố đông tại cuộc họp thường niên và bất thường có quyền thảo luận và thông qua 
các vấn đề sau:

a. Báo cáo tài chính năm;

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cố phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các 
quyền gắn liền với loại cố phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị 
đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị;

d. Lựa chọn Công ty kiểm toán;

e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng 
Quản trị;

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

h. Loại cổ phần và số lượng cố phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cố phần, và việc chuyển 
nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kế từ Ngày thành lập;

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyến đổi Công ty;

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) công ty và chỉ định người thanh lý;

k. Kiếm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công 
ty và các cố đông của Công ty;

l. Quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

m. Quyết định mua lại trên 10% tống số cổ phần phát hành của mỗi loại;

n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 
Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất;

0 . Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ 
đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường 
hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông 
hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên sở giao dịch chứng khoán 
hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Tât cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo 
luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cố đông.

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cố đông theo quy định của pháp luật có thế 
ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện 
theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người 
đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông Công ty không xác định phần vốn góp, số cổ 
phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, sô cổ phân sẽ được chia 
đều cho sô lượng người đại diện theo ủy quyền. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là 
cổ đông. Đại diện được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cố đông phải lập thành văn bản theo mẫu



a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cố đông 
đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp cố đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại 
diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và 
người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự 
họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện 
trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình 
cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa 
đăng ký với công ty).

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp 
trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các 
sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cố đông hoặc trước khi cuộc họp được 
triệu tập lại.

Điều 16, Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi
được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cố 
đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông 
qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cố đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc 
thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá, trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy 
quyền của họ) và nắm giữ tối thiếu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cố phần loại đó đã 
phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong
vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc
vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều 
được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi 
nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có 
thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc 
họp nêu trên.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại 
Điều 18 và Điều 20 của Điều lệ này.

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cố 
phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài 
sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cố đông

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập 
họp theo các trường hợp quy định tại điểm b và c Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự và biếu quyết tại Đại hội đông cổ đông

của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
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không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; 
chương trình họp và các tài liệu theo quy định của luật pháp và của Công ty;

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp;

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cồ đông có quyền dự họp;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

e. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cố đông bằng phương thức bảo đảm, 
đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở 
giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông 
có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyến đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 
được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn 
đề sẽ được biếu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đòng cổ 
đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thế 
tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 
quản trị, Kiểm soát viên (nếu có);

c. Thẻ/Phiếu biểu quyết; Phiếu Bầu cử (nếu có);

d. Mẩu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn 
đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi 
đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cố đông. 
Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối 
với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cố đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa 
vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cố đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 
của Điều 17 trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b. Vào thời điếm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cố đông không nắm giữ đủ số lượng cổ phần quy 
định tại Khoản 3 Điều 11 trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;

c. Vấn đê được đê xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cố đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

6. Hội đồng Quán trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

7. Các quyết định được tất cả cổ đông đại diện 100% số cố phân có quyên biểu quyết (trực tiếp tham 
dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyên) tại cuộc họp Đại hội đồng cố đông thông qua được coi 
là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập họp Đại hội đồng cố đông không theo đúng thủ tục 
hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.



Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sổ cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 
tổng số cố phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Khoản 1 Điêu này 
thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được 
tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cố phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Khoản 2 
Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định 
họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng sổ phiếu 
cỏ quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các 
vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất..

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện 
việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cố đông, Công ty cấp cho từng cố đông hoặc đại diện được ủy quyền có 
quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi sổ đăng ký, họ 
và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và sô' phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ 
đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ 
không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán 
thành phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc 
không hợp lệ theo từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố trước khi bế mạc cuộc 
họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiếm phiếu theo đề nghị 
của Chủ tọa. số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị 
của Chủ tọa cuộc họp.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và 
sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có 
trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã 
được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp
Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn
lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không 
bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ 
tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng 
cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai 
mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung 
chương trình họp.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo
quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, 
thảo luận và biếu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành 
một cách công bằng và hợp pháp.
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7.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để 
điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản 
ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 
hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định 
về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi 
xem xét một cách cấn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cố đông hoặc đại diện nêu trên ra 
khỏi đại hội.

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến 
hành các biện pháp thích hợp để:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) cuộc họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đối những biện pháp nêu trên và áp 
dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử 
dụng những hình thức lựa chọn khác.

10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:

a. Thông báo rằng cuộc họp sẽ được tiến hành tại địa điếm ghi trong thông báo và Chủ tọa cuộc 
họp sẽ có mặt tại đó ("Địa điểm chính của cuộc họp");

b. Bố trí, tố chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều 
khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điếm chính của cuộc họp 
có thể đồng thời tham dự cuộc họp;

Thông báo về việc tố chức cuộc họp không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều 
khoản này.

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham dự cuộc họp 
tại Địa điểm chính của cuộc họp.

Hàng năm công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cố đông

1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 
65% tổng số phiếu có quyền biếu quyết của tất cả cố đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự 
họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý 
kiến cố đông bằng văn bản:

a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

b. Loại cổ phần và tống sổ cổ phần của từng loại;

c. Thay đối ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tống giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty;

f. Tổ chức lại, giải thể công ty;



2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền 
biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy 
đinh tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiếm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu 
phiếu trực tiếp và kín. Theo đó, mỗi cổ đông sẽ chọn thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên 
trong danh sách đã được đề cử, số phiếu được bầu của ứng viên bằng tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết của chính cổ đông đó. Người trúng cử thành viên Hội đồng quán trị/Kiểm soát viên 
phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp, và được chọn từ người đạt số 
phiếu bầu cao nhất và giảm dần cho đến khi đủ số lượng thành viên theo yêu cầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 
cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có 
số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cố đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cố đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường 
hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên 
trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 21. Thẩm quyền và thế thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đế thông qua quyết định của Đại 
hội đong co đông

Thấm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cố 
đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông về các vấn đề sau:

a. Sửa đổi, bố sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b. Định hướng phát triển công ty;

c. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

e. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Tổ chức lại, giải thể công ty;

h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

j. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các 
tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các 
cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyễt và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước 
ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo 
được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã sô doanh
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nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tố chức hoặc họ, tên, 
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tố chức; sổ 
lượng cố phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cố đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 
đề lấy ý kiến;

f. Phương án bầu cử (nếu có);

g. Thời hạn phải gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

h. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp 
luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai 
được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được 
giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc 
đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường 
hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 
không tham gia biểu quyết.

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát 
hoặc của cố đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các 
nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biếu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu 
biểu quyết hợp lệ và số biếu quyết không hợp lệ, và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm 
theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; và tổng số 
phiếu bầu cử từng ứng viên;

e. Các vấn đề đã được thông qua;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, 
người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới 
chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 
về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, 
không chính xác;

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 
kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu 
có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư 
(24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài 
liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.



9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cố đông bằng văn bản phải được số cổ đông 
đại diện ít nhất 51% tống số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trừ trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông.

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới 
hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và 
có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đống cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng 
vấn đề trong chương trình họp;

f. Số cố đông và tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu 
quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ 
tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Tổng họp số phiếu bầu đối với từng ứng viên (nếu có);

i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp 
có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thí nội dung trong biên bản tiếng 
Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên.bản họp Đại hội đồng cố đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 
Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội 
dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 
trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) 
ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cố đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được 
tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được 
đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cồ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền 
tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền 
yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường 
hợp sau đây:



1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 17 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có 
hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện 
pháp khấn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị húy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc 
Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thế xem xét tổ chức lại Đại 
hội đồng cổ đông tối thiểu ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ này.

Trường hợp các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 
quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. ứng cử, đề cử; Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp đã xác định ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa 
vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiếu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc 
họp Đại hội đồng cố đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 
ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính 
trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 
nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan 
đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức
danh quản lý khác;

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện
đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cố phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau đế đề cử các ứng-viên Hội đồng quản 
trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tống sô cố phần có quyền biểu quyết được đê cử 
một (01) ứng viên; từ 10% trở lên đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 
dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 
ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được 
đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đê cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% 
đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 
cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng 
Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị 
là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên 
Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

5. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng 
số thành viên Hội đồng quản trị. số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 
được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

6. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường 
hợp sau:

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng Quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng Quản trị có những bằng 
chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục trong vòng 
sáu (06) tháng, và trong thời gian này Hội đồng Quản trị không cho phép thành viên đó vắng 
mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp 
luật về công bố thông tin. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giũ' cổ 
phần của Công ty.

Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện 
của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các 
quyền nhân danh công ty trừ những thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông 
quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của 
Công ty;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua;

c. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng 
đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết 
định lựa chọn đại diện của công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối 
với người điều hành đó;

f. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;

h. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
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i. Bố nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, người điều 
hành doanh nghiệp khác và quyết định mức lương của họ;

j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng trong trường hợp được Đại hội 
đồng cổ đông ủy quyền; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong 
quá trình kinh doanh;

l. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

m. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 
thông qua hiệu quả để bảo vệ cố đông;

n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cố đông thông qua quyết định;

0 . Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cố đông;

р. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có)

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuấn:

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty; Phương án thành lập, sát nhập, 
giải thể các Phòng, Phân xưởng sản xuất của Công ty;

b. Thành lập các công ty con của Công ty;

с. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ 
đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng 
cúa Công ty;

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư 
của Công ty;

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường bằng hoặc 
lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10 tỷ đồng tại thời 
điếm tương ứng hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh 
hàng năm

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay 
nước ngoài;

h. Việc định giá tài sản góp vào công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc 
trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí 
quyết công nghệ;

1. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán 
trong mười hai (12) tháng;

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cố phần của Công ty;

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng Quản trị quyết định cần phải có sự chấp 
thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

4. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thế là về việc 
giám sát của Hội đông Quản trị đối với Tống Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác 
trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng Quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, 
báo cáo tài chính hàng năm của công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đông Quản 
trị thông qua.

5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đông quản trị có thể ủy quyên cho nhân viên cấp
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6.

dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao 
cho công việc của mình với tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội 
đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các 
thành viên Hội đồng Quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường 
hợp không thỏa thuận được.

7. Tống số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền 
mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty 
và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố 
chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải 
được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

8. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, hoặc 
thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi 
nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng Quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao 
dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, 
hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

9. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các 
khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng 
Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội 
đồng Quản trị, hoặc các tiếu ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng Quàn trị

1. Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch và 
một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không 
kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 
nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội dồng cổ đông và 
các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại 
Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong 
trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội 
đồng Quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả 
năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành 
động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp 
cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ cùa họ vì lý do nào đó, Hội 
đồng Quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch 
theo nguyên tắc đa số quá bán.

3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài 
chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và-báo cáo .của Hội đồng Quản 
trị cho các cố đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đông 
Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bãu trong cuộc 
họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất 
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu 
bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 
một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
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2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, 
lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. 
Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công 
ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn 
nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản 
trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

a. Ban kiểm soát;

b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành/người quản lý doanh nghiệp khác;

c. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;

d. ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị;

e. Các trường hợp khác (nếu có).

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không 
triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 
xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng 
Quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 
Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiếm 
toán và tinh hình Công ty.

6. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ được tiến hành ờ địa ch! đã đăng ký của công ty hoặc những 
địa chỉ khác ờ Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đòng Quản trị và 
được sự nhất trí của Hội đồng Quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiếm 
soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối 
thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thế được thay đối hoặc hủy bỏ bằng văn bản 
của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng .quản trị phải được làm bằng văn 
bản tiếng Việt, có thể lập thêm bản tiếng Anh và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, 
chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được 
thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo 
đồm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiếm soát viên được 
đăng ký tại công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu 
được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

9. Biểu quyết

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điêu 27, mỗi thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người được 
ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu 
biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề 
xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn 
hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của công ty. Thành viên Hội đông quản trị không được tính 
vào tỷ lệ thành viên tố! thiểu có mặt để có thế tổ chức cuộc họp Hội đông quản trị vê những 
quyết định mà thành viên đó không có quyên biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điêu 27, khi có vấn đê phát sinh tại cuộc họp liên quan đến 
iợi ích hoặc quyên biếu quyết của thành viên Hội đông quản trị mà thành viên đó không tự
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nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường 
hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công 
bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng Quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và b Khoản 
4 Điều 35 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đòng đó.

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được 
biểu quyết

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao 
dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bấn thân là người có lợi ích trong 
đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng 
quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành 
viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, 
giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên 
quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng 
mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

11. Hội đồng Quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của 
đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng Quản trị có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 
ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

12. Cuộc họp của Hội đòng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành 
viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với 
điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng Quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

c. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 
bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời 
điếm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng 
quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp 
được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, 
hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một 
cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các 
chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này.

13. Thành viên Hội đồng quản trị có thế gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện 
tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 
phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi 
khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của 
đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như 
nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ 
chức theo thông lệ.

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và 
biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý 
kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp 
Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký 
của chủ tọa và người ghi biên bản.

Điều 28. Các tiếu bang thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiếu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân
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sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ theo ủy quyền của Đại hội đồng cố đông, số lượng thành viên 
của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành 
viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều 
hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm 
Trưởng tiếu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ 
theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành 
viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, 
hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định 
pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM Đ ố c  VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 29. Tố chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đòng quản trị 
và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. 
Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được 
thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được 
tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và 
quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có 
trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tống Giám đốc 
do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành doanh nghiệp khác do 
Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tống Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tống 
Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và 
lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể 
hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của 
Công ty.

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thế được tái bố nhiệm. Việc bố 
nhiệm có thế hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc điều 
hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ theo khoản 2 điều 3 của Điều lệ này

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

5. Hội đồng quản trị có thế bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự 
họp có quyền biểu quyết tán thành và bố nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế.

Điêu 32. Thư ký công ty

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều 
khoản theo quyết định của Hội đông quản trị. Hội đông quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi 
cân nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao dộng. Hội đồng quản trị cũng có thể 
bổ nhiệm một hay nhiêu Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký 
Công ty bao gồm:
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1 . Hỗ trợ tố chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

4. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cố đông;

5. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin 
và thủ tục hành chính;

6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ công ty.

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT 

Điều 33. ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 
Điều 24 Điều lệ này. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 
không đủ sổ lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế 
Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải 
được Đại hội đồng cố đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, số lượng thành viên Ban 
kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm 
và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo 
tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Các Kiếm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng 
ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên 
trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các 
thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để 
trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 
Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% trở lên đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 
bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 
theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chê nội bộ vê quản trị công ty. Cơ chê Ban kiểm soát 
đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiếm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội dông
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cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất 
khả kháng;

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

6. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. VI phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiếm soát viên quy định của Luật 
doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

Điều 34. Ban kiểm soát

1. Ban kiềm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và các 
quyền, nghĩa vụ sau:

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán Báo cáo tài chính của công ty;

b. Chịu trách nhiệm trước cố đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội 
đồng quản trị, Tống Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 
với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cố đông;

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng 
văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi 
phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cố đông theo quy định của Luật doanh nghiệp;

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp đầy đủ, chính xác 
và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo 
yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao 
các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cố đông và của Hội đồng Quản trị, các thông tin tài 
chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng Quản trị phải 
được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cố 
đông và thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Ban kiềm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiếm soát và cách thức hoạt
động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành
viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiếm soát viên do Đại hội đồng cố đông quyết định. Kiểm 
soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý 
khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiếm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm 
soát.

4.



CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Điều 35. Trách nhiệm cấn trọng

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 
khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 
viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cấn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 
khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các 
quy định pháp luật khác

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 
khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty VI 

mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình 
đế tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 
khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích 
của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 
nhân khác.

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cố đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay 
hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tổng Giám đốc, ngưò’i điều 
hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc 
pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tố 
chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt 
động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên 
ngành có quy định khác.

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến 
họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tố chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tống Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác hoặc những người liên quan đến họ là thành 
viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch 
cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng 
thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực 
bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đòng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng 
hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát 
viên, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác đã được công bố cho các cổ đông 
không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông 
qua hợp đòng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét 
trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp 
đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tống Giám đốc, người điêu hành doanh nghiệp 
khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các 
thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các

25



giao dịch có liên quan.

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tống Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 
khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình 
với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 
phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thế trở thành một bên liên quan trong các 
vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do 
Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được công ty ủy quyền 
hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản 
trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều 
kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với 
lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó 
đã vi phạm những trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành 
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khác, nhân viên hoặc là đại 
diện theo ủy quyền của công ty được Công ty bồi thường khi trờ thành một bên liên quan trong các 
vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của công ty;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình;

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê iuật sư), chi phí phán quyết, các 
khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý 
khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thế mua bảo 
hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

CHƯƠNG XI: QUYỀN Đlầu TRA sổ SÁCH VÀ Hồ sơ  CÔNG TY

Điều 38. Quyền điều tra số sách và hồ sơ

1. Cố đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua 
người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp 
Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở 
chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy 
quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 
khác có quyền kiếm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ 
khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này 
phải được bảo mật.

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và đăng ký thuế, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết 
Đại hội đồng cố đông và Hội đồng Quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản 
trị, các báo cáo của Hội đồng Quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, 
sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một 
nơi khác với điều kiện là các cố đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điếm 
lưu trữ các giấy tờ này.

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty.
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CHƯƠNG XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 39. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đế Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc 
tuyền dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và 
kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan 
đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 
quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và 
quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 40. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi 
nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể quyết định tạm ứng cố tức giữa 
kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

4. Hội đồng Quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cố đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc 
một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy 
đủ do Công ty khác phát hành) và Hội đồng Quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng 
tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc 
thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung 
cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 
khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cố phiếu niêm 
yết/đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty 
chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết xác định 
một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư 
cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân 
phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ Dự TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 41. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty được phép mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài
được phép hoạt động tại Việt Nam. • ’ '

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể 
mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty sẽ tiến hành thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc 
ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điêu 42. Năm tài chính

Năm tài khóa của công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một dương lịch hàng năm và kết thúc vào
ngày thứ 31 của tháng Mười Hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận
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đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười Hai cùng năm cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh đó.

Điều 43. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc 
chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế 
toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để 
chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ 
trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý 
thuế trực tiếp.

CHƯƠNG XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG Bố THÔNG TIN

Điều 44. Báo cáo tài chính năm

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định 
của uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiếm toán theo quy định tại Điều 46 
Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài 
chính hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách 
trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài 
chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời 
điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyến tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Các báo cáo tài chính năm được kiếm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên) phải được công bố 
trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm 
được kiểm toán trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc 
sao chụp.

Điều 45. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và
thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 46. Kiếm toán

1. Đại hội đồng cố đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh 
sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong 
số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên 
những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng Quản trị. công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo 
tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội 
đồng quản trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Kiếm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông mà các cố đông được quyên nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội vê các 
vấn đề có liên quan đến việc kiếm toán báo cáo tài chính của Công ty.
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1. Hội đồng Quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của công ty và con dấu được khắc 
theo quy định của iuật pháp.

2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

CHƯƠNG XVII: CON DẤU

Điều 47. Con dấu

CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 48. Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn.

b. Giải thế trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định, Hội đồng Quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin ý kiến chấp 
thuận của cơ quan có thấm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 49. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng Quán trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời 
hạn hoạt động để cố đông có thế biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị 
của Hội đồng Quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 
quyền biếu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng 
cổ đông thông qua.

Điều 50. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của công ty hoặc sau khi có một 
quyết định giải thể Công ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. 
Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chi định trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia 
độc lập và một (01) thành viên do Hội đồng Quản trị chỉ định từ một công ty kiếm toán độc lập. 
Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý 
sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ 
thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ 
quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lọ'i khác của người lao 
động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c. Nợ thuế;

d. Các khoản nợ khác của Công ty;

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia 
cho các cố đông. Các cố phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.
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CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của công ty hay tới 
quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật 
khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:

a. Cổ đông với Công ty;

b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý

Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ 
trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực 
tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát 
sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bất 
cứ bên nào cũng có thế yêu cầu Ban kiếm soát công ty chỉ định một chuyên gia độc lập đế hành 
động với tư cách là trọng tài cho quá trình giãi quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đại: được quyêl định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình 
hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên 
nào cũng cỏ thế đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Các chi phí 
của Tòa án sẽ do Tòa án phán quyết bên nào phải chịu.

Điều 52. Bố sung và sửa đối Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đối Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 
được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật 
khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên 
được áp dụng và điều chinh hoạt động của công ty.

Điều 53. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cố phần Dược 
phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2019 tại An Giang và cùng chấp 
thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;

b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;

c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty chỉ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị hoặc tối thiếu một phân hai (1/2) tống sô thành viên Hội đông Quản trị Công ty.

cao cấp;

CHƯƠNG XX: Bố SUNG VÀ SỬA Đốl Đlầu LỆ

CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU Lực
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CÔNG TY CỔ PHẦN D ư ợ c  PHẨM
AGIMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ Hội CHỦ NGHĨ 
Độc lập - Tự do - Hạnh

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2019Số: 02/AGP

NGHỈ Q U YẾT
về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, thông qua hồ sơ  đăng ký 

phát hành cổ phiếu nộp UBCKNN để xin giấy phép phát hành

Căn cứ, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ  Luật Chứng khoán sổ 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
Căn cứ  Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát 
hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cồ đông thường niên năm 2019 của Công ty cỗ  phần Dược phẩm 
Agimexpharm thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu.

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
nộp ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết này theo đúng các quy 
định của pháp luật và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CÔNG T Y  CỔ  PHẦN DƯ Ợ C PHẨM AGIM EXPHARM

Q U YÉT  NGHỊ

NGUYÊN VĂN KHA



CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘỈ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AGIMEXPHARM Đỏc láp -T ư  do -  Hanh phủd -7

Số: 01/NQ-AGP An Giang, ngày 15 tháng 03 nđnl^íỐỡNỊI ( S .A O

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

-  Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phấm Agimexpharm;
-  Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 

của Công ty Cố phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Hội Trường Công ty cổ phần Dược 
phẩm Agimexpharm ngày 15/03/2019 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 
tỷ lệ biểu quyết 100%.
Điều 2: Thống nhất với Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018; tỷ lệ biểu quyết 100%.
Điều 3: Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; tỷ lệ biểu quyết 100%.
Điều 4: Thống nhất với Báo cáo phân tích tài chính năm 2018; tỷ lệ biểu quyết 100%.
Điều 5: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; tỷ lệ biểu quyết 100%.
2) Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty năm 2019; tỷ lệ biểu quyết 100%.
3) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; tỷ lệ biểu quyết 100%.
4) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; tỷ lệ biểu quyết 100%.
5) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; tỷ lệ biểu quyết 100%.
6) Tờ trình phương án cố phiếu tăng vốn từ 96 tỷ lên 180 tỷ đồng; tỷ lệ biểu quyết 100%.
7) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại sở giao dịch chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh (HOSE); tỷ lệ biểu quyết 100%.
8) Tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty; tỷ lệ biểu quyết 100%.
9) Tờ trình xin chủ trương đầu tư ra nước ngoài; tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6: Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% thống nhất và có hiệu lực kể từ ngày kết 
thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng 
Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng cố đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa 
thành kế hoạch, nhiệm vụ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhộn:
-  Các C ổ  đ ôn g  công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
-  HĐQT, BKS
-  Lưu văn thư.

I dechw.dafl.tn chứcthưc hiên Nghi

TỌA ĐẠI HỘl'

GUYỄN VĂN KHA



SỐ:ữ£./TT-AGP

CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM
AGIMEXPHARM

An Giang, ngày.QM tháng 03 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lắp - Tư do - Hanh phúc

TỜ TRÌNH
BẢN SAO

Thông qua phương án cố phiếu tăng vốn từ 96 tỷ lên 180 tỷ đồng

Kính gửi: Quý cổ Đông Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông số 01/NQ-AGP đã thông qua ngày 16 tháng 03 
năm 2018, ĐHĐCĐ đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà 
đầu tư chiến lược và niêm yết cổ phiếu trên sở Giao Dịch Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do thị 
trường chứng khoán có nhiều biến động và các yếu tố khác tác động đến tâm lý nhà đầu tư dẫn đến 

việc huy động vốn từ phương án phát hành riêng lẻ đã được duyệt không thể thực hiện.

Căn cứ vào tình hình thực tế Hội Đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội cổ Đông các hạng mục công 

việc sau:

Nội dung công việc 01: HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ bỏ phương án tăng vốn điều lệ cũ và trình phương án 
tăng vốn điều lệ mới để phù hợp hơn với tình hình thị trường hiện nay. Phương án tăng vốn từ 
96.263.830.000 lên 180.351.770.000 đồng gồm 02 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 01: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tâng vốn điêu lệ từ 96.263.830.000 
đồng lên 128.351.770.000 đông (để đủ điều kiện để niêm yết trên sàn HOSE và tăng tính hấp dẫn 

đối với các nhà đầu tư), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 3.208.794 cổ phiếu 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cố phiếu.

- Giá phát hành thêm cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.087.940.000 đồng.

- Tổng số vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành là 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cố 
phiếu, cứ 03 quyền mua thêm cố phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ 
sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng 
Quản trị quyết định.

- Đối tượng phát hành: cố đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày chốt danh sách 
được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp.

Phương án xử lý cố phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ 
phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy 
quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác 
theo quyết định cụ thể của Hội đồng Quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 
đồng/CP.



Điều khoản chuyển nhượng:
I

o Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyể 
nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho 
bên thứ ba.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQ 
quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đốĩ 
tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 0 
năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

ỵ

I

1

Giai đoạn 02: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ từ 128.351.770.00 
lên 180.351.770.000 đồng.

- Tống sô' cổ phiếu phát hành thêm: 5.200.000 cổ phiếu 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 52.000.000.000 đồng.

- Tổng số vốn huy động dự kiến: 104.000.000.000 đồng.

Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm

Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ sổ tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng b 
sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồnrs- 
quản trị quyết định.

Đối tượng phát hành: được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: số lượng CẤ 
phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ỉẰ Ị 
quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác 
theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 20.00 
đồng/CP.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này sẽ được đằng ký niêm yết bố sung vcị 
----Sở Gian dịch chímg-khọán yà-păng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt NarTf

CHÚỈIỒ J Hực I
NgốỊôi dung công việ|<Ịcp2: HĐQT (in ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp Vỡ

SỐ'

ayr 2. 0 up 7uT£r ' y H
thụ^h^pr0:ágnội durỆ c^ng vine trên theo quy định của pháp luật.

V S M M M M M M M j

Nơi nhận:
-  Các Cổ đông công
- UBCK nhà nước 
-SỞGDCKHà Nội
- HĐQT, BKS
-  Lưu vân thư.

ĐÒNG QUẢN t r ị'

yễn Văn Kha



CÕNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM
AGIMEXPHARM

Số: p.ỉ../..fr.ùrf An Giang, ngày /.'? tháng . Ẩ. năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N G k ìỊ| Y ^ W ® y M 3
Độc lập - Tự do - Hana-ftlwe^  ‘

NGHỊ Q UYẾT

về việc Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán 
hết cho đối tượng khác; giá chào bán và thời gian chào bán

cho đối tượng khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔN G T Y  CỔ  PHẢN DƯỢC PHẨM ÂGIM EXPHARM

Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
Căn cứ  Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cỗ phiếu để hoán đổi, phát hành 
thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ  Điều lệ Công ty cỗ  phần Dược phẩm Agimexpharm;
Căn cứ  Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty c ổ  phần Dược phẩm 
Agimexpharm thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.

Q U Y Ế T  NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cỗ phiếu không chào bán hết cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng cổ phần được phân phổi: số 
lượng cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu 
với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

• - Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện ghi nhận mức vốn điều 
lệ gia tăng tương đương với số cổ phần đã được chào bán nhân với mệnh giá.

Điều 2: Thời điểm chào bán cổ phiếu cho các đối tượng khác đưp’c thực hiện ngay khi có kết 

quả chào bán.

Điều 3; Tnnp sấ li rợnp eể ptiiếu được chào bán lại cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển 

CHÚNÕttMÀtôtâ Đ t Ú h B M É  từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 4: Các toàr^iị^ên Hội đồ ig quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Dư^^h^nXgimex|^jarjịn có tfách nhiệm thi hành nghị quyết này.

kê từ ngày ký.

Nơi nhân:
- HĐQT, BKS, _
-LưuV T . Ẩ p K

VĂN phòHg

rỏNG CH 
HÀ NỘI

QUẢN TRỊ 
TỊCH

ro.
/

W C O N G  CH Ứ N G V IỂN  NGUYỄN VĂN KHA

.Npt/yển, Pỉó/lu, ưMoà

•ỉs



CÔNG TY CỔ PHÀN Dược PHẦM
AGIMEXPHARM

Số: ..Oít./jflổP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc l ậ p - T ự  đo -Tĩanh '

An Giang,

1 do -oHanhJ)húc
- Ị ạ #-SA -Ồ  I
ngàyXLỵ.. tháng-ộỷr-năm 2019

NGHỊ Q UYÉT
về việc Thông qua phương án sử  dụng vốn chi tiết của đợt chào bán

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỎ PHÀN D ư ợ c PHÂM AGIMEXPHARM

Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cỗ 
phiếu, mua lại cỗ phiếu, bán cỗ phiếu quỹ và chào mua công khai cỗ phiếu;

Căn cứ  Điều lệ Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm;
Căn cứ  Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cỗ  phần Dược phẩm 
Agimexpharm thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.

Q UYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cỗ phiếu ra công 

chúng năm 2019. Cụ thể như sau:

1.1. Thông tin về cổ phiếu phát hành ra công chúng năm 2019

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cỗ phiếu: 10.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.208.794 cổ phiếu

- Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng

1.2. Kế hoạch sử  dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động 

sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty. Cụ thể như sau:

STT Mục đích Số tiền (VĐN) Thời gian dự kiến

1 Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, 
vật tư,...

16.043.970.000
Năm 2019, phân bổ theo nhu cầu 
sản xuất kinh doanh thực tế của 
công ty.

2
Bổ sung vốn lưu động phục vụ 
hoạt động bán hàng, marketing, 
trả lương cán bộ nhân viên...

16.043.970.000
Năm 2019, phân bổ theo nhụ cầu 
sản xuất kinh doanh thực tế của 
công ty.

Tổng cộng 32.087.940.000



I

Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ dpu-j 
cân đối lại nguồn vốn sao cho hợp lý hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dư,_: 
phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
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CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM
AGIMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: 05/AGP An Giang, ngày 23 thcựig U4 nàm /019

B A N S A O
NGHỊ QUYẾT

về việc làm rõ một số hội dung chi tiết của phương án phát hành cố phiếu cho cổ đông hiện 
hữu để tăng vốn điều lệ từ 96.263.830.000 đồng lên 128.351.770.000 đồng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sô' 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số  70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
Căn cứ Thông tư số  162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ 
phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cố đông thường niên năm 2019 của công ty cổ  phần Dược phẩm 
Agimexpharm thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.

Điều 1. Làm rõ một số nội dung chi tiết của phương án phát hành cổ phiếu cho cố đông hiện hữu để 
tăng vốn điều lệ từ 96.263.830.000 đồng lên 128.351.770.000 đồng, để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát hành diễn ra đúng tiến độ, cụ thể như sau:

Thông tin về cố phiếu phát hành ra công chúng năm 2019

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Loại cố phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cố phiếu: 10.000 đồng.

Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu được tính theo Phương pháp tính giá cụ thể 

như sau: Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư hiện hữu đầu tư thêm vào công ty và tăng khả năng thành 
công của đợt chào bán, giá chào bán được tính theo giá ưu đãi bằng với mệnh giá của cổ phiếu là
10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.208.794 cổ phiếu. Với khối lượng phát hành thêm, cổ 

phiếu của công ty dự kiến sẽ bị pha loãng cụ thể như sau:

Mức độ pha loãng dự kiến

Giả sử Công ty sẽ hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần trong năm 2019 (thời điểm 

31/12/2019).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM AGIMEXPHARM

QUYẾT NGHỊ

số lượng cổ phần của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 

Số lượng cổ phiếu quỹ:

Số lượng cố phiếu lưu hành thời điểm hiện tại là:

Số lượng cổ phần phát hành thêm là:

9.626.383 cổ phiếu 

0 cổ phiếu

9.626.383 cổ phiếu 

3.208.794 cổ phiếu



I
- số lượng cổ phần sau phát hành dự kiến: 12.835.177 cổ phiếu

- Giả sử Công ty phát hành hết số lượng cổ phiếu chào bán và không có cổ phiếu lẻ phát sinh phải_
xử lý. Sô' lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành là: 12.835.177 cổ phiếu.

Q bq

SỐ lượng cố phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2019:

9.626.383 X 6+ 12.835.177 X 6 134.769.360

I

EPS
tph

EPS

12 12 

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 36.000.000.000 đồng 

EPS Công ty trước phát hành

Lợi nhuận sau thuế 36.000.000.000

11.230.780 
cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành 

EPS Công ty sau phát hành

Lợi nhuận sau thuế

9.626.383

36.000.000.000

11.230.780

I

u
I

đồng

3.740
đồng

3.205

Sô' lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành 

Pha loãng giá trị sổ sách (BV)

- Vốn chủ sở hữu trước phát hành là 174.086.610.390 đồng (Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 
năm 2018)

- Tổng số tiền dự kiến thu được = Sô' tiền dự kiến thu được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu = 3.208.794 X 10.000 = 32.087.940.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu dự kiến sau phát hành là: 174.086.610.390 + 32.087.940.00C 
= 206.174.550.390 đồng

- Giá trị sổ sách cổ phần Công ty trước phát hành

Vốn chủ sở hữu
BVtph = ------------------------------------------------------

Sô' lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành

- Giá trị sổ sách cổ phần Công ty sau phát hành

174.086.610.390

9.626.383

18.084

đồng

Vốn chủ sở hữu

Ễtótó thỊ  m hà

pleu~2. a í Ễhà8fi'v2(H9Hội đồng

hành sau phát hành

206.174.550.390

12.835.177

16.063

đồng

m c°  0 áĉ  nhi# n thi hành nghị quyết này. 

Nghị quyết có hiệu TựcTcetừ ngày ký.

uản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty cổ phần Dượ

Nơi nhân :
HĐQT, BKS, BTGĐ; 

■ Lưu V T .

NG QUẢN TRỊ

CÔ N G  CHỨNG VIE

ỉỉo /lu ,

J
VĂN KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẤM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG hR Á Ị Í  nam  
AGIMEXPHARM Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

Số: 07/NQ-AGP An Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYÉT
về việc làm rõ phương pháp tính giá và một số nội dung chi tiết khác của 
phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 

từ 96.263.830.000 đồng lên 128.351J70.000 đồng.

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẢM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã  
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu 
để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào 
mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 

Dược phẩm Agimexpharm thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.

Q UYẾT NGHỊ
Điều 1. Làm  rõ p h ư ơ n g  p h á p  tín h  g iá  cổ  p h iế u  có  so  sá n h  vớ i g iá  tr ị sổ  sá ch  và  g iá  th ị 

trư ờ n g  tro n g  p h ư ơ n g  án  p h á t h à n h  cổ  p h iế u  ch o  cổ  đ ô n g  h iệ n  hữ u  đ ể  tă n g  vố n  đ iều  lệ 

từ  9 6 .2 6 3 .8 3 0 .0 0 0  đ ồ n g  lên  1 2 8 .3 5 1 .7 7 0 .0 0 0  đ ồ n g , th e o  N g h ị q u y ế t Đ ạ i hộ i cổ  đô n g  

th ư ờ n g  n iên  n ă m  2 0 1 9  c ủ a  C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  D ư ợ c  p h ẩ m  A g im e x p h a rm

Phương pháp tính giá:

- Giá phát hành dự kiến: 1 0 .0 0 0 /c ổ  p h iế u

- Mệnh giá : 1 0 .0 0 0  đ ồ n g /c ỗ  p h iế u

- Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Vốn chủ sở hữu 174.086.610.390
BV _  _________________________ ___________________________  ___________ ____________  _

tph Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành 9.626.383

- Giá trị thị trường của cổ phiếu AGP: cỗ  p h iế u  A G P  đ ạ t g iá  đ ỏ n g  cử a  

đ ồ n g /c ổ  p h iế u  v à o  n g à y  2 8 /1 2 /2 0 1 8  (p h iê n  g ia o  d ịch  c u ố i cù n g  n ă m  2 0 1 8 ).

18.084
đồng

20.000



- So sánh giá phát hành vứi giá trị s ổ  sách và giá thị trường: G iá  p h á t hành 

d ự  k iế n  bằ n g  5 5 %  g iá  tr ị sổ  sá ch  và  5 0%  g iá  th ị trư ờ n g .

- Đ ể  tạ o  đ iề u  k iệ n  c h o  cổ  đ ô n g  h iện  hữ u  đ ầ u  tư  th ê m  v à o  cô n g  ty  và  tă n g  khả  

n ă n g  th à n h  c ô n g  c ủ a  đ ợ t c h à o  bán , g iá  c h à o  bán  đ ư ợ c  tín h  th e o  g iá  ưu đã i 

b ằ n g  vớ i m ệ n h  g iá  củ a  cổ  p h iế u  là 1 0 .0 0 0  đ ồ n g /c ổ  p h iế u .

Điều 2: H ố i đ ồ n g  q u ả n  trị c a m  k ế t tu â n  th ủ  th e o  k h o ả n  3 Đ iề u  1 N g h ị đ ịn h  6 0 /2 0 1 5 /N Đ - 

C P  V /v  Sửa đổi, Bổ sung một số điều của nghị định số 58/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 
2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Chứng khoán tro n g  v iệ c  

xử  lý số  lư ợ n g  cỗ  p h iế u  lẻ v à  cổ  p h iế u  ch ư a  p h â n  p h ố i hết.

Điều 3. C á c  th à n h  v iê n  H ộ i đ ồ n g  q u ả n  trị, B an  K iểm  so á t, B an  T ổ n g  G iá m  đ ố c  C ô n g  ty  

C ổ  ph ầ n  D ư ợ c  p h ẩ m  A g im e x p h a rm  có  trá c h  n h iệ m  th i h à n h  n g h ị q u y ế t này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔ N G  CHỨNG VIỀN

J % fU Ẩ/Ẫn S õ A u ,
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày 
báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Khái quát về Công ty
Công ty là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600699279, 
đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 6 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 4 năm 2017 
do Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Trụ sở hoạt động
- Địa chỉ : số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại : 0296.3 856.961- 3 856.964
- Fax : 0296.3 857 301

Các đom vị trực thuộc:
Tên đơn vị
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm r

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà máy Sản xuất Dược 
phẩm Agimexpharm

Địa chỉ__________________________________________
Số 51, đường số 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Số 207, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nang 
Đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ 
Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;
Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện;

- Mua bán thuốc, dược phẩm;
Mua bán thực phẩm dinh dưỡng;
Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm;
Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm;
Mua bán vacxin và sinh phẩm y tế;
Sản xuất nước uống đóng bình và đóng chai (Doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về an toàn 
vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động);
Sản xuất thực phẩm chức năng;
Sản xuất kinh doanh và chế biến thức ăn gia súc;
Sản xuất kinh doanh chế biến tinh dầu từ thảo dược;
Sản xuất kinh doanh thực phẩm, thực phẩm dinh dưõTig, thực phẩm chức năng;
In ấn bao bì;
Kinh doanh bất động sản;
Giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, mẫu giáo, mầm non;
Hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ đại lý giao dịch chứng khoán theo quy định cùa pháp luật về 
chứng khoán.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời 
điểm lập báo cáo này bao gồm:
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

H ội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Kha 
Bà Nguyễn Thị Nam Hóa 
Bà Trần Thị Đào 
Ông Nguyễn Quốc Định 
Ông Phạm Uyên Nguyên 
Bà Phạm Thị Bích Thủy 
Bà Trương Thị Kim Loan

Chủ tịch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013

Ban kiểm  soát

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Thanh Hằng 
Ông Nguyễn Văn Hoàng 
Ông Hồ Thanh Phong

Trường ban 
Thành viên 
Thành viên

Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013

Ban Tổng Giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Kha 
Bà Nguyễn Thị Nam Hóa 
Bà Phạm Thị Bích Thủy 
Ông Lê Văn Mác

Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tong Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 26 tháng 03 năm 2017 
Bổ nhiệm ngày 09 tháng 09 năm 2015 
Bổ nhiệm ngày 02 tháng 01 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 01 tháng 08 năm 2017

Đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là ông 
Nguyễn Văn Kha -Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 26 tháng 3 năm 2017).

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và họp lý tình 
hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc 
lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

■ Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

* Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách họp lý và thận trọng.

• Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai
lệch trọng yếu so với nhũng Chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài
chính;

■ Lập Báo cáo tài chính trên cơ sờ hoạt động liên tục trừ trường họp không thể cho rằng Công ty sẽ 
tiếp tục hoạt động liên  tục;

■ Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót
trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



CÔNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
BẢO CẢO CỦA HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) _____

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đù để phản ánh tình hình tài 
chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ 
Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và 
do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi 
phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Phê duyệt Báo cáo tài chính
Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
hợp lý tinh hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quà hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các

~hế độ Ke toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
Báo cáo tài chính.

Nguyễn Văn Kha 
Chủ tịch

Ngày 12 tháng 02 năm 2018
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Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970 

Branch in Ha Noi : 40  Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City 

Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, Le Hong Phong H Urban Area, 
Phuoc Hai Ward, Nha Trang City

Branch in Can Tho : 15-13 V o N guyen G iap St., Can Tho City 

www.a-c.com.vn

SỐ: 4.0040/18/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM  TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Q UÝ CỎ  ĐÔNG, H Ộ I ĐỒNG QUẢN T R Ị VÀ BAN TỔNG GIÁM  ĐỐC  
CÔNG T Y  CỎ  PHẦN DƯỢC PHẨM AGIM EXPH ARM

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 
(sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 31 tháng 01 năm 2018, từ trang 07 đến trang 37, bao gồm 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tống Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và họp lý Báo cáo tài 
chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về 
kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo 
cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuấn mực này yêu 
cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện 
cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót 
trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 
liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của 
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc 
nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiêm soát nội bộ của Công 
ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, họp lý nhằm thiết kê các thủ tục 
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tê, tuy nhiên không nhăm mục đích đưa ra ý kiên vê hiệu quả của 
kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích họp của các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính họp lý của các ưóc tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như 
đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích 
hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý  kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các klúa cạnh trọng 
yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyến tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù họp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chê độ Kê toán Doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

BAKER TILLY 
A & c V
CÔNG TY TNHH KBÊM TOÁN VÀ TƯ  VẮN A & c

A & c  AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. ■ /

Vấn đề khác
Báo cáo tài chính cùa Công ty cho năm tài chính kết thúc ngàỵ31 tháng 12 năm 2016 đã được công ty 
kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phân vê Báo cáo tài chính đó tại ngày 09 
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I
CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chì: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tình An Giang 

‘ I I BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI K Ế  TOÁN
— Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đon vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã
số

Thuyết
minh Số cuối năm Sổ đầu năm

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 249.717.448.605 214.745.759.699

I. Tiền và các khoản tưong đưong tiền 110 v.l 12.273.165.795 33.804.777.023

1 . Tiền 111 10.259.321.264 21.718.815.520
2. Các khoản tưong đương tiền 112 2.013.844.531 12.085.961.503

II. Đầu tư tài chỉnh ngắn hạn 120 18.214.134.334 14.500.000.000

1. Chứng khoán kinh doanh 121 - -
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - -
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 v.2a 18.214.134.334 14.500.000.000

III.
, è

Các khoản phải thu ngăn hạn 130 114.111.641.998 87.839.161.878

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.3 95.120.595.727 75.586.693.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.4 12.113.116.775 8.227.483.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - -
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 - -

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 v.5a 8.195.555.789 7.301.000.207
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 V.6 (1 317.626.293) (3.276.015.019)
8. Tài sàn thiếu chờ xử lý 139 “ -

IV. Hàng tồn kho 140 101.720.502.063 78.601.820.798

1 . Hàng tồn kho 141 V.7 101.720.502.063 78.601.820.798

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 ” "

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.398.004.415 -
1. Chi phí trà trước ngắn hạn 151 v.8a 1.851.003.850 -

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 1 547.000.565 -

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 - -

4. Giao dịch mua bán lại hái phiếu Chính phủ 154 - -

5 Tài sản ngắn hạn khác 155 - -

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Băng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHÂN ĐƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tính An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

M ã Thuyết

C H Ỉ  T IÊ U  số minh số  cuối năm số  đầu năm

B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 92.905.693.709 71.747.354.192

I. Các khoăn phải thu dài hạn 210 13.719.981.529 5.678.190.368
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 - -
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 - -
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 - -
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 - -
6. Phải thu dài hạn khác 216 v .5 a 13.719.981.529 5.678.190.368

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - -

II. Tài sản cố định 220 67.581.697.960 61.273.158.911
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V .9 44.860.093.370 38.135.907.150

- Nguyên giá 222 79.906 .524.257 67 .308 .543.395

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (35.046.430.887) (29.172.636.245)

2. Tài sản cố định thuê tài chính r 224 - -

- Nguyên giá 225 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế 226 - '
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 22.721.604.590 23.137.251.761

- Nguyên giá 228 23.668 .228 .698 23 .668 .228 .698

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (946.624. ỉ  08) (530.976.937)

III. Bất động sản đầu tư 230 - -

- Nguyên giá 231 - -

- Giá trị hao mòn lũy kế 232 - -

IV. Tài sản dỏ- dang dài hạn 240 9.463.021.819 4.452.050.846
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - -
2. Chi phí xây dựng cơ bàn dờ dang 242 V . l l 9.463.021.819 4.452.050.846

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 642.010.000 253.930.000
1. Đầu tư vào công ty con 251 - -
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 - -
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 v .2b 642.010.000 253.930.000

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 - -
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - -

V I. T à i sản dài hạn khác 260 1.498.982.401 90.024.067

1. Chi phí trả hước dài hạn 261 v.8b 1.498.982.401 90.024.067

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - -
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 - -
4. Tài sàn dài hạn khác 268 - -

T Ố N G  C Ộ N G  T À I  SẢ N 270 342.623.142.314 286.493.113.891

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tài chính



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mã Thuyết
Sổ cuối năm Số đầu nămCHỈ TIÊU SÔ minh

c- NỌ PHẢI TRẢ 300 190.522.948.188 186.036.910.580

I. Nọ' ngắn hạn 310 190.194.059.188 184.917.825.580
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.12 57.891.888.378 42.621.613.817

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

312 V  13 1.666.514.919 2.233.186.831

3. 313 V.14 7.593.070.115 3.986.818.975

4 Phải trả người lao động 314 - -
5 Chi phí phải ưả ngắn hạn 315 V.15 4.171.074.738 11.353.652.336

6. Phải trà nội bộ ngắn hạn 316 - 1
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng 317 - -

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - -
9. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.16 596.559.001 9.146.145.179

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.17a 111.688.632.993 111.536.652.501

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 - -
12. Quỹ khen thường, phúc lợi 322 V.18 6.586.319.044 4.039.755.941

13. Quỹ bình ổn giá r 323 - -
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 - “

II. Nọ' dài hạn 330 328.889.000 1.119.085.000

1 Phải trả người bán dài hạn 331 - -

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - -

3 Chi phí phải trả dài hạn 333 -
4. Phải trà nội bộ về vốn kinh doanh 334 -

5 Phải trả nội bộ dài hạn 335 - -

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 - -

7. Phải trà dài hạn khác 337 - -

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.17b 328.889.000 1.118.297.000

9 Trái phiếu chuyển đổi 339 - -

10. Cồ phiếu ưu đãi 340 - -

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trà 341 - -

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 - -

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 V.19 - 788.000

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 9



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU
Mã
số

D - VÓN CHỦ SỞ HỮU 400

I. Vốn chủ sỏ’ hữu 410
1 . Vốn góp cùa chù sở hữu 411
- Cổ phiếu p hổ  thông có quyền biếu quyết 41 la
- Cổ phiếu ưu đãi 41 lb
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sờ hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ 415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợ i nhuận sau thuế chưa phân phối r 421
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

lũy kế đến cuối kỳ trước 421a
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 421b
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bàn 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
1 . Nguồn kinh phí 431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cổ định 432

TỎNG CỘNG NGUÒN VÓN 440

Thuyết
minh Số cuối năm số đầu năm

152.100.194.126 100.456.203.311

V.20a
152.100.194.126
74.049.960.000
74.049.960.000

100.456.203.311
43.558.800.000
43.558 .800 .000

V.20a 15.273.144.700 15.274.266.700

v.20a - 4.662.862

v.20a 33.409.059.579 23.772.053.114

v.20a 29.368.029.847 17.846.420.635

207 .440 .699

2 9 .1 6 0 .5 8 9 1 4 8

17.846.420.635

342.623.142.314 286.493.113.891

Nguyễn Thị Cầm Tú Duong Ánh Ngọc Nguyễn Văn Kha
Nguôi lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bán thuvết minh Báo cáo tài chính 10
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

BÁ O  CÁO  TÀ I CHÍNH
Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QƯẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
C h o  năm  tài ch ính  kết thúc ngày 31 tháng 12 năm  2017

Đơn vị tính: VN D

C H Ỉ T IÊ U

Mã

sô

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V I . l 350.056.224.208 338.867.864.182

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 V I.2 12.662.122.001 7.790.691.017

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 337.394.102.207 331.077.173.165

4. G iá vốn hàng bán 11 V U 189.613.025.288 176.964.488.183

5. Lợ i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 147.781.076.919 154.112.684.982

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V I.4 1.645.871.267 721.921.744

7. Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay

22

23

V I.5 8.628.270.342

6.736.383.775

6.166.123.773

6.079.634.388

8. Chi phí bán hàng 25 VI.6 81.384.714.003 103.353.143.135

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 V I.7 23.196.621.123 18.107.467.610

10. Lọ i nhuận thuần tù’ hoạt động kinh doanh 30 36.217.342.718 27.207.872.208

11. Thu nhập khác 31 V I.8 649.198.939 320.193.551

12. Chi phí khác 32 V I.9 313.290.599 27.561.104

13. Lọ i nhuận khác 40 335.908.340 292.632.447

14. Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 50 36.553.251.058 27.500.504.655

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.14 7.392.661.910 5.513.019.020

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -

17. Lọ i nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 29.160.589.148 21.987.485.635

18. Lãi CO’ bản trên cổ phiếu 70 VI.10a,c 3.429 3.949

19. Lãi suy giảm trên cố phiếu 71 V I.10b ,c___ 3.429 3.949

/ t Ệ í s s i s r '
/ / Ỷ / '

/7w / £ Ô N & ^ ® E ) c© % 31 tháng 01 năm 2018II • í A? /

:
Ịi| Dược PHÃỊ 

ÍVÃÕlMEXPH)

Nguyễn Thị cẩm  Tú 
Ngu’ò'i lập

Du'O’ng Ánh Ngọc 
Ke toán truồ ng

Nguyễn Văn Kha 
Tồng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số  27 Nguyễn Thái Học, phường M ỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

B Á O  C Á O  T À I CH ÍN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ
(Theo phưong pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: V N D

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh ____________Năm nay _________ Năm trước

I. Luu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và

doanh thu khác 01 317.860.200.170 276.559.791.406

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (218.708 872.421) (137 318.551.127)

3. Tiền chi trà cho người lao động 03 (34.454.264.545) (29.662.388.537)

4. Tiền lãi vay đã trả 04 (6.712.550.755) (5.960.821.693)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 V .14 (4.444.087.809) (4.019.611.074)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 902 206.759 40.934.512.746

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doạph 07 (82.737.478.945) (105.879.535.794)

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh 20 (28.294.847.546) 34 .653 .395 .927

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và 

các tài sàn dài hạn khác

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và

21 (27.462.683.190) (15.995.028.274)

các tài sản dài hạn khác 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của

22 - -

đơn vị khác 23 (55.400.062.198) -

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của

đơn vị khác 24 61.758.044.836 -

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn v ị khác 25 (388.080.000) -

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - -

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 V I .4 1.303.722.478 284.323.482

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư 30 (20.189.058.074) (15.710.704.792)

Báo cáo này phái được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính 12



CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số  27 Nguyễn Thái Học, phường M ỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

B Á O  C Á O  T À I CH ỈN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Báo cáo lưu chuyên tién tệ (tiẻp theo)

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 

chù sở hữu 31 v.20a 30.491.160.000

2. Tiền trà lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 

cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 (70.000.000)

3. Tiền thu từ đi vay 33 V.17a 207.993.342.130 183.532.783.831

4. Tiền trà nợ gốc vay 34 V  17a (208.630.769.638) (158.860.954.687)

5. Tiền ưà nợ gốc thuê tài chính 35 - -

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu 36 (2.901.411.100) (17.685.947.473)

L ưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính 40 26.952 .321 .392 6.915.881.671

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (21.531.584.228) 25.858.572.806

Tiền và tương đưong tiền đầu nănv 60 v.l 33.804.777.023 7.946.204.217

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hổi đoái quy đổi ngoại tệ 61 (27.000) -

Tiền và tương đưong tiền cuối năm 70 v.l 12.273.165.795 33.804.777.023

1
ư iU

Nguyễn Thị cầm Tú 
Ngưòi lập

1 tháng 01 năm 2018

Dương Ánh Ngọc 
Kế toán trưỏng

Nguyễn Văn Kha 
Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bàn thuyẽt minh Báo cáo tài chính
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

I. ĐẶC ĐIẺM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Mua bán thiết 
bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện; Mua bán thuốc, dược phẩm; Mua bán thực 
phẩm dinh dưõng; Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm; Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản 
xuất dược phẩm; Mua bán vacxin và sinh phẩm y tế; Sản xuất nước uống đóng bình và đóng chai 
(Doanh nghiệp tuân thủ q«y định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt 
động); Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất kinh doanh chế biến tinh dầu từ thảo dược; Sản 
xuất kinh doanh thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

Cấu trúc Công ty
Các Đ ơ n  vị trực thuộc kh ô n g có tư  cách  pháp nhân hạch toán p h ụ  thuộc
Tên đon vị______________________Địa chi____________________________________________
Chi nhánh Công ty cổ  phần Dược số 51, đường số 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 
phẩm Agimexpharm Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Công ty cổ  phần Dược số 207, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Nam, 
phẩm Agimexpharm quận Hải Châu, thành phố Đà Nang
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, 
phẩm Agimexpharm- Nhà máy thành phổ Long Xuyên, tỉnh An Giang 
Sản xuất Dược phẩm 
Agimexpharm

C ác Đ ơ n  vị trự c thuộc cù a  C ô n g  ty đ ều  h ạch  toán báo sổ.

Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính
Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

7. Nhân viên
T ạ i ng ày kết thúc năm  tài ch ính  C ô n g  ty có  281 nhân v iên  đang làm  v iệ c  (số  đầu năm là 259  nhân 

viên).
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II. NĂM  T À I C H ÍN H , ĐƠN V Ị T IỀ N  T Ệ  s ử  DỤNG TR O N G  K Ế  TO Á N

1. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và két thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.

2. Đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đcm vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được 
thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

III. CH U Ẳ N  M ự c  V À  C H Ế  Đ ộ  K É  TO ÁN  Á P DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được 
ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Thông tư hưó'ng 
dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ 
Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2014 cũng như các Thông tư hưóng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài 
chính trong việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sỏ’ lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sỏ' kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền).

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ đưọ'c chuyên đôi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Sô 
dư các khoản mục tiên tệ có gôc ngoại tệ tại ngày kêt thúc năm tài chính được qui đôi theo tỷ giá 
tại ngày này.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiên tệ 
có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm 
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Tỷ giá sử dụng để qui đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tê tại thòi 
điểm phát sinh giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ được xác 
định như sau:
• Đối với họp đồng mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, 

họp đồng tương lai, họp đồng quyền chọn, họp đồng hoán đổi): tỷ giá ký kết trong họp đồng 
mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và Ngân hàng.

• Đối với các khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp: tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng nơi Công ty 
mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn.

• Đối với nợ phải thu: tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng 
thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.
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• Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán của Ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại 
thời điểm giao dịch phát sinh.

• Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại 
tệ (không qua các tài khoản phải trả): tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi Công ty thực 
hiện thanh toán.

Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm 
tài chính được xác định theo tỷ giá mua cùa các Ngân hàng thương mại nơi Công ty mờ tài khoản 
công bố tại ngày kết thúc năm tài chính.

3. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các 
khoản đầu tư ngắn hạn có thòi hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng 
chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành 
tiền tại thời điểm báo cáo.

4. Các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư  nấm  g iữ  đến ngày đáo hạn
Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ 
đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân 
hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành 
bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ 
đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 
khác.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua 
và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu 
tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến 
ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận ừện Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở 
dự thu. Lãi được hường trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm 
mua.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu 
hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí 
tài chính trong năm và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư

Các khoản đầu tư  vào cô n g cụ  vốn của đơn vị khác
Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty 
không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên đưọc đầu tư.

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm 
giá mua hoặc khoản góp vôn cộng các chi phí trực tiêp liên quan đên hoạt động đâu tư. Cô tức và 
lợi nhuận của các kỳ trưóc khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá tri của chính 
khoản đầu tư đó. cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận 
doanh thu. Cô tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không 
ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

Dự phòng tôn thât cho các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trích lập như sau:
• Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị họp lý khoản đầu tư được xác định tin 

cậy, việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu.
• Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự 

phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư với mức trích lập bằng chênh
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lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị khác và vốn chù sờ hữu thực có nhân với tý lệ 
góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị khác.

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác cần phải trích lập tại ngày 
kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính.

5. Các khoản phải thu
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo 
nguyên tắc sau:
• Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thưong mại phát sinh từ 

giao dịch có tính chất mua -  bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.
• Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến 

giao dịch mua-bán.
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá 
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:
• Đối với nợ phải thu quárhạn thanh toán:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
50% giá ừị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.

• Đối vói nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

6. Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:
• Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát

sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
• Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính.
• Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung

có liên quan trực tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường.

Giá xuất kho đu'Ọ'c tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương 
pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hon giá trị 
thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm sô dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho càn phải trích lập 
tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.
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7. Chi phí trả trưóc
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh cùa nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước cùa Công ty chủ yếu là:

C ông cụ , d ụ n g  cụ
Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng 
với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

8. Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đâu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cô định nêu các chi phí này chăc chăn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính, số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:
Loai tài sản cố đinh số năm
Nhà cửa, vật kiến ừúc 06-25
Máy móc và thiết bị 0 6 -1 5
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 0 6 -1 0
Thiết bị, dụng cụ quản lý 0 3 -1 0

9. Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được 
tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan 
đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, 
kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cỗ định vô hình cụ thể và làm 
tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sô và lãi, lô phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm:

Quyền s ử  d ụ n g đất
Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tể Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử 
dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san 
lâp mặt bằng, lệ phí trước bạ,... Quyền sử dụng đất được khấu hao phương pháp đường thẳng theo 
thời gian ghi trên Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất không xác định thời hạn không được tính 
khấu hao.

C h ư ơ n g  trình p h ầ n  m ềm  máy tính
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Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải !à một bộ phận gắn kết với 
phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí 
mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được 
khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm.

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi 
vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình 
xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý 
cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sàn cố định đang thực hiện. Các tài sản này được 
ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

11. Các khoăn nợ phải trả và chi phí phải trả
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính 
họp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trà là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: '

• Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 
dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.

• Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ ngưòi bán 
hoặc đã cung c.âp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hô sơ, 
tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghi phép, các khoản 
chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.

• Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế 
toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc năm tài chính.

12. Vốn chủ sở hữu
Vốn góp của ch ủ  s ở  h ữ u
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

T hặng d ư  vốn cổ  p hần
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu 
khi phát hành lần đâu, phát hành bô sung, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sô sách của 
cổ phiếu quỹ và cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đáo hạn. Chi phí trực tiếp liên quan 
đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cô phiêu quỹ được ghi giảm thặng dư vôn cô 
phần.

13. Phân phối lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đông cô đông 
phê duyệt.

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hường đến luồng tiền và khả năng chi trả cô tức như
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lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ 
tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

14. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 
D oanh thu bán h à n g  hoả, thành phẩm
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
• Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua.
• Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý sản phẩm, hàng hóa như người sở hữu sản phẩm, 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát sản phẩm, hàng hóa.
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi họp đồng quy định người mua được quyền 

trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chi được ghi nhận 
khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản 
phẩm, hàng hoá (trừ trường họp khách hàng có quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa dưới hình 
thức đổi lại để lấy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác).

• Công ty đã hoặc sẽ thu $ược lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Tiền lãi
Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Cỗ tứ c  và lợi n h u ậ n  đ ư ợ c  chia
Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận 
từ việc góp vốn. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, 
không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

15. Các khoản giảm trừ doanh thu
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ 
tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

Trường họp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ này mói phát sinh 
giảm giá hàng bán, trả lại thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:
• Neu khoản giảm giá, trả lại phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính: ghi giảm 

doanh thu trên Báo cáo tài chính của năm này.
• Neu khoản giảm giá, trả lại phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính: ghi giảm 

doanh thu trên Báo cáo tài chính của năm sau.

16. Chi phí đi vay
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay.

C h i ph í đi vay  được ghi nhận vào ch i phí khi phát sinh. T rư ờ n g  họp ch i ph í đi v a y  liên quan trực 
tiếp đến v iệ c  đầu tư x â y  dựng hoặc sản xuất tài sản dỏ' dang cần  có  một thời gian đủ dài (trên 12 
tháng) để có  thể đưa vào sử  dụng theo m ục đích định trước hoặc bán thì ch i phí đi vay  này được 

tính vào g iá trị của  tài sản đó. Đ ố i vớ i khoản v a y  riêng phục vụ  v iệ c  x â y  đựng tài sản cố định, bất 

động sản đầu tư, lãi v a y  được vốn hóa kể cả  kh i thời gian xây  dựng dưới 12 tháng. C á c  khoản thu 

nhập phát sinh từ v iệ c  đầu tư tạm thời các khoản v a y  được ghi g iảm  nguyên g iá  tài sản có liên 
quan.
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Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất 
tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế 
bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng CO' bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn 
hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại 
trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

17. Các khoản chi phí
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 
hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền 
hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí đưọ'c 
ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định của các Chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao 
dịch một cách trung thực, hợp lý.

18. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. 

T h u ế thu nhập hiện  hành
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuê. Thu nhập tính thuê 
chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chinh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế 
toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và 
các khoản lỗ được chuyển.

T h u ế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do 
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính 
và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời chịu thuê. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chăc chăn 
trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thòi được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc 
năm tài chính và sẽ được ghi giảm đên mức đảm bảo chăc chăn có đủ lợi nhuận tính thuê cho phép 
lợi ích của một phân hoặc toàn bộ tài sản thuê thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuê thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kêt thúc năm 
tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự 
tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức 

' thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi trực tiêp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuê đó 
liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi:
• Công ty có quyền họp pháp đưọ'c bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập 

hiện hành phải nộp; và
• Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan đến thuế thu 

nhập doanh nghiệp được quản lý bời cùng một cơ quan thuế:
Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuê thu nhập hiện 
hành trên cơ sỏ' thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong
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từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

19. Bên liên quan
Các bên đưọ'c coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hường đáng kể chung.
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ đưọ'c chú trọng 
nhiêu hơn hình thức pháp lý.

20. Báo cáo theo bộ phận
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh 
doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi 
ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

ir
Thông tin bộ phận được lập và trinh bày phù hợp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính của Công ty.

V. THÔNG TIN  BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌN H  BÀ Y TRO N G BẢNG CÂN ĐỐI 
K É  TOÁN

1. Tiền và các khoản tu’O'ng đương tiền
________ Số cuối năm

Tiền mặt 2.573.346.599
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 7.685.974.665
Các khoản tương đưong tiền 2.013.844.531

- T iền  g ử i n gân  h à n g  có  kỳ hạn g ố c  k hông quá  
03  th án g 2 .0 1 3 .8 4 4 .5 3 1

Cộng 12.273.165.795

2. Các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp 
vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

Đầu tư  nắm  g iữ  đến ngày đảo hạn

Số cuối năm Số đầu nãm
Giá gốc Giá trị ghi sỗ Giá gốc Giá trị ghi sổ

N gắn hạn  

Tiền gửi có kỳ hạn 18.214.134.334 18.214.134.334 14.500.000.000 14.500.000.000
Cộng 18.214.134.334 18.214.134.334 14.500.000.000 14.500.000.000

Số đầu năm
4.076.292.124

17.642.523.396
12.085.961.503

1 2 .0 8 5 .9 6 1 .5 0 3  

33.804.777.023
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Đầu tư  góp vốn vào đơn vị khác
Số cuối năm Số đầu năm

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
Đ ầu tư  góp vốn vào đơn vị khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ® 575.360.000 187.280.000
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 36.650.000 36.650.000
Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar 20.000.000 20.000.000
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam 10.000.000 10.000.000
Cộng 642.010.000 253.930.000

Công ty đầu tư mua 49.734 cổ phiếu và được thưỏng bằng cổ phiếu 3.737 cổ phiếu, tổng cộng 
Công ty sờ hữu 53.471 cổ phiếu, tương đương 0,1% trong Công ty cổ phần Dược phẩm 
Imexpharm.

Giá trị hợp lý

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý cùa các khoản đầu tư do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác 
định giá trị họp lý. r

3. Phái thu ngắn hạn của khách hàng

Phải thu các bên  liên quan

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
Phải thu các khách h à n g  khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
Nhà thuốc Thái Bình 2
Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Phát
Công ty TNHH MTV Dược phẩm Minh Ngọc
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đông Đô
Các khách hàng khác
Cộng

Số cuối năm
3 .5 7 0 .2 9 9 .2 5 0

3.570.299.250 
9 1 5 5 0 .2 9 6 .4 7 7

2.183.879.916
5.323.617.717
4.944.072.362
1.940.931.951
1.493.156.123

75.664.638.408
95.120.595.727

Số đầu năm

7 5 .5 8 6 .6 9 3 .6 9 0

2.100.335.494
2.448.905.521
2.412.004.896

113.326.349

68.512.121.430
75.586.693.690

4. Tră trước cho ngưòi bán ngắn hạn

Trả trước cho n g ư ờ i bán khác

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Minh Thiện
Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác Anh Đức
Tổng Công ty Duọc Việt Nam - CTCP
Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Thiên An
Các nhà cung cấp khác
Cộng

Số cuối năm

6.236.060.000
1.531.000.000

1.222.471.250
3.123.585.525

12.113.116.775

Số đầu năm

4.577.493.000 
886.930.000

1. 112.000.000

1.651.060.000
8.227.483.000

5. Phải thu khác
5a . P hải th u  n g ắ n  h ạ n  k h á c

Số cuối năm Số đẩu năm
Giá trị_______Dự phòng Giá tri Dự phòng

Phải thu các tổ c h ứ c  và cá  nhân khác
Tạm ứng 5.786.253.436 - 6.117.641.500
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Tiền lãi gửi có kỳ hạn phải thu 
Các khoản ký cược, ký quỹ 
Các khoản phải thu ngắn hạn khác 
Cộng

322.772.237
368.808.758
.717.721.358

8.195.555.789

381.013.489
423.552.296
378.792.922

7.301.000.207

5b. Phải thu dài hạn khác
Là các khoản ký cược, ký quỹ.

6. Nợ xấu

T h ò i gian quá 
hạn

Các tổ chức và 
cá nhăn khác
Phải thu các tổ 
chức và cá nhân 
khác

Phải thu tiền bán Từ 6  tháng đắn 
hàng dưới 01 năm

Từ 01 năm đến 
dưới 02 năm 

Từ 02 năm đến 
dưới 03 năm 

Trên 03 năm

Cộng

Số cuối năm

G iá gốc

G iá  trị có 

thể thu hồi

Số đầu năm

T h ò i gian GỊá tr ị có
quá hạn_________ G iá  gốc thề thu hồi

1.446.439.698 128.813.405 5.290.963.499 2.014.948.480
Từ 6 tháng đến

- dưới 01 năm 888 .342.352 621.839.646

Từ 01 năm đến
9.582.725 4 .791 .360  dưới 02 năm 1 .997.060.987 998.530.494

Từ 02 năm đến
413.406.816 124.022.045 dưới 03 năm ỉ . 315 .261 .135  394.578 .340

- Trên 03 năm 1.090.299.0251.023.450.157

1.446.439.698 128.813.405

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi như sau:
_________ Năm nay

Số đầu năm
Trích lập dự phòng bổ sung 
Hoàn nhập dự phòng 
Sổ cuối năm

Hàng tồn kho

3.276.015.019

(1.958.388.726)
1.317.626.293

5.290.963.499 2.014.948.480

Năm trưỏc
2.001.236.578
1.274.778.441

3.276.015.019

Số cuối năm 
Giá gốc Dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 61.998.109.320
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 11.383.029.115 
Thành phẩm 27.583.014.425
Hàng hóa 731.824.580
Hàng gửi đi bán 24,524.623
Cộng 101.720.502.063

Số đầu năm 
Giá gốc Dự phòng

32.943.355.513
3.580.166.918

41.286.147.603
766.097.912

26.052.852__________-
78.601.820.798

8. Chi phí trả trưóc
8a. Chi p h í  trả trước n gắ n  hạn

Chi phí công cụ, dụng cụ 
Cộng

Số cuối năm Số đầu năm
1.851.003.850
1.851.003.850
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8b. Chi p h í  trả trư ớ c dài hạn

Chi phí công cụ, dụng cụ
Các chi phí trả trước dài hạn khác
Cộng

Số cuối năm ______ số đầu năm
1.408.958.334

90.024.067 90.024,067
1.498.982.401 90.024.067

9. Tài sản cố định hữu hình
Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình được trình bày ở Phụ lục 01 đính kèm.

Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 3.897.750.777 VND đã được thế 
chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay cùa Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex -  Chi 
nhánh An Giang.

10. Tài sản cổ định vô hình
Quyền sử dụng 

đất
Phần mềm 
máy tính ____ Công_____

Nguyên giá
Số đầu năm 22.114.149.854 1.554.078.844 23.668.228.698
Số cuối năm 22.114.149.854 1.554.078.844 23.668.228.698

Trong đó:
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng - - -

Giá trị hao mòn
Số đầu năm - 530.976.937 530.976.937
Khấu hao trong năm 260.239.287 155.407.884 415.647.171
Số cuối kỳ 260.239.287 686.384.821 946.624.108

Giá trị còn lại
Số đầu năm 22.114.149.854 1.023.101.907 23.137.251.761

Số cuối năm 21.853.910.567 867.694.023 22.721.604.590

Trong đó:
Tạm thời không sử dụng _ _

Đang chờ thanh lý - - -

Một số tài sản cố định vô hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 22.114.149.854 VND đã được thế 
chấp để đảm bảo cho các khoản vay của của Ngân hàng TMCP Công Thương- Chi nhánh An 
Giang, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh An Giang'và Ngân hàng TNHH MTV 
Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Sóng Thần.

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Số đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang 4.452.050.846

- Công trình xây dựng trụ sờ
Chi nhánh Nha Trang 2.001.148.800

- Công trình mờ rộng xưởng
sàn xuất - Mỹ Thái 2.450.902.046

- Công trình Nhà kho bao bì

Chi phí phát sinh 
trong năm
12.269.902.574

4.089.517.917
718.511.638

Kết chuyển vào 
TSCĐ trong năm

(7.258.931.601)

(6.540.419.963)
(718.511.638)

Số cuối năm
9.463.021.819

2.001.148.800
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- Công trình Nhà máy Bình
Hòa ________________ - 7.461.873.019 __________________ 7.461.873.019
Cộng 4.452.050.846 12.269.902.574 (7.258.931.601) 9.463.021.819

12. Phải trả ngưòi bán ngắn hạn

P hải trả các bên liên quan

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
P hải trả các nhà cu n g  cấp khác  

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 
Công ty TNHH MTV Dược Hoài Phương 
Các nhà cung cấp khác 
Cộng

Số cuối năm
10.601.077.779

10.601.077.779 
47.282.204.339

1.593.701.310
11.722.285.000
33.974.824.289
57.891.888.378

Số đầu năm
8.641.271.258

8.641.271.258 
33.971.268.425

5.794.961.689
6.468.699.300

21.716.681.570
42.621.613.817

13. Ngưòi mua trả tiền trước ngắn hạn
________ Số cuối năm

Trả trước của cá c khách hà n g khác

Công ty TNHH Dược phẩm Văn Lang 600.000.000
Công ty TNHH Dược phẩm & Trang thiết bị y tế 
Đức Trí
Các khách hàng khác  1.066.514.919
Cộng 1.666.514.919

Số đầu năm

836.170.400
1.397.016.431
2.233.186.831

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Số đầu năm
Số phải nộp 
trong năm

Số đã thực nộp 
trong năm Số cuối năm

Thuế GTGT hàng bán nội địa 746.404.144 4.522.886.246 (5.269~290.390) -

Thuế GTGT hàng nhập khẩu - 83.735.917 (83.735.917) -
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.576.612.094 7.392.661.910 (4.444.087.809) 5.525.186.195
Thuế thu nhập cá nhân 663.802.737 3.499.470.644 (2.095.389.461) 2.067.883.920
Tiền thuê đất - 528.153 362 (528.153.362) -

Các loại thuế khác - 8.500.000 (8.500.000) -

Cộng 3.986.818.975 16.035.408.079 (12.429.156.939) 7.593.070.115

T h u ế  giá  trị g ia  tăng
•Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như 
.sau:

Nhóm các mặt hàng thuốc, dược phẩm các loại 5%
Nhóm các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 10%

T h u ế  xuất, nhập khẩu
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

T h u ế  thu nhập doanh nghiệp
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20% 
(năm trước thuế suất là 20%).
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Băn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:
____________ Năm nay __________Năm trước

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36.553.251.058 27.500.504.655
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế 
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp:
- Các khoản điều chỉnh tăng 496.484.693 165.422.445
- Các khoản điều chỉnh giảm  -  -
Thu nhập chịu thuế 37.049.735.751 27.665.927.100
Thu nhập được miễn thuế (86.426.200) (100.832.000)
Lỗ các năm trưóc được chuyển  -  -
Thu nhập tính thuế 36.963.309.551 27.565.095.100
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp  20%  20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 7.392.661.910 5.513.019.020

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện 
hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thòi kỳ và các quy định vê thuê 
đối với nhiều loại giao dịclrkhác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy sô 
thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

Các loại th u ế khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.

15. Chi phí phải trả ngắn hạn
________ Số cuối năm _________số đầu năm

P hải trả các tổ c h ứ c  khác

Chi phí lãi vay phải trả 122.388.715 98.555.695
Chi phí chăm sóc khách hàng 3.074.820.574 9.858.100.478
Chi phí chiết khấu bán hàng  973.865.449  1.396.996.163
Cộng 4,171.074.738 11.353.652,336

16. Phải trả ngắn hạn khác
________ Số cuối năm _________số đầu năm

P h ả i trả các đơn vị và cá  nhân khác
Kinh phí công đoàn 153.763.401 106.836.562
Cổ tức, lợi nhuận phải trả 442.795.600 331.992.600
Phải trà tiền ứng trước mua cổ phần - 8.703.940.000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác  -  3.376,017
Cộng 596.559.001 9.146.145.179

17. Vay
17a . Vay ngắn  hạn

________ Số cuối năm
Vay ngắn hạn p h ả i trả các tổ ch ứ c khác
Vay ngắn hạn ngân hàng 102.319.224.993
- Vay N gân h à n g  T M C P  C ô n g  th ươ ng Việt Nam  -

C h i nhảnh A n  G iang(i> 7 2 .6 5 9 .5 5 4 .4 8 5

- Vay N gân  h à n g  T M C P  X ă n g  dầu P etrolim ex -
C h i nhánh A n G iangfi:) 1 6 .0 6 7 .8 3 5 .6 1 7

Số đầu năm

99.786.244.501

7 2 .1 9 2 .4 6 2 .5 5 6

6 .3 0 7 .2 3 9 .8 2 6
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B Á O  C Á O  T À I C H ÍN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

(i)

( ii)

- Vay N gâ n  h à n g  T M C P  Q uốc tế  Việt Nam - Chi 
nhảnh  A n  G ian g

- Vay N gân  H à n g  T N H H  M T V  Shinhan Việt N am  -
C h i nhảnh S ó n g  Thầnm  1 3 .2 4 5 .1 2 4 .8 9 1

- Vay N gân  h à n g  T M C P  N go ại th ươ ng  Việt N am  - 
C h i nhánh A n G ia n g0"-1 

Vay ngắn hạn các cá nhân 
Vay n gắ n  hạn c á c  cả  nhân khảc(v>

Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.17b) 
C ộ n g

3 4 6 .7 1 0 .0 0 0

8.580.000. 000
8 .5 8 0 .0 0 0 .  0 0 0

789.408.000 
111.688.632.993

Công ty có khả năng trả được các khoản vay ngắn hạn.

1 .3 7 2 .5 3 3 .3 2 3

1 9 .9 1 4 .0 0 8 .7 9 6

10.961.000. 000
1 0 .9 6 1 .0 0 0 . 0 0 0  

789.408.000
111.536.652.501

Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu 
động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản 
vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp hợp đồng bán hàng hóa.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu 
động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản 
vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản: Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện 
vận tải truyền dẫn và thiết bị dụng cụ quản lý (xem thuyết minh số V.9).

(iii) Khoản vay Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Sóng Thần để bổ sung vốn 
lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. 
Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản quyền sử dụng đất (xem thuyết minh số V.10).

(IV) Khoản vay không có tài sản đảm bảo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An 
Giang để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay theo từng giấy nhận nợ không 
quá 6 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ.

Khoản vay các cá nhân bên ngoài và nhân viên công ty để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh 
doanh, lãi suất 7%/năm. Khoản vay được đảm bảo bằng hình thức tín chấp.

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau:

Số đầu năm

Số tiền vay  
phát sinh 

trong năm

K ết chuyển  
từ  vay và nọ' 

dài hạn
Số tiền vay đã 
trá trong năm Số cuối năm

Vay ngắn hạn ngân hàng 

Vay ngắn hạn các cá nhân 

Vay dài hạn đến hạn trả

99.786.244.501
10.961.000.000

789.408.000

206.913.342.130

1.080.000.000

789.408.000

(204.380.361.638)
(3.461.000.000)

(789.408.000)

102.319.224.993
8.580.000.000

7-89.408.000
Cộng 111.536.652.501 207.993.342.130 789.408.000 (208.630.769.638) 111.688.632.993

Vay d à i h ạn

SỐ cu ố i n ăm SỐ đầu  n ăm

Vay dài h ạ n  p h ả i  trả cá c  tổ c h ứ c  và cả  n h â n  
k h á c

Vay dài hạn ngân hàng 328.889.000
Vay N gân  h à n g  T M C P  X ă n g  d ầu  P etrolim ex - Chi 
nhánh A n G ian g  0) 3 2 8 .8 8 9 .0 0 0

Cộng  328.889.000

1.118.297.000

1 .1 1 8 .2 9 7 .0 0 0

1.118.297.000
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BÁ O  C Á O  T À I CH ÍN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

(i)
Công ty có khả năng trả được các khoản vay dài hạn.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Xăng dâu Petrolimex - Chi nhánh An Giang đê bô sung vôn đâu tư 
máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng, thời hạn vay 03 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, số tiền 
vay được hoàn trả hàng tháng, thanh toán lần đầu vào ngày 26 tháng 6 năm 2016. Khoản vay này 
được đảm bào bằng việc thê chấp tài sản: Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận 
tải truyền dẫn và thiết bị dụng cụ quản lý (xem thuyết minh số V.9).

Kỳ hạn thanh toán các khoản vay dài hạn như sau:

Từ 1 năm trờ xuống 
Trên 1 năm đến 5 năm 
Trên 5 năm 
Cộng

Số cuối năm
789.408.000
328.889.000

1.118.297.000

Số đầu năm
789.408.000

.118.297.000

1.907.705.000

Chi tiết phát sinh của khoản vay dài hạn như sau:

Số đầu năm
Kết chuyển sang vay và nợ ngắn hạn 
Số cuối năm

Công ty không có các khoản vay quá hạn chưa thanh toán.

Năm nay
1.118.297.000
(789.408.000)

328.889.000

Năm trước
1.907.705.000 
(789.408.000)
1.118.297.000

18. Quỹ khen thưởng, phúc lọi

Quỹ khen thường, phúc lợi
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành
Cộng

T ăng  do trích  
lập từ lọi 

nhuân
C h i quỹ  

trong năm Số cuối nămSố đầu năm

3.493.205.710 
546.550.231

4.039.755.941 4.787.547.593 (2.240.984.490) 6.586.319.044

4.397.497.127 (1.304.383.793) 6.586.319.044 
390.050,466 (936.600.697)___________:

19. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ
Số đầu năm 788.000
Kết chuyển thu nhập khác ___________ (788.000)
Số cuối năm

20. vốn.chủsởhữu
2  Oa. B ả n g  đổi ch iếu  biến động của von ch ủ  sở  h ữ u

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ờ Phụ lục 02 đính kèm.

20b . Chi tiết vốn góp của ch ủ  sở  h ữ u

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
Phạm Uyên Nguyên 
Các cổ đông khác 
C ộ n g

Số cuối năm
24.431.660.000
10.815.680.000
38.802.620.000
74.049.960.000

Số  đầu n ăm

14.807.070.000
6.554.960.000

22.196.770.000
43.558.800.000
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Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tình hình góp vốn điều lệ như sau

Công ty Cổ phần Dược phẩm
Imexpharm
Phạm Uyên Nguyên
Cổ đông khác
Cộng

Theo Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiên

VND Tỷ lệ (%)

24.431.660.000 32,99
10.815.680.000 14,61
38.802.620.000 52,40
74.049.960.000 100

Vốn điều lệ 
Vốn điều lệ đã còn phải góp 

góp (VNỈ)) (VND)

24.431.660.000
10.815.680.000
38.802.620.000 ___________ -
74.049.960.000

Trong năm, Công ty đã chào bán 3.049.116 cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu và các 
đối tác tiềm năng để bổ sung vốn kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016 ngày 24 tháng 4 năm 2016. số lượng cổ phiếu đã bán được là 3.049.116 . Ngày 05 tháng 
4 năm 2017 Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chinh lần thứ 12 
do Sờ Kế hoạch và Đầu tư tinh An Giang cấp về việc tăng vốn điều lệ lên 74.049.960.000 VND.

2 0 c . Cồ p h iếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 

C ổ  p h iếu  p h ổ  th ô n g

- C ổ  p h iếu  ư u  đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại 
C ổ  p h iếu  p h ổ  thông

- C ổ  p h iếu  ư u  đãi

Sổ lượng cổ phiếu đang lưu hành
- C ổ  p h iếu  p h ổ  thông  

C ổ  p h iếu  ư u  đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Số cuối năm
7.404.996
7.404.996
7.404.996

7.404.996
7.404.996

Số đầu năm
4.355.880
4.355.880
4.355.880

4.355.880
4.355.880

2 0d . P hân p h ố i lợi n h u ậ n

Trong năm Công ty đã phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017 số 03/AGP ngày 26 tháng 3 năm 2017 như sau:

VND
• Chia cổ tức cho các cổ đông : 7.448.554.800
• Trích quỹ đầu tư phát triển : 9.751.383.243
• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.397.497.127
• Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát .. . : 390.050.466

21. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
N g o ạ i tệ cá c  loại

Dollar Mỹ (USD)
Số cuối năm

300
Số đầu năm
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VI. THÔNG TIN  BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌN H  BÀY TRON G BÁO CÁO K Ế T  
QUẢ HOẠT ĐỘNG KIN H  DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
l a .  Tổng doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa 
Doanh thu bán thành phẩm 
Cộng

Năm nay 
8.709.340.010 

341.346.884.198 
350.056.224.208

Năm trước
12.045.734.429

326.822.129.753
338.867.864.182

l b .  D oanh thu bán h à n g  và cu n g  cấp dịch vụ cho các bên liên quan
Công ty phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan như sau:

C ôn g ty Cồ p h ầ n  D ư ợ c  p h ẩ m  Im expharm

Doanh thu bán hàng hóa 
Doanh thu bán các thành phẩm

Năm nay

524.468.485
25.214.615.696

Năm trước

268.180.000
13.160.509.600

2. Các khoản giảm trừ doanH thu

Hàng bán bị trả lại 
Giảm giá hàng bán 
Cộng

3. Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hóa
Giá vốn của thành phẩm đã bán
Cộng

Năm nay 
12.180.464.142 

481.657.859 
12.662.122.001

_______ Năm nay
9.296.807.294

180.316.217.994
189.613.025.288

Năm trước
7.766.222.938

24.468.079
7.790.691.017

Năm trước
11.229.403.740

165.735.084,443
176.964.488.183

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi không kỳ hạn 
Lãi tiền gửi có kỳ hạn 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh 
Cộng

Năm nay
25.536.717

1.528.576.100
86.426.200

5.332,250
1.645.871.267

Năm trước
78.699.879

523.310.314
100.832.000
19.079.551

721.921.744

5. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Chiết khấu thanh toán cho ngưò'i mua
Cộng

Năm nay
6.736.383.775

40.932.742

27.000
1.850.926.825
8.628.270.342

Năm trưỏc
6.079.634.388

55.364.670

31.124.715
6.166.123.773
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CÔNG TY CÔ’ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Năm trước
16.185.146.688

19.644.283
113.424.126

86.812.759.136

84.713.334.842
2.099.424.294

222.168.902
103.353.143.135

Chi phí bán hàng

Chi phí cho nhân viên
Chi phí dụng cụ, đồ dùng
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
C hi p h í  hoa hồng, ch iết khấu, khuyến mãi, qu ản g
cáo

C hi p h ỉ  dịch  vụ m ua n go à i khác

Các chi phí khác
Cộng

Năm nay
22.124.705.809

22.471.750
67.089.007

58.475.722.454

56.975.713.954
1.500.008.500

694.724.983
81.384.714.003

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí cho nhân viên
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao tài sản cấđịnh
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác
Cộng

_____Năm nay
12.314.999.372

693.070.563
1.210.115.972

553.317.362
(1.958.388.726)

1.775.214.543
8.608.292,037

23.196.621.123

Năm trước
9.059.885.903

765.869.225
370.867.336
776.627.644

1.274.778.441
2.158.026.183
3.701.412.878

18.107.467.610

8. Thu nhập khác

Cho thuê mặt bằng
Xử lý tài sản thừa khi kiểm kê
Thu nhập khác
Cộng

Năm nay _______ Năm trưóc
520.019.186

308.193.551
129.179.753 ________ 12.000.000
649.198.939 320.193.551

9. Chi phí khác

Lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình các năm 
trước
Chi phí khác 
Cộng

10. Lãi trên cổ phiếu
1 Oa. L ã i c ơ  bản/suy giảm  trên cổ  p h iếu

Lọi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)
Trích thường Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
Lợi nhuận tính lãi CO' bản/suy giảm trên cổ phiếu

Năm nay
89.208.425

223.062.246
1.019.928

313.290.599

Năm nay

29.160.589.148
(5.832.117.829)

(517.298.866)
22.811.172.453

Năm trước

27.561.104
27.561.104

Năm trưóc

21.987.485.635
(4.397.497.127)

(390.050.466)
17.199.938.042
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CÔNG TY CỠ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ
thông đang lưu hành trong năm _________ 6.653.159
Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu 3.429

n  Quỹ khen thường, phúc lợi và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm nay tạm trích theo 
tỷ lệ cùa Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03/AGP ngày 26 tháng 3 năm 
2017.

Số lưọng cổ phiếu phổ thông sử dụng để tính lãi co bản/suy giảm trên cổ phiếu được tính như sau:
____________ Năm nay __________Năm trước

Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ
thông đang lưu hành trong năm 4.355.880 4.355.880
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành
trong năm  2.297.279  -
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân
trong năm 6.653.159 4.355.880

10b . T hông tin khác r
Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước được tính toán lại do trừ số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, 
thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khi xác định lợi nhuận tính lãi cơ bản trên cô phiêu theo 
hướng dẫn của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính. Việc 
áp dụng quy định mới này làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ 5.048 VND xuông 
còn 3.949 VND.

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy 
ra từ ngày kết thúc năm tài chính đến ngày công bố Báo cáo tài chính này.

11. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí khác 
Cộng

V II. NHỮNG THÔNG TIN  KH Á C

1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan
Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chôt, các cá nhân có liên quan 
với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

la . Giao dịch và số d ư  với các thành viên quản lý ch ủ  chốt và các cá nhăn có liên quan vói các  
thành viên quản lý ch ù  chốt
Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đôc. 
Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chót là các thành viên mật thiêt trong gia 
đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Năm nay Năm trưóc
140.676.492.544 
51 611 218.465 

6.402.195.398 
63.854.328.359 
12.222.747.623 

274.766.982.389

137.261.925.669
41.673.430.697

4.883.124.047
92.583.259.169

7.271.552.471
283.673.292.053

4.355.880
3.949
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thải Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

G iao d ịch  với cá c  thành viên quản lý ch ủ  chốt và cá c  cá  nhân cỏ  liên  quan  với cá c thành viên quàn  
lý ch ù  chốt

Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với 
các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chù chốt.

C ô n g  n ợ  với cá c  thành viên quản  lý ch ủ  chốt và cá c  cá  nhân có  liên quan  với cá c  thành viên quản  
lý ch ù  chốt

Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các 
thành viên quản lý chủ chốt.

lb.

Thu nhập củ a  cá c  thành viên quản lý ch ù  chốt

Tiền lương 
Phụ cấp 
Tiền thưởng 
Thù lao 
Cộng

Năm nay
2.998.213.100 

173.940.000 
366.000.000

1.221.000.000
4.759.153.100

Năm trước
2.833.805.400

179.000. 000
221 .000 . 000
270.000.000

3.503.805.400

Giao dịch và số d ư  với các bên liên quan khác
Bên liên quan khác với Công ty chỉ có Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cổ đông lớn của 
Công ty chiếm 32,99% vốn điều lệ.

G iao d ịch  với cá c  b ên  liên  quan khác

Ngoài các giao dịch về bán hàng hóa và bán thành phẩm cho bên liên quan khác đã được trình bày 
ở thuyết minh so VI. lb, Công ty chi phát sinh giao dịch về mua hàng hóa với Công ty cổ phần 
Dược phẩm Imexpharm với số tiền là 31.484.945.628 VND (cùng năm trước là 27.780.322.868 
VND).

C ông n ợ  với các bên liên quan khác
Công ty không có công nợ với các bên liên quan khác.

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan khác không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng 
tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên 
liên quan khác.

2. Thông tin về bộ phận
Thông tin bộ phận đưọ'c ừình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận 
chính yêu là theo lĩnh vực kinh doanh do các hoạt động kinh doanh của Công ty được tô chức và 
quản lý theo tính chất của sản phẩm.

2a. T hông tin về lĩnh vực kinh doanh
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh thành phẩm thuốc các loại. Ngoài ra, hoạt 
động kinh doanh khác chủ yếu là bán hàng hóa, nguyên liệu doanh thu từ các hoạt động khác chi 
chiêm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu (trong năm 2017 là khoảng 2% tổng doanh thu). Doanh 
thu và giá vôn của các hoạt động kinh doanh được trình bày tại thuyết minh số VI. la và VI.3.

2b . T hông tin về khu vực địa lý
Toàn bộ hoạt động của Công ty chỉ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều chỉnh 
số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính.

Nguyễn Thị Cẩm Tú Dương Ánh Ngọc Nguyễn Văn Kha
Người lập biểu Kế toán trưửng Tổng Giám đốc
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang
BA O  C á o  t à i  c h ín h

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 
Phụ lục 01: Bàng tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đem vị tính: VND

Nhà cửa, 
vật kiến trúc

Máy móc 
và thiết bị

Phương tiện 
vận tải, truyền dẫn

Thiêt bị, 
dụng cụ quản lý Cộng

Nguycn giá
Số đầu năm 29.102.463.122 31.968.063.780 5.582.863.249 655.153.244 67.308.543.395
Mua trong năm - 5.164.211.267 395.000.000 36 800 000 5.596.011.267
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 7.258.931.601 - - - 7.258.931.601
Thanh lý, nhượng bán - - (157.360.406) (99.601.600) (256.962.006)
Số cuối năm 36.361.394.723 37.132.275.047 V 5.820.502.843 592.351.644 79.906.524.257

Trong đó:
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sừ dụng 668.264.000 1.965.392.556 743.868.381 190.753.608 3.568.278.545
Chờ thanh lý - - - - -

Giá trị hao mòn
Sổ đầu năm 10.334.823.872 16.420.924.587 1.909.915.251 506.972.535 29.172.636.245
Khấu hao trong năm 1.541.105.202 3.674.195.987 689.806.226 81.440.812 5.986.548.227
Thanh lý, nhượng bán - - (28.922.257) (83.831.328) (112.753.585)
Sổ cuối năm 11.875.929.074 20.095.120.574 2.570.799.220 504.582.019 35.046.430.887

Giá trị còn lại
Sổ đầu năm 18.767.639.250 15.547.139.193 3.672.947.998 148.180.709 38.135.907.150

Số cuối năm 24.485.465.649 17.037.154.473 3.249.703.623 87.769.625 44.860.093.370

Trong đó:
Tạm thời chưa sử dụng 
Đang chờ thanh lý

Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Ngưòi lập Ke toán trưỏTig Tổng Giám đốc
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

BÁO CẢO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày 
báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Khái quát về Công ty
Công ty là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600699279, 
đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 6 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 5 năm 2018 
do Sờ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Trụ sở hoạt động
- Địa chỉ : số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại : 0296.3 856.961- 3 856.964
-F a x  : 0296.3 857.301

Các đơn vị trực thuộc:
Tên đơn vị_________________________
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà máy Sản xuất Dược 
phẩm Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 
Agimexpharm -  Bình Hòa

Đja chi_________________________________________
Số 51, đường số 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Binh 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Sổ 207, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nang 
Đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ 
Thói, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Lồ C4 Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;

- Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện;
Mua bán thuốc, dược phẩm;
Mua bán thực phẩm dinh dưỡng;
Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm;

- Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm;
Mua bán vacxin và sinh phẩm y tế;

- Sản xuất nước uống đóng bình và đóng chai (Doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về an toàn 
vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động);
Sản xuất thực phẩm chức năng;
Sản xuất kinh doanh và chế biến thức ăn gia súc;
Sản xuất kinh doanh chế biến tinh dầu từ thảo dược;

- Sản xuất kinh doanh thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng;
In ấn bao bì;
Kinh doanh bất động sản;
Giáo dục phổ thòng, trung học chuyên nghiệp, mẫu giáo, mầm non;

- Hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ đại lý giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật vê 
chứng khoán.

Hội đồng quản trị, Bam kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đôc của Công ty trong năm và cho 
đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:
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CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

H ội đồng quản trị 

Ho và tên .
Ông Nguyễn Văn Kha 
Bà Trần Thị Đào 
Ông Nguyễn Quốc Định 
Ông Phạm Uyên Nguyên 
Bà Phạm Thị Bích Thủy 
Bà Nguyễn Thị Nam Hóa

Bà Trương Thị Kim Loan

Chức vu 
Chủ tịch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Thành viên

Ngày bồ nhiệm/tái bồ nhiệm/miễn nhiệm 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Miễn nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Miễn nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018

Ban kiểm  soát 

Họ và tên Chức vụ
Bà Trần Thị Thanh Hằng Trưởng ban
Bà Lê Thị Thùy Linh Thành viên
Bà Nguyễn Hồng Ngọc Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hoàng Thành viên

Ông Hồ Thanh Phong Thành viên

Ngày bồ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Miễn nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Miễn nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018

B an T ổ n g  Giám đốc

Họ và tên
Ông Nguyễn Văn Kha 
Bà Phạm Thị Bích Thủy 
Ông Lê Văn Mác 
Bà Nguyễn Thị Nam Hóa

Chức vụ_________
Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc

Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm 
Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 02 tháng 01 năm 2018 
Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2017 
Bổ nhiệm ngày 09 tháng 9 năm 2015 
Miễn nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2018

Đại diện theo pháp ỉuật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đén thời điểm lập báo cáo này là Ông 
Nguyễn Văn Kha-Tổng Giám đốc (Tái bổ nhiệm ngày 16 tháng 3 năm 2018).

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c đã được chi định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc 
lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

a Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

° Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận ừọng.

° Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai 
lệch trọng yếu so với những Chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tàí 
chính;
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CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM AGIMEXPHARM
BẢO CẢO CỦA HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trưòmg họp không thể cho rằng Công ty sẽ 
tiếp tục hoạt động liên tục;

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài 
chính của Công ty với mức độ chính xác họp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách ké toán tuân thủ 
Ché độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và 
do đó đã thực hiện các biện pháp thích họp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi 
phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Phê duyệt Báo cáo tài chính
Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
họp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kêt thúc cùng ngày, phù hợp với các 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kể toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

đồng quản ữị,

Chủ tịch

Ngày 01 thảng 02 năm 2019



A&c AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

w w w .a-c.co m .vn

số: 4.0033/19/TC-AC

Head Office 

Branch in Hanoi 

Branch in Nha Trang 

Branch in Can Tho

02 Truong Son st.: Ward 2, Tan Bình Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: 028.3.5472 972 Fax: 028.3 5472 970 kttv@a-c.com.vn

40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi
Tel: 024Ĩ3 735 7879 Fax: 024. 3 736 7869 kttv.hn@a-c.com.vn

Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area, Phuoc Hal Ward, Nha Trang City 
Tel: 0258. 3 876 555 Fax: 0258.3 875 327 kttv.nt@a-c.com.vn
15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City 
Tel: 0292. 3 764 995 Fax: 0292.3 764 996 kttv.ct@a-c.com.vn

BÁO CÁO KIỂM  TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: QUÝ CỔ  ĐÔNG, H Ộ I ĐÔNG QUẢN T R Ị VÀ BAN TỎNG GIÁM  ĐỐC  
CÔNG T Y  CỎ  PHẦN DƯỢC PHẨM A G IM EXPH ARM

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 
(sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24 tháng 01 năm 2019, từ trang 07 đến trang 37, bao gồm 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và họp lý Báo cáo tai 
chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chê độ Kê toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về 
kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo 
cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiêm toán Việt Nam. Các chuân mực này yêu 
cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện 
cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo họp lý vê việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót 
trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 
liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của 
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yểu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc 
nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiêm soát nội bộ của Công 
ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, họp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
kiểm toán phù họp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của 
kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính họp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như 
đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích 
họp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý  kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía cạnh trọng 
yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyến tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

■J} Independent Member of
A I / t H  T ĩ ĩ  ĩ  V  -ki\XiN AJL’LL i

IN T E R N A T IO N A L
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BẢO CẢO KIỂM TOÁN (tiếp theo)

Công ty TN H H  Kiểm toán và Tư vấn A & c

TP. Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Nguyễn Quốc Ngữ - Kiểm toán viên
s ố  Giấy C N Đ K H N  kiếm toán: 3089-2014-008-1

-jgfcgg . ,  ã ,M BM d«a?TW rt« '
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tình An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018___________________________________________________

BẢNG CÂN ĐỐI K É  TOÁN
— —  Tại agày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã
số

Thuyết
minh Số cuổi năm Số đầu năm

A-■ TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 316.118.027.634 249.717.448.605

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 v.l 16.436.836.760 12.273.165.795
1. Tiền 111 10.472.992.229 10.259.321.264
2 Các khoản tương đương tiền 112 5.963 844.531 2.013.844.531

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2.000.000.000 18.214.134.334

1. Chứng khoán kinh doanh 121 - -
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - -
3 Đầu tư nắm giữ đén ngày đáo hạn 123 v.2a 2.000.000.000 18.214.134.334

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 166.481.519.048 114.111.641.998
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.3 145.134.577.008 95.120.595.727
2. Trà trước cho người bán ngắn hạn 132 V.4 10.277.327.703 12 113.116.775
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng 134 - -
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 - -
6. Phải thu ngắn hạn khác 136 v.5a 12.773.348.620 8.195.555.789
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 V.6 (1.703.734.283) (1.317.626.293)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - 1

IV. Hàng tồn kho 140 125.895.630.826 101.720.502.063
1. Hàng tồn kho 141 V.7 125.895.630.826 101.720.502.063
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - “

V. Tài sãn ngắn hạn khác 150 5.304.041.000 3.398.004.415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 v.8a 624.742.228 1.851.003.850
2 Thuế giá ưị gia tăng được khấu trừ 152 4.679.298.772 1.547 000.565
3. Thuế và các khoán khác phải thu Nhà nước 153 - -
4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - -
5 Tài sản ngắn hạn khác 155 - -

B áo cáo nà ' • phải đữợc đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÂGIMEXPHÃRM
Địa chi: số  27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mã Thuyết
CHl tiêu  sổ minh số cuối năm

B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 148.941.223.351

I

I

—  I
Số đầu nă 

92.905.693.70

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 12.792.987.311 13.719.981.52
1. Phài thu dài hạn của khách hàng 211 - u
2. Trà trước cho người bán dài hạn 212 - -
3. Vốn kinh doanh ở đon vị trực thuộc 213 - 1
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 - U
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 - -
6. Phải thu dài hạn khác 216 v.5b 12.792.987.311 13.719.981.52l
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - 1
II. Tài sản cố định 220 125.252.683.049 67.581.697.961 Ị

1. Tài sản cố định hữu hinh 221 V. 9 102 723.663.387 44.860.093.37^_
_ Nguyên giá 222 145 819.236.019 79.906.524.257

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (43.095.572.632) (35.046.430.887i Ị

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - 1
- Nguyên giá 225 - "
- Giá trị hao mòn lũy kế 226 -

3. Tài sản cổ định vô hình 227 V.10 22.529.019.662 22.721.604.59
_ Nguyên giá 228 23 668.228.698 23.668.228.698

- Giá trị hao mòn lũy kể 229 (1.139.209.036) (.946.624.108ị' .

III. Bất động sản đầu tư 230 -
u

- Nguyên giá 231 - ■- Giá trị hao mòn lũy kế 232 “ u
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi phí xây dựng cơ bàn dở dang 242

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255

V I . Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263

4 Tài sản dài hạn khác 268

TỐNG CỘNG TÀI SẢN 270

2.254 .198 .773 9.463.021.819

v . l l 2.254.198.773 9.463.021.81T

642 .010 .000 C\ 4̂ o o o
lị

v . 2b 642.010.000 642.010.0C

7.999.344.218 1.498,982.4^
v.8b 7.999.344.218 1.498.982.401

1

___________ 1
465.059.250.985 342.623.142.3 9
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) ______________

CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Binh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mã Thuyết
TH tTlFH  số minh số cuối năm sốđầunăm

c - N Ợ  PHẢI TRẢ 300 290.972.640.595 190.522.948.188

I. Nọ1 ngắn hạn 310 270.653.287.201 190.194.059.188
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.12 91.470.807.213 57.891.888.378
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.13 1.839.305.381 1.666.514.919
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3Ị3 V.14 6.096.022.223 7.593.070.115
4. Phải trả người lao động 3 1 4 - -
5 Chi phí phải ừả ngắn hạn 315 V.15 3.404.277.842 4.171.074.738
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 - -
7. Phải trà theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 - -
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - -
9. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.16 739.667.147 596.559.001
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.17a 157.015.536.300 111.688.632.993
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 - -
12. Quỹ khen thường, phúc lợi 322 V.18 10.087.671.095 6.586.319.044
13. Quỹ bỉnh ổn giá 323 - -

14. Giao dịch mua bán lại ừái phiếu Chính phủ 324 " “

II. Nụ dài hạn 330 20.319.353.394 328.889.000

1. Phải trả người bán dài hạn 331 - -
2. Người mua ừả tiền trước dài hạn 332 - -

3. Chi phí phải hả dài hạn 333 - -

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 - -
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 - 1

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 - -
7. Phải trả dài hạn khác 337 - -
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.17b 20.319.353.394 328.889.000
9 Trái phiếu chuyển đổi 339 - -
10. Cổ phiếu ưu đãi 340 - -
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải ữả 341 - -
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 - -
13. Quỹ phát hiển khoa học và công nghệ 343 - -

Báo cáo này p h ả i được đọc cùng với Bản thuyểt minh Báo cáo tài chinh 9



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÂGIMEXPHARM
Địa chi: số  27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

I

CHĨ TIÊU

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU

Mã Thuyết 
sổ minh

1
Số cuối năm--- —- số đầu năm -

400

I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp của chủ sờ hữu

Cô phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 
Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cồ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỳ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ ữợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
lũy kể đến cuối kỳ trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

410
411 

4 ỉla  
41 lb
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

V.19a

V.19a

V.19a

V.19a

421a
421b
422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

430
431
432

TỔNG CỘNG NGUỒN VỒN 440

174.086.610.390 152.100.194.12Ji
174.086.610.390 152.100.194.126 1
96.263.830.000 74.049.960.000.J
96.263.830.000 74.049.960.000

■ ■
15.273.144.700 15.273.144.70(1 

1

30.161.270.299

_

33.409.059.57^

1

32.388.365.391 29.368.029.84''

1.118.000 29.368.029.847

32.387.247.391 1
_ 1 .
-

.

________1 •*

465.059.250.985 342.623.142.3 IV

U L

Nguyễn Thị cẩm Tủ 
Ngưòi lập

i
I

I

I

I

I

I

Báo cảo này phải được đọc củng với Bàn thuyêt minh Báo cảo tài chỉnh I
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CÔNG TY CỐ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số  27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Binh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BẢ O  C Ả O  TÀI CHÍNH  
Cho năm tài chính kềt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tủi chính kátthứưngàv 31 thánpr 12 năm 2018 __

Đơn vị tính: VND

Mã Thuyết
C H Ỉ T IÊ U Số minh Năm nay Năm trưóc

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V I . l 432.168.011.986 350.056.224.208

2. Các khoản giảm trừ  doanh thu 02 V I.2 12.671.546.501 12.662.122.001

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 419.496.465.485 337.394.102.207

4. G iá vốn hàng bán 11 V I.3 281.931.481.656 189.613.025.288

5. L ọ i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 137.564.983.829 147.781.076.919

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V I.4 1.411.974.363 1.645.871.267

7. Chi phí tài chính 22 V I.5 10.176.038.736 8.628.270.342

Trong đó: chi phí lãi vay 23 8.384.382.722 6.736.383.775

8. C h i phí bán hàng 25 V I.6 65.118.969.955 81.384.714.003

9. C h i phí quản lý doanh nghiệp 26 V L 7 23.396.514.307 23.196.621.123

10. L ọ i nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 40.285.435.195 36.217.342.718

11. Thu nhập khác 31 V I.8 8.409.679 649.198.939

12. C h i phí khác 32 V I.9 72.614.399 313.290.599

13. L ọ i nhuận khác 40 (64.204.720) 335.908.340

14. Tổng lợ i nhuận kế toán trước thuế 50 40.221.230.475 36.553.251.058

15. C h i phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.14 7.833.983.084 7.392.661.910

16. C h i phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -

17. L ợ i nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 32.387.247.391 29.160.589.148

18. L ã i cơ bản trên cổ phiếu 70 V l.lO a 2.563 3.339

19. L ã i suy giảm trên cổ phiếu 71 V ỉ.lO a 2.563 3.339

Nguyễn T h ị  cẩm  Tú  
Người lập

§
n  

. 1

Báo cào này phái được đọc cùng với Bán thuyết minh Báo cáo tài chính 11



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bỉnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018___________________________

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN  TỆ
_;___ (ThpíV n l l l lYYHtr  ir í ni*Ị' ____

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền lãi vay đã trả
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sàn cố định và 
các tài sàn dài hạn khác

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và 
các tài sàn dài hạn khác

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 
đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 
đơn vị khác

5. Tiền chi đầu tư góp vén vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Mã Thuyết 
minhsố

01
02
03
04
05
06 
07

20

V.14

21

22

23

24
25
26
27 VI.4 

3 0

Năm nay

369.482.421.272 
(168.001.573.234) 
(36.968.594.950) 
(8.384.062.272) 

(10.697 366.452) 
28.070.076.052 

(185.847 954.728)

(12.347.054.312)

(66.126.711.762)

(500.000.000)

16.714.134.334

1.160.279.804

(48.752.297.624)

I

I

Đơn vị tính: VND

U
Năm trước

1

I
ề

317.860.200.11 
(218.708.872.421) 
(34.454.264.54 
(6.712.550.75 
(4.444.087.809) 

902.20671 
(82.737.478.94^

(28.294.847.547'

I  

I
(27.462.683. l í Ị j

(55.400.062. l?Ịj

61.758.044.825
(388.080.0tj

1.303.722.478

(20 .189 .058 .0M

2Báo cáo này  ohái được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cảo tài chính



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Báo cáo lưu chuyến tiền tệ (tiép theo) ____________

CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Binh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 
chủ sở hữu

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
ố. Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Mã Thuyết
sổ minh Nâm nay

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

Tiền và tương đương tiền đầu năm

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 

Tiền và tương đương tiền cuối năm

31 V.19a

32
33 V.17a,t
34 V.17a,fc
35
36

40

50

6 0  v . l

61

70 v . l

N ăm trư ớe

30.491.160.000

1 341.260.023.109 207.993.342.130
1 (275.942.655.408) (208 630.769.638)

(54.529.600) (2.901.411.100)

65.262.838.101 26.952.321.392

4.163.486.165 (21.531.584.228)

12.273.165.795 33.804.777.023

184.800 (27.000)

16.436.836.760 12.273.165.795

j i l t :

Nguyễn Thị cẩm Tú 
Người lập

^  W  M S D d Ổ C PH A K

jriang, ngày 24 tháng 01 năm 2019

/7

/ / //
■ _____*

Dưong Ánh Ngọc Nguyễn Văn Kha
VÂ ỈAÍn Tổng Giám đốcKê toán trưởng

Báo cáo này ohái được đọc cùng với Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính 13



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bỉnh, thành phổ Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

' -̂ *1*1,

BẢN TH UYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

I. ĐẶC Đ IỂM  H O ẠT ĐỘNG

1. Hình thức sỡ hữu vốn
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Mua bán thiết 
bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện; Mua bán thuốc, dược phâm; Mua bán thực 
phẩm dinh dưỡng; Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm; Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản 
xuất dược phẩm; Mua bán vacxin và sinh phẩm y tế; Sản xuẫt nước uống đóng bình và đóng chai 
(Doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phâm trong quá trinh hoạt 
động); Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất kinh doanh chế biến tinh dầu từ thảo dược; Sản 
xuất kinh doanh thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty
C ác Đ ơn vị trự c  thuộc k h ô n g  có tư
Tên đơn vị _________________

cách p h á p  nhân
Địa chỉ_______

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược
phẩm Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược
phẩm Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược
phẩm Agimexpharm- Nhà máy
Sản xuất Dược phẩm
Agimexpharm
Chi nhánh Công ty cổ  phần 
Dược phẩm Agimexpharm -  
Bình Hòa

Số 51, đường số 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Số 207, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nang 
Đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tinh An Giang

Lô C4 Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang

Các Đơn vị trực thuộc của Công ty đều hạch toán bảo sổ.

Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính
Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

7. Nhân viên
Tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 326 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 281 nhân 
viên).

14Bảnthvcyết minh-này-là một bệ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính



CÔNG TY CÔ’ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BAO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bản thuyết minh Bâo cáo tài chính (tiếp theo)________________________________

II. NĂM TÀ I CHÍNH, ĐƠN V Ị T IỀN  T Ệ  s ử  DỤNG TRON G K Ế  TOÁN

1. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kể toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được 
thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

m .  CHUẨN M ự c  V À  C H Ế  Đ ộ  K Ế  TOÁN ÁP DỰNG

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được 
ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Thông tư hướng 
dẫn thực hiện Chuẩn mực ké toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ 
Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2014 cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài 
chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV . CÁ C  CHÍNH SÁCH  K Ế  TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ  sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền).

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch, số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được qui đổi theo tỷ giá 
tại ngày này.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiên tệ 
có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm 
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Tỷ giá sử dụng để qui đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm phát sinh giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch băng ngoại tệ đuợc xác 
định như sau:
0 Đối với hợp đồng mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, họp đồng kỳ hạn, 

hợp đồng tương lai, họp đồng quyền chọn, họp đồng hoán đổi): tỷ giá ký kêt trong họp đông 
mua, bán ngoại tệ giữa Công  ty  và  N gân hàng.

o Đối với các khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp: tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng nơi Công ty 
mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn. 

o Đối với nợ phải thu: tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng 
thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Bàn thuyết minh này là một bộ phận họp thành và phái được đọc cùng với Báo cáo-tài-chính 15



CÔNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM ÂGIMEXPHARM
Địa chi: số  27 Nguyễn Thái Học, phường M ỹ Binh, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang  
B Á O  C Á O  T À I CH ÍN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 

Bản thuyết minh Báo cáo tài ch ính  (tiếp theo)

—  * Đối với nợ phải trà: tv giá hán cùa Nprận hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại
thời điểm giao dịch phát sinh. ~

• Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại 
tệ (không qua các tài khoản phải trà): tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi Công ty thực 
hiện thanh toán.

Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm 
tài chính được xác định theo tỷ giá mua của các Ngân hàng thưong mại nơi Công ty mở tài khoản 
công bố tại ngày kết thúc năm tài chính.

3. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đưong tiền là các 
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kê từ ngày đâu tư, có khả năng 
chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành 
tiền tại thời điểm báo cáo.

4. Các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư  nắm  g i ữ  đến ngày đảo hạn
Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công tỵ có ý định và khả năng giữ
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đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gốm: các khoản tiền gửi ngân 
hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành 
bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay năm giữ 
đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư năm giữ đên ngày đáo hạn 
khác.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngàv đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua 
và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đâu, các khoản đâu 
tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư năm giữ đên 
ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận ừên Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở “  
dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm
mua. I
Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu 
hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí 
tài chính trong năm và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư —

C ác khoản đầu tư  vào công cụ  vốn của đơn vị khác
Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty Q
1-1 *__ _ L  _____L  ^  UivrmíY A r \ v \ r r  1/-Q /tAỈ xrrvi KArì A 1 v r \ 'n  /fa n  tl  V
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lợi nhuận của các ky trước khi idioản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính 
khoản đầu tư đó. cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận Ị 
doanh thu. cổ tức được nhận bàng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không 
ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trích lập như sau:
9 Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yểí hoặc giá trị họp lý khoản đầu tư được xác định tin 

cậy, việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cô phiêu, 
o Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị họp lý tại thời điêm báo cáo, việc lập dự 

phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư với mức trích lập băng chênh

I

I

I

I
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

------  lêch uiũ'a vốn góp thue tế của các bên tai đơn vi khác và vốn chủ sở hữu thưc có nhân với tỷ lộ
góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại đon vị khác.

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công cụ vốn của đon vị khác cần phải trích lập tại ngày 
kêt thúc năm tài chính đưọc ghi nhận vào chi phí tài chính.

5. Các khoản phải thu
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ ữừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo 
nguyên tắc sau:
• Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thưong mại phát sinh từ 

giao dịch có tính chất mua -  bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.'
• Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến 

giao dịch mua -  bán.
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho tùng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nọ' quá 
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:
• Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.

70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trỏ’ lên.

• Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

6. Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:
• Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 

sinh để có được hàng tồn kho ở địa diêm và trạng thái hiện tại.
3 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính.
9 Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung 

có liên quan trục tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường.

Giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương 
pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho_trong kỳ sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị 
thuần có the thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập 
tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vôn hàng bán.

Bán thuyết minh này ỉấm ột bộ phận hợp thành và phái được đọc cùng với-Báo eáo tài chính------ ----------------------- 17



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

7. Chỉ phí trá trước
Chỉ phỉ trả trước bao gom các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng cỗ liên quan đến kễt quả hoạt 
động sản xuât kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí ừả trước của Công ty chủ yếu là:

Công cụ, dụng cụ
Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phưong pháp đường thẳng 
với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

s. Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá ừừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tưong lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh ữong năm.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kể được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phưong pháp đường thẳng dựa trên thòi gian hữu 
dụng ước tính, số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hũu hình như sau:
Loai tài sản cố đinh số năm
Nhà cửa, vật kiến trúc 06 - 25
Máy móc và thiết bị 06 - 15
Phưong tiện vận tải, truyền dẫn 0 6 - 1 0
Thiết bị, dụng cụ quản lý 0 3 - 1 0

9. Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công tv phải bỏ ra để có được 
tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan 
đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, 
kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm 
tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm;

Q uyền s ử  d ụ n g đất
Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trục tiếp tới đất sử 
dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san 
lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,... Quyền sử dụng đất được khấu hao phưong pháp đường thẳng theo 
thời gian ghi trên quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất không xác định thời hạn không đưọc tính 
khấu hao.
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10.

11.

C hư ơng trình p h ầ n  m ềm  mảy tính
Chi phí liên quan đển các chương trinh phàn mèm máy tính không phải là một bộ phân gần kết vói 
phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chỉ phí 
mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được 
khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi 
vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đển các tài sản đang trong quá trinh 
xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý 
cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được 
ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả ,
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải ừả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính 
hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác đuợc thực 
hiện theo nguyên tắc sau:

e Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 
dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.

• Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 
hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, 
tài liệu kế toán và các ldioản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản 
chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.

• Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đểri giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế 
toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kêt thúc năm tài chính.

12. Vốn chủ sở hữu
Vốn góp của ch ủ  s ở  h ữ u
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

4
T hặng d ư  vốn cổ p h ầ n
Thạng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu 
khi phát hành lần đầu, phat hanh bể sung, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của 
cổ phiếu quỹ và cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đáo hạn. Chi phí trục tiêp liên quan 
đến việc phat hành bo sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vôn cô 
phần.

13. Phân phối lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cố đông 
chê duyệt.
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___ Việc phần phối lơi nhuận cho các cồ đông được cân nhấc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong
lợi nhuận sau thuể chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như 
lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ 
tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

14. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 
Doanh thu bán hà n g hoá, thành phẩm
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
• Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua.
• Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý sản phẩm, hàng hỏa như người sở hữu sản phẩm, 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát sản phâm, hàng hóa.
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền 

trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ đựợc ghi nhận 
khi những điều kiện cụ thê đó không còn tồn tại và người mua không được quyên trả lại sản 
phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa dưới hình 
thức đổi lại để lấy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác).

• Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Tiền lãi
Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Cổ tức và lợi nhuận đ ư ợ c chia
Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tóc hoặc lợi nhuận 
từ việc góp vốn. Cổ tức được nhận bằng cô phiếu chỉ được theo dõi sô lượng cô phiêu tăng thêm, 
không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

15. Các khoản giảm trừ doanh thu
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 
lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỷ 
phát sinh.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ từ các năm trước, đến năm nay mói phát sinh 
chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, trả lại thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tăc:
® Nếu khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, trả lại phát sinh trước thời điểm phát hành Báo 

cáo tài chính: ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của năm nay. 
s Nếu khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, trả lại phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo 

tài chính: ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của năm sau.

16. C h i phí đi vay
Chi phí đi vav bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Truông họp chi phí đi vay liên quan trực 
tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 
tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được 
tính vào giá trị của tài sản đó. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất

12
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__dộng sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. Các khoản thu
nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguycn giá tài sản có liên —  
quan.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất 
tài sản dờ dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối vói chi phí lũy kế 
bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn 
hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại 
trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

17. Các khoản chi phí
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tể được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 
hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền 
hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù họp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được 
ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định của các Chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao //V 
dịch một cách trung thực, hợp lý. ỊỊ "Ị

18. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

T h u ế  thu nhập hiện  hành
Thuế thu nhạp hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế 
chênh lệch so với lợi nhuận kể toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thòi giữa thuê và kê 
toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và 
các khoản lỗ được chuyển.

T h u ế  thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ đưọc hoàn lại do 
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính 
và cơ sờ tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tât cả các khoản 
chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chăc chăn 
trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khâu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc 
năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép 
lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm 
tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự 
tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức 
thuế suất cỏ hiẹu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào 
Báo cáo kết qua hoạt động kinh doanh và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó 
liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi: 
o Công ty có quyền họp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuê thu nhập 

hiện hành phải nộp; và
® Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan đến thuế thu 

- nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuê:
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-  - Đối vái cùng môt đơn vi chiu thuế: hoặc
A _____ ,  1 4 '  1 ______t -  J___P ___ . 1 ______Á ,  I ____ "  i  A

M

I

U-
Công ty dự định thanh toán thuê thu nhập hiện hanh phải trà và tài sàn thuê thu nhập hiện 
hành ứên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong 
từng kỳ tương lai khi các khoản ừọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

19. Bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý.

V.

~=

20. Báo cáo theo bộ phận
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tê khác với các bộ phận kinh 
doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá ừình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thê và có rủi ro và lợi 
ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tê khác.

Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù họp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính của Công ty.

THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁ C  KHOẢN MỤC TRÌN H  B À Y  TRONG BẢNG CÂN ĐỐ I 
K Ế  TOÁN

y

t í

y
LJ

y
u :

n

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
Các khoản tương đương tiền 

- Tiền g ử i ngân hàng có kỳ hạn gố c  khổng quả 
03 tháng 

Cộng

Số cuối năm
4.996.205.392 
5 476.786.837
5.963.844.531

5.963.844.531 
16.436.836.760

I

Số đầu năm

I
2.573.346.599
7.685.974.665
2.013.844.531

2.013.844.531
12.273.165.795

Các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp I  
vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

y2ữo Đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn
Số cuối năm Số đầu năm

N gắ n  hạn
Tiền gửi có kỳ hạn (*) 
Cộng

Gỉá gốc_____ Giá trị ghi sề Giá gốc______ Giá trị ghi số

2,000.000.000 2.000.000.000 18.214.134.334 18.214.134.334
y

2.000,000.000 2.000.000,000 18.214.134.334 18.214.134.334

(*)Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang và Ngân hàng 
TMCP Xăng dầu Petroỉimex - Chi nhánh An Giang.

Bản IhUvết mirth nầy lcrm ộtbợ phậ n  hạp-íhành vàphái được đọc càng-với Báo-cáaJàLchính__
I

I



CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHẠRM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Binh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bản thuyết mỉnh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2b. Đầu tư góp
Số cuối năm Sổ đầu năm

Đ ầu tư  góp vốn vào đơn vị khác 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 
Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

575.360.000
36.650.000

575.360.000
36.650.000

Mekophar
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam

20.000.000
10.000.000

20.000.000
10.000.000

Cộng 642.010.000 642.010.000

Giá trị hợp lý
Công ty chưa xác định giá trị họp lý của các khoản đầu tư do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác
định giá trị họp lý.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 

P hải thu các bên liên quan

Số cuối năm Số đầu năm 
3 .570 .299 .250

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - 3.570.299.250
P hải thu các khách h à n g  khác 14 5 .1 3 4 .5 7 7 .0 0 8 91 .550 .296 .477

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 1.331.347.257 2.183.879.916
Nhà thuốc Thái Bình 2 113 311.651 5.323.617.717
Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Phát - 4.944.072.362
Công ty TNHH MTV Dược phẩm Minh Ngọc 978.458.740 1.940.931.9511
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đông Đô 1.665.792.671 1.493.156.123
Các khách hàng khác 141.045.666.689 75.664.638.408

Cộng 145.134.577.008 95.120.595.727

Trả trước cho người bán ngắn hạn

Trả trước cho n g ư ờ i bán khác
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Minh Thiện
Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác Anh Đức

Số cuối năm Sổ đầu năm

6.236.060.000
1.531.000.000 1.531.000.000

Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Thiên An - 1.222.471.250
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 2.081.130.265 -
Nguyễn Thành Vinh 4.000.000.000 -
Các nhà cung cấp khác 2 665.197.438 3.123.585.525

Cộng 10.277.327.703 12,113.116.775

Phải thu khác
P h ả i thu ngắn hạn khác

Số cuối năm Số đầu năm
Gảá tr| Dư phòng Gỉá trị Dự phòng

P h ả i  thu các tể ch ứ c  và cá  nhâ n  
k h á c
Tạm ứng 10.447.645.091 5.786.253.436

B ahthủỹễtm inh nay là một ịỹọphận hợpthành v à p h ả iđ ư ợ cđ ọ c  cùng với Báo cáotài-ehính 23



CÔNG TY CỐ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Đ ịa chỉ: số  27 Nguyễn Thái Học, phường M ỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
B Á O  C Á O  T À I C H ÍN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Số cuối năm
Giá trị Giá trị Dự phòng

Sb.

Lãi tiền gửi có kỳ hạn 184.382.654 322.772.237 *
Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn m
hạn 684.305.319 368.808.758
Các khoản phải thu ngắn hạn khác 1.457.015.556 - 1.717.721.358 u

Cộng 12.773.348.620 - 8.195.555.789

Phải thu dài hạn khác
1

Là các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn.
1

Nợ xấu u

Sổ cuổi năm Số đầu năm
Thời gian quá Giá trị có Thòi gian Giá trị cq

hạn Giá gốc thể thu hồi quá hạn Giá gốc thể thu hòr
Các tổ chức và
cá nhân khác 1
Phải thu các tổ Li
chức và cá nhân
khác 1.706.309.101 2.574.818 1.446.439.698 128.813. ‘ *5

Phải thu tiền bán Từ 01 năm đển Từ 01 năm đến 1
hàng dưới 02 năm - dưới 02 năm 9.582.725 4.791.360

Từ 02 năm đến Từ 02 năm đến M
dưới 03 năm 8.582.725 2.574.818 dưới 03 năm 413.406.816 124.022M 5

Trên 03 năm 1.697.726.376 Trên 03 năm 1.023.450.157
<—

Cộng 1.706.309.101 2.574.818 1.446.439.698 128.813.405

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi như sau:
Năm nay Năm trước

Số đầu năm 1.317.626.293 3.276.015.019
Trích lập dự phòng bổ sung 386.107.990 u
Hoàn nhập dự phòng (1.958.388.726)
Số cuối năm 1.703.734.283 1.317.626.293

Hàng tồn kho mm
Số cuối năm Số đầu năm

Giá gếc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu 72.978.371.849 - 61.998.109.320 '  ■
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 11.109.573.389 - 11.383.029.115 - 1
Thành phẩm 40.938.248.685 - 27.583.014.425
Hàng hóa 829.939.362 731.824.580 - 1
Hàng gửi đi bán 39.497.541 24524.623 - Li
C ộ n g 125.895.630.826 - 101.720.502.063 -

8, Chi phí trả trước
Sa, C h i p h í  trả trước n gắ n  hạn

Chi phí công cụ, dụng cụ 
Cộng

Số cuốỉ năm Số đầu năm
6 2 4 .7 4 2 .2 2 8

6 2 4 .7 4 2 .2 2 8

1 .8 5 1 .0 0 3 .8 5 0

1.851.003.850

B ăn thuyết minh này lã  một Bộ phận họp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chinh 24
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGĨMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BAO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)______________

8b. Chi p h í  trả trư ớ c dài hạn

Chi phí công cụ, dụng cụ
Các chi phí trả trước dài hạn khác
Cộng

7.999.344.218

7.999.344.218

1.408.958.334
90.024.067

1.498.982.401

9. Tài sản cố định hữu hình
Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình được trình bày ở Phụ lục 01 đính kèm.

Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 50.836.379.217 VND đã được thế 
chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng TMCP Công thưomg Việt Nam -  Chi 
nhánh An Giang và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Peừolimex -  Chi nhánh An Giang.

10. Tài sản cổ định vô hỉnh
Quyền sử dụng 

đất
Phần mềm 
máy tính _____Công_____

Nguyên giá
Số đầu năm 22.114.149.854 1.554.078.844 23.668.228.698
Sổ cuối năm 22.114.149.854 1.554.078.844 23 668.228.698

Trong đó:
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng - - -

Giá tri hao mòn
Số đầu năm 260.239.287 686.384.821 946.624.108
Khấu hao trong năm 37.177.044 155.407.884 192.584:928
Số cuối năm 297.416.331 841.792.705 1.139.209.036

Giá tri còn lai
Số đầu năm 21.853.910.567 867.694.023 22.721.604.590

Số cuốỉ năm 21.816.733.523 712.286.139 22.529.019.662

Trong đỏ:
Tạm thời không sử dụng -

Đang chờ thanh lý - - -

Một số tài sản cố định vô hình cỏ giá trị còn lại theo sổ sách là 21.816.733.523 VND đã được thế 
chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An 
Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thưong Việt Nam - Chi nhánh An Giang và Ngân hàng TNHH 
MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Sóng Thần.

Chỉ phỉ xây dựng cơ bản dử dang 

Số đầu năm
Chỉ phí phát 

sinh trong năm
Kết chuyển vào 

T S C Đ  trong năm
Kết chuyển 
vào chi phí Số cuối năm

X â y  dựng cơ bản dờ 
dang 9.463.021.819 31.499.582.249 (38.638.886.204) (69.519.091) 2.254.198.773

- Công trình xây dựng 
trụ sở Chi nhánh Nha 
Trang 2.001.148.800 . 2.001.148.800

- Công trình Nhà máy 
Bình Hòa 7.461.873.019 31.499.582.249 (38.638.886.204) (69.519.091) 253.049.973

Cộng 9.463.021.819 31.499.582.249 (38.638.886.204) (69.519.09!) 2.254.198.773

Bản thu y ế t minh này là một bộ phận hợp thành và phái được đọc cùng với Báo cáo tài chính 25



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÂ>Ỉ AGIMEXPHÂRM
Đ ịa chỉ: số  27 Nguyên Thái Học, phường M ỹ Binh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

B Á O  C Á O  T À I C H ÍN H
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

12. Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trà các bên  liên quan
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
Phải trả cá c n h à  c u n g  cẩp khác
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
Công ty TNHH MTV Dược Hoài Phương
Các nhà cung cấp khác
Cộng

45Ố cuếi năm
45.277.475.935
45.277.475.935 
45.154.115.678

13.112.662.500
33.080.668.778
91.470.807.213

SỐ đầi
10 .601 .077 ;; 
10.601.077.779 
47 .282 .204 .339  

1.593.701.310 
11 722.285.000 
33.974.824.289 
57.891.888.378

Công ty không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán.

13. Ngưòi mua trả tiền trưó'c ngắn hạn

Trả trước củ a  các khách h à n g  khác  

Công ty TNHH Dược phẩm Văn Lang 
Các khách hàng khác 
Cộng

Số cuối năm

600.000.000
1.239.305.381
1.839.305.381

Số đầu năm

600.000.000
1.066.514.919
1.666.514.919

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Sổ đầu năm
Số phải nộp 
trong năm

Số đã thực nộp 
trong năm Số cuối năm

Thuế GTGT hàng bán nội 
địa 491.104.758 (491.104.758)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu - 1.362.383.589 (1.362.383.589) -
Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.525.186.195 9.886.332.926 (10.697.366.452) 4.714.152.669
Thuế thu nhập cá nhân 2.067.883.920 2.558.871.441 (3.244.885.807) 1.381.869.554
Thuế nhà đất - 11.865.042 (11.865.042) -
Tiền thuê đất - 520.483.520 (520.483.520) -
Các loại thuế khác - 14 000.000 (14.000.000) -
Phí, lệ phí và các khoản phải 
nôp khác 451.999 (451.999) _

Cộng 7.593.070.115 14.354.388.517 (16.342.541.167) 6.096.022.223

Th u ế  giá trị gia  tăng
Công ty nộp thuế gĩá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như 
sau:

Nhóm các mặt hàng thuốc, dược phẩm các loại 5%
Nhóm các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 10%

T h u ế  xuất, nhập khẩu
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

T h u ế  thu nhập doanh nghiệp
Công ty phải nộp ứiuể thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20% 
(năm trước thuế suất ỉà 20%).

Bán thuyết minh này là một bộ phận họp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 26



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bản thuyét minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)________________________________

Năm nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
Các khoản điều chinh tăng, giảm lợi nhuận kế 
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp:
- Các khoản điều chỉnh tăng
- Các khoản điều chỉnh giảm 
Thu nhập chịu thuế
Thu nhập được miễn thuế 
Thu nhập tính thuế
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
T h u ế  thu nhập doanh nghiệp p h ả i nộp 
Đ iều  chỉnh th u ế thu  nhập doanh nghiệp phải 
nộp của các năm  trước  

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp

40.221.230.475

325.922.447
(738.226.500)

39.808.926.422 
(639.011.000)

39.169.915.422 
_________ 20%

7.833.983.084

2.052.349.842
9.886.332.926

Năm trưửc
36.553.251.058

496.484.693

37.049.735.751
(86.426.200)

36.963.309.551
________ 20%

7.392.661.910

7.392.661.910

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện 
hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định vê thuê 
đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiêu cách khác nhau. Do vậy sô 
thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

C ác loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

P h ả i trả các tổ c h ứ c  khác  

Chi phí lãi vay phải trả 
Chi phí chăm sóc khách hàng 
Chi phí chiết khấu bán hàng 
Cộng

Số cuối năm số đầu năm

207.301.409
2.538.417.121

658.559.312
3.404.277.842

122.388.715
3.074.820.574

973.865.449
4.171.074.738

16. Phải trả ngắn hạn khác
Số cuối năm số đầu năm

P h ả i trả các đơn vị và cá  nhân khác
Kinh phí công đoàn 94.190.048 153.763.401
Cổ tức, lợi nhuận phải trả _______645.477.099 _______ 442.795.600
Cộng ' 739.667.147 596.559.001

17. Vay 
1 7 a. Vay ngắn hạn

Sổ cuối năm số đầu năm
Vay ngắn hạn p h ả i trả các tỗ ch ứ c  khác
Vay ngắn hạn ngân hàng 148.119.409.314 102.319.224.993
- Vay N gân h àn g T M C P  C ông thương Việt N am  -

C hi nhánh A n G iang(i) 6 7 .3 4 8 .6 4 3 .9 3 2  7 2 .6 5 9 .5 5 4 .4 8 5

27Bán thuyết minh nẩy là mọt bọ phận hợp thanh và phái được đọc cùng với Báo cáo-tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BAO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

I

I

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(V)

Ĩ7 L

- Vay Ngân hàng TM CP X ăng dầu Petrolimex - 
Chi nhánh An Giang

- Vay N gân H àng TN H H  M T V  Shinhan Việt Nam - 
Chi nhánh Sổng Thần(m)

- Vay N gân hàng TM CP N goại thương Việt Nam - 
Chi nhánh An Giang('v)

Vay ngắn hạn các cá nhân 
Vay ngắn hạn các cá  nhân khác(v)

Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.17b) 
Cộng

Số cuối năm

3 8 .2 7 4 .3 0 8 .2 8 0

1 5 .8 3 2 .1 2 8 .1 2 2

2 6 .6 6 4 .3 2 8 .9 8 0

6.170.000. 000
6 .1 7 0 .0 0 0 . 000  

2.726.126.986
157.015.536.300

Sổ đầu năm

16 .067 .835 .617

13 .245 .124 .891

346 .710 .000

8.580.000. 000
8 .580 .000 . 000

789.408.000 
111.688.632.993

Công ty có khả năng trả được các khoản vay ngắn hạn.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu 
động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản 
vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản quyền sử dụng đất (xem thuyết minh sô V.10).

Khoản vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu 
động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản 
vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản: Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiêt bị, phương tiện 
vận tải truyền dẫn và thiết bị dụng cụ quản lý (xem thuyết minh sô V.9).

Khoản vay Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Sóng Thần để bổ sung vốn 
lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. 
Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản quyền sử dụng đất (xem thuyết minh so V. 10).

Khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lun 
động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay theo từng giấy nhận nợ không quá 6 tháng, lãi suất theo 
tùng giấy nhận nợ. Khoản vay được đảm bảo băng việc thê châp tài sản quyên sử dụng đât (xem 
thuyết minh số V.10).

1

I

1

I

I

I

I

I

I

I
Khoản vay các cá nhân bên ngoài và nhân viên công ty để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh 
doanh, lãi suất 7,5%/năm. Khoản vay được đảm bảo bằng hình thức tín châp.

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau:

Số đầu năm

Số tiền vay 
phát sinh 

trong năm

Kết chuyển 
từ vay và nọ' 

dài hạn
Số tiền vay đã 
trả trong năm

K
số cuối năm

V a y  ngắn hạn ngân hàng 

V a y  ngắn hạn các cá nhân 

V a y  dài hạn đến hạn trả

102.319.224.993
8.580.000.000

789.408.000

310.084.542.729
8.130.000.000

2.726.126.986

(264.284.358.408)
(10.540.000.000)

(789.408.000)

148.119.409.3 

6 170.000.oy 
2.726.126.986

Cộng 111.688.632.993 318.214.542.729 2.726.126.986 (275.613.766.408) 157.015.536.3r,!

1
Vay dài hạn

Vay dài hạn p h ả i trả các tổ ch ứ c và cá nhân  
k h á c

Số cuốỉ năm Sổ đ ầu  n ăm

I

Vay dài hạn ngân hàng 11.110.932.342
- Vay N gân hàng TM CP X ăng dầu Petrolimex - 
Chỉ nhánh An Giang

328.889.000

328 .889 .000
B

I
B á n  thuyết mĩrilì năỳ lăm ộí bộ phận hợp thành và phải đượe đọc-cùng với Báo cáo lò.LchínL 28



CÔNG TY CỔ PHÂN Dược PHẨM AGIMEXPHẠRM
Địa chi: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Số cuối năm Số đầu năm

(0

(ii)

(iii)

1 1 .1 1 0 .9 3 2 .3 4 2

9.208.421.052
2 .3 6 8 .4 2 1 .0 5 2  

6 .8 4 0 .0 0 0 .0 0 0

20.319.353.394 328.889.000

- Chi nhảnh An G ia n g (i>

Vay dài hạn các tổ chức khác
- Vay Quỹ bảo vệ môi ừ ư ờ n g  tinh An G ia n g (,i)

■  Vay Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam(iii>

Cộng _

Công ty có khả năng trả được các khoản vay dài hạn.

Khoản vay Ngần hàng TMCP Công thưong Việt Nam - Chi nhánh An Giang đé bồ sung vốn đấu 
tư máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng, thời hạn vay 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, số tiền 
vay được hoàn trả hàng quý, thanh toán lần đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Khoản vay này 
được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản: Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận 
tải truyền dẫn và thiết bị dụng cụ quản lý (xem thuyết minh số V.9).

Khoản vay Quỹ bảo vệ môi trường tinh An Giang để bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị mở rộng 
nhà xưởng với lãi suất là là 3,6%/năm, thời hạn vay 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, số tiền 
vay được hoàn ữả hàng quý, thanh toán lần đầu vào ngày 05 tháng 3 năm 2019. Khoản vay này 
được đảm bảo bằng hỉnh thức chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 
Chi nhánh An Giang.

Khoản vay Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị mở rộng nhà 
xưởng với lãi suất là là 2,6%/năm, thời hạn vay 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, số tiền vay 
được hoàn trả hàng tháng, thanh toán lần đầu vào ngày 04 tháng 12 năm 2018. Khoản vay này 
được đảm bảo bằng hình thức chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 
Chi nhánh An Giang.

Kỳ hạn thanh toán các khoản vay dài hạn như sau:

Tồng nợ
Từ 1 năm trở Trên 1 năm 

đến 5 năm Trên 5 năm
SỐ cuối năm
Vay dài hạn ngân hàng 
Vay dài han các tổ chức khác

12.345.480.380
10.700.000.000

1.234.548.038
1.491.578.948

11.110.932.342 
9 208.421.052

-

Cộng 23.045.480.380 2.726.126.986 20.319.353.394 -
Số đầu năm
Vay dài han ngân hàng 1.118.297.000 789.408.000 328.889.000
Cộng 1.118.297.000 789.408.000 328.889.000 -

Chi tiết phát sinh của khoản vay dài hạn như sau:

Số tiền vay 
phát sinh 

Số đầu năm trong năm
Sổ tiền vay đã 
trả trong năm

Kết chuyển 
sang vay ngắn 

hạn Số cuối năm
Vay dài hạn ngân 
hàng
Vay dài hạn các tổ 
chức khác

328.889.000 12.345.480.380

10.700.000.000

(328.889.000) (1.234.548.038)

(1.491.578.948)

11.110.932.342

9.208.421.052
Cộng 328.889.000 23.045.480.380 (328.889.000) (2.726.126.986) 20.319.353.394

Công ty không có các khoản vay quá hạn chưa thanh toán.

B àn thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phái được đọc cùng với Báo cáo tài chính 2 9



CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)_______

18. Quỹ khen thưởng, phúc lọi

Quỹ khen thường, phúc lợi
Quỹ thường Ban quản lý, điều hành
Cộng

số đầu năm

Tăng do trích 
lập từ lợi 
nhuận

Chi quỹ 
trong năm Số cuối năm

6.586.319.044 6.189.639.829 (2.688.287.778) 10.087.671.095
- 755.961.319 (755.961.319) -

6.586.319.044 6.945.601.148 (3.444.249.097) 10.087.671.095

19. Vốn chủ sở hữu
1 9a. B ả n g đỗi ch iếu  biến động củ a  vốn ch ủ  sở  h ữ u

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ờ Phụ lục 02 đính kèm.

1 9b . C hi tiết vốn góp củ a  ch ủ  s ở  h ữ u

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
Phạm Uyên Nguyên 
Các cổ đông khác 
Cộng

Số cuối năm
31.761.150.000
14.060.380.000
50.442.300.000
96.263.830.000

Số đầu năm
24.431.660.000
10.815.680.000
38.802.620.000
74.049.960.000

Trong năm, Cồng ty đã phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30% 
vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16 tháng 3 năm 
2018. Trên cơ sở đó, Công ty đã ghi nhận tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và giảm lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối 22.213.870.000 VND. Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Công ty đã nhận được 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 13 do Sờ Kê hoạch và Đâu tư tỉnh An 
Giang cấp về việc tăng vốn điều lệ lên 96.263.830.000 VND.

1 9 c. C ổ ph iếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký’ phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 

Cổ phiếu p h ổ  thông 

Cổ phiếu  ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại 
Cổ phiếu p h ổ  thông 

Cổ phiếu  ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
Cổ phiếu  p h ổ  thông 

Cổ p h iếu  ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10,000 VND.

Số cuối năm
9.626.383
9.626.383
9 .626 .383

9.626.383
9.626 .383

Số đầu năm
7.404.996
7.404.996
7 .404 .996

7.404.996
7.404 .996

ỉ9 (h  P h â n  phối lợi nhuận
T ro n g  năm C ôn g  ty  đã phân phối lợ i nhuận theo N gh ị quyết Đ ạ i hội đồng cổ đông thường n iên  

n ă m  2018 số 01/NỌ-AGP ngày 16 thảng 3 năm 2018 như sau:
____________ VND

19 Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông : 22.213.870.000
° Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6.189.639.829
» Trích quỹ thưởng Hội đồng quản ữị & Ban kiểm soát : 755.961.319

B ả n  thuyểt minh này là một bọ phận hợp thành và phài được đọc cùng vợi Báo cáọ tài chính 30
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CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phuờng Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BAO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)________________________________

Số đầu năm
300

20. Các khoản mục ngoải Bảng cân đối kế toán 
2  Oa. N goại tệ các loại

_________Số cuối năm
Dollar Mỹ (USD) 400

V I. THÔNG TIN  BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN M ỤC TRÌN H  B À Y  TRONG BÁO CÁO K É T  
QUẢ HOẠT ĐỘNG KIN H  DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
l a .  Tổng doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa 
Doanh thu bán thành phẩm 
Cộng

_______ Năm nay
16.936.341.842

415.231.670.144
432.168.011.986

Năm trước 
8.709.340.010 

341.346.884.198 
350.056.224.208

l b . D oanh thu bán h à n g  và cu n g  cấp dịch vụ cho các bên liên quan
Công ty chỉ phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty cổ phần Dược phâm 
Imexpharm là cổ đông lớn của Công ty chiếm 33% vốn điều lệ như sau:

____________Năm nay _________ Năm trước

Doanh thu bán hàng hóa 
Doanh thu bán các thành phẩm 19.434.391.150

524.468.485
25.214.615.696

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chiết khấu thương mại 
Hàng bán bị trả lại 
Giảm giá hàng bán 
Cộng

Năm nay 
28.413.766 

12.256.071.590 
387.061.145 

12.671.546.501

Năm trước

12.180.464.142
481.657.859

12.662.122.001

3. Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hóa
Giá vốn của thành phẩm đã bán
Cộng

_____ Năm nay
16.947.799.661

264.983.681.995
281.931.481.656

Năm trước
9.296.807.294

180.316.217.994
189.613.025.288

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi không kỳ hạn
Lãi tiền gửi có kỳ hạn
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh
L ã i  chênh lệch  tỷ  g iá  do đánh giá lạ i các khoản

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Cộng

Năm nay 
38.516.585 

705.651.458 
639.011.000 
28.610.520

184.80Q
1.411.974.363

Năm trưỏ’c 
25.536.717 

1.528.576.100 
86.426.200 
5.332.250

1.645.871.267

Báu íhuyếí minh này lù iìỉột bộ phận hựỊ) ỉhành và phải đưực đọc cùng \’(7Ì Báo cảo tải chính 31



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bỉnh, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang 
BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bản thuyểt minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)_________________

u
I

I
5. Chi phi tài chính

Chi phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Chiết khấu thanh toán cho người mua
Cộng

6. Chi phí bán hàng

Chi phí cho nhân viên
Chi phí vật liệu, bao bì
Chi phí dụng cụ, đồ dùng
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chì p h í hoa hồng, chiết khấu, khuyển mãi, quàng
cáo
Chi p h í dịch vụ mua ngoài khác

Các chi phí khác
Cộng

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí cho nhân viên 
Chi phí đồ dùng văn phòng 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 
Thuế, phí và lệ phí
Dự phòng/Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí khác 
Cộng

8. Thu nhập khác

Cho thuê mặt bằng 
Thu nhập khác 
Cộng

9. Chi phí khác

Lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình các năm
trước
Chi phí khác 
Cộng

8.384.382.722
217.866.476

1.573.789.538
10.176.038.736

Năm nay
26.533.528.939

4.159.650
41.683.337
23.703.863

37.498.960.982

3 4 .9 9 7 .1 6 0 .5 9 8

2 .5 0 1 .8 0 0 .3 8 4

1.016.933.184
65.118.969.955

Năm nay
10.506.054.349

883.958.112
1.329.044.721

450.333.245
422.870.390

1.272.396.791
8.531.856.699

23.396.514.307

Năm nav

8.409.679
8.409.679

Năm nay
72.614.399

72.614.399

6.736.383.775
40.932.742

27.000
1.850.926.825
8.628.270.342

Năm trước
22.124.705.809

22.471.750
67.089.007

58.475.722.454

n

I  

I  

I

5 6 .9 7 5 .713 .954  

1 5 00 .008 .500  

694,724.983 
81.384.714.003

Năm trưỏ'c
12.314.999.372 

693.070.563 
1.210.115.972 

553.317.362 
(1.958.388.726) 

1.775.214.543 
8.608.292.037 

23.196.621.123

Năm trước
520.019.186
129.179.753
649.198.939

Năm trước
89.208.425

223.062.246
1.0Ĩ9.928

313.290.599
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuycn, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bản thuyết minh Báo cáo tải chính (tiếp theo)

10. Lãi trên cồ phiếu 
1 0a . Lãl c ơ  bản/suy giảm  trên cỗ  p h iếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)
Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
Lợi nhuận tính lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu 
Số lượng bỉnh quân gia quyền của cổ phiếu phổ 
thông đang lưu hành trong năm 
Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu

Năm nay

32.387.247.391
(6.874.531.766)

(839.609.451)
24.673.106.174

9.626.383
2.563

Năm trước

29.160.589.148
(6.189.639.829)

(755.961.319)
22.214.988.000

6.653.159
3.339

(t) Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm nay tạm trích theo 
tỷ lệ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-AGP ngày 16 tháng 3 
năm 2018.

Số lượng cổ phiếu phổ thông sử dụng để tính lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu được tính như sau:
_________ Năm nay _______ Năm trước

Số lượng binh quân gia quyền của cổ phiếu phổ 
thông đang lưu hành trong nãm 
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành
trong năm _____
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân
trong năm _________9.626.383 _____  6.653.159

7.404.996

2.221.387

4.355.880

2.297.279

1 0 b . T h ô n g tin khác
Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước được tính toán lại do trừ số trích quỹ khen thưỏng, phúc lợi, 
thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khi xác định lợi nhuận tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo 
hướng dẫn của Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính. Việc 
áp dụng quy định mới này làm cho lãi cơ bản ừên cô phiêu năm trước giảm từ 3.429 VND xuông 
còn 3.339 VND.

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy 
ra tù' ngày kết thúc năm tài chính đến ngày công bô Báo cáo tài chính này.

11. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác
Cộng

Năm nay
193.217.840.172 
59.142.351.287

8.310.385.001 
41.398.308.578 
16 859.803.136

318.928.688.173

Năm trước
140.676.492.544 
51 611 218.465 

6.402.195.398 
63.854.328.359 
12.222.747.623 

274.766.982.389

Ban thưyểt minhiĩàỹ là một bộp h ậ n  hạp thành vàphài-ẩược đọc cù n g  với Báo cáo tài chinh_ 33



CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Bản thuyểt minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

V II. NHỮNG THÔNG TIN  KH Á C  

1. Giao dịch và số dư vói các bên liên quan
Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan 
với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

la . Giao dịch và sổ d ư  với cá c thành viên quản lý ch ủ  chốt và các cá  n hân  có liên quan với các  
thành viên quản lỹ c h ủ  chốt
Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 
Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia 
đinh các thành viên quản lý chủ chốt.

Giao dịch với các thành viên quàn lý chủ chốt và các cá  nhân có liên quan với các thành viên quàn 
lý chủ chốt
Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với 
các thảnh viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

C ông n ợ  với các thành viên quản lý chủ chốt và các cả nhân có liên quan với các thành viên quản 
lý chủ chốt
Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các 
thành viên quản lý chủ chốt.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt

Tiền lương 
Phụ cấp 
Tiền thưởng 
Thù lao 
Cộng

Năm nay
2.055.694.512 

72.000.000
899.697.000
402.000.000

3.429.391.512

Năm trước
2.998.213.100 

173.940.000 
366.000.000

1.221.000.000
4.759.153.100

I b . Giao dịch và số  d ư  với các bên  liên quan khác
Bên liên quan khác với Công ty chỉ có Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cổ đông lớn của 
Công ty chiếm 33% vốn điều lệ.

Giao dịch với các bên liên quan khác
Ngoài các giao dịch về bán bán thành phẩm cho bên liên quan khác đã được trình bày ở thuyết 
minh số VI. lb, Công ty còn phát sinh giao dịch về mua hàng hóa với Công ty Cô phân Dược phàm 
Imexpharm với số tiền là 53.040.220.380 VND (năm trước là 31.484.945.628 VND).

C ô n g nợ với các bên liên quan khác
Công ty không có công nợ với các bên liên quan khác.
Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại các thuyết minh so V.3 và V. 12.

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan khác không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng 
tiền. Không có khoản dự phòng phái thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên 
liên quan khác.

2. Thông tin về bộ phận
Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận 
chính yếu là theo lĩnh vực kinh doanh do các hoạt động kinh doanh của Công ty đưọ'c tổ chức và 
quản lý theo tính chất của sản phẩm.

Bán thuyết minh này là một bộ phận hạp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chinh 34



CÔNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chì: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)________________________________

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh thành phẩm thuốc cácloại. Ngõấi ra, hoạt 
động kinh doanh khác chủ yếu là bán hàng hóa, nguyên liệu doanh thu từ các hoạt động khác chỉ 
chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu (trong năm 2018 là khoảng 4%  tổng doanh thu). Doanh 
thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh được trình bày tại thuyết minh số VI.la và VI.3.

2b. Thông tin về k h u  vực địa lý
Toàn bộ hoạt động của Công ty chỉ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Không có sự kiện ừọng yểu nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều chỉnh 
số liệu hoặc công bố ữên Báo cáo tài chính.

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đôc

BảrTtPiũỹet rhỉnh nay ỉà một bộ phận hợp 'thành và phủỉ được đọc cùng với BữO CCIO iũỉ chinh 35



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tàì chính kết thúc ngày 31 tháng 12năm2018 
Phụ lục 01: Bảng tăng, giảrn tài sản cô định hữu hình

Nhà cửa, Máy móc
vật kiến trúc và thiết bị

Nguyên giá 
Số đầu năm 36.361.394.723 37.132.275.047
Mua trong năm - 26.550.733.958
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 37.371.558.108 298.320.823
Thanh lý, nhượng bán - (214.000.000)
Số cuối năm 73.732.952.831 63.767.329.828

Trong đó:
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 1.391.877.952 12.273.513.393
Chò thanh lý - -

Giá trị hao mòn
Số đầu năm 11.875.929.074 20.095.120.574
Khẩu hao ưong năm 1.869.345.911 5.353.824.696
Thanh lý, nhượng bán - (68.658.328)
Số cuối năm 13.745.274.985 25.380.286.942

Giá trị còn lại
Số đầu năm 24.485.465.649 17.037.154.473

Số cuối năm 59.987.677.846 38.387.042.886
Trong đó:
Tạm thời chưa sử dụng
Đang chờ thanh lý - -

Nguyễn Thị cấm  Tú
rljzir lập IL B  L l l  ip—» LI . .. CUT

1»

Phương tiện 
vận tải, truyền dẫn

5.820.502.843
670.000.000
969.007.273

7.459.510.116

1.421.202.843

Thiềt bị, 
dụng cụ quản lý

592.351.644
267.091.600

859.443.244

365.497.244

Đơn vị tỉiih: V N D

Cộng

79.901
27.48;
38.63ẳ
(2H

.524.257

.825.558

.886.204
000.000)

145.81Ị9.236.019

15.452.091.432

2.570.799.220
825.252.424

3.396.051.644

3.249.703.623
4.063.458.472

504.582.019
69.377.042

573.959.061

87.769.625

285.484.183

35.04
8.11

(6í

).430.887
L800.073
.658.328)

43.095.572.632

44.8Ể 1.093.370
102.7Ìp.663.387

-



CÔNG 'TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Địa chi: số  27 Nguyễn Thái Học, phường M ỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh A n  Giang 

B Á O  C Á O  T À I CH ÍN H

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Phụ lục 02: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Số đầu năm trước
Phát hành cổ phiếu thu bằng tiền

Lợ i nhuận trong năm trước
Trích lập các quỹ
Chi quỹ trong năm trước
Chia cổ tức, lợi nhuận
Xử  lý chênh lệch đánh giá tài sản
Chi phí phát hành cổ phần
Số đư cuối năm trước

Số dư đầu năm nay 
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 
Lợ i nhuận trong năm nay 

Trích lập các quỹ 
Chi quỹ trong năm nay 
Chia cổ tức những năm trước 
Sô dư cuôi năm nay

Vốn góp 
của chủ sở hữu

Thặng dư
Ấ * Ẵ - Ằvon cô phân

43.558.800.000
30.491.160.000

15.274.266.700

-

(1.122.000)
74.049.960.000 15.273.144.700

74.049.960.000 
22 213.870.000

15.273.144.700

96.263.830.000 15.273.144.700

!,

Nguyễn T h ị cẫ m  T ú  
Ngưòi lập

Dương Ánh Ngọc 
Kế toán trưởng

37

Chênh lệch 
đánh giá lại 

tài săn
Quỹ đầu tư  
phát triền

4.662.862

(4.662.862)

23.772.053.114

9.751.383.243
(114.376.778)

33.409.059.579

33.409.059.579

(3.247.789.280)

30.161.270.299

Lợi nhuận 
sau thuế 

chira phân phối
17.846.420.635

29.160.589.148
(14.538.930.836)

(3.100.049.100)

29.368.029.847

29.368.029.847 
(22.213.870.000)

32.387.247.391 
(6.945.601.148)

(207.440.699)
32.388.365.391

AÌTéụÔe
S è Ô N G T Y S P ^

Nguyễn Văn Kha 
Tổng Giám đốc

• V

Đơn vị tính: V N D

Cộng
100.456.203.311 
30.491.160.000 
29.160.589.148 
(4.787.547.593) 

(114.376.778) 
(3.100.049.100) 

(4.662.862) 
( 1. 122.000)

152.100.194.126

152.100.194.126

32.387.247.391 
(6.945.601.148) 
(3.247.789.280) 

(207.440.699)
174.086.610.390

;, ngày. 24 tháậg 01 năm 2019
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BẢNG CẢN ĐỐI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

-r -  ■ ■•»-*1*1 M UIIV ItXPHAR M
3U -Ậ NGUYÊN THÁI HỌC - TP LONG XUYÊN^ TỈNH AN GIANG

Đơn vị tính: đồng

K T ị
Tài sản Mã số Thuyết

minh Số cuối kỳ S c  đẩu năm

Vi SAN Ng An hạn 100 323 133 769 359 316 118 027 634
I. I len và các khoán tương đương tiến 110 IV.01 17 787 420 527 16 436 836 760
1. Ten 111 14 287 420 527 10 472 992 229

■jl L c khoán tương đương tiên 112 3 500 000 000 5 963 844 531
II. Đ tư tài chính ngằn hạn 120 15 800 000 000 2 000 000 000

1. Chứng khoán kinh doanh 121

u f phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122
IU tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 15 800 000 000 2 000 000 000

I. Các khoản phải thu ngăn hạn 130 134 260 100 263 166 481 519 048
1. Efcai thu ngăn hạn của khách hànq 131 115 052 404 243 145 134 577 008
2. 1 á trước cho người bán ngắn hạn 132 13 631 004 800 10 277 327 703
3. ải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến đô kế hoach hơp đồnq xây dưnq 134
5 J ải thu vê cho vay ngắn hạn 135
6. #1 ải thu ngắn hạn khác 136 IV.03a 7 280 425 503 12 773 348 620
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 137 (1 703 734 283) (1 703 734 283)
8. "Mi sản thiếu chờ xử lý 139
f. t) ng tôn kho 140 149 591 168 650 125 895 630 826
1. háng tổn kho 141 IV.04 149 591 168 650 125 895 630 826
l Q|ĩ  phòng giảm giá hàng tồn kho 149

sản ngăn hạn khác 150 5 695 079 919 5 304 041 000
1. 1 '•li phi trả trước ngắn hạn 151 IV.08a 626 932 456 624 742 228

Thuế GTGT được khấu trừ 152 5 068 147 463 4 679 298 772
'■r “uế và các khoản phải thu Nhà nước 153
ỉ i ao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154
. 1 ái sản ngẳn hạn khác 155

ỳ SẢN DÀI HẠN 200 151 830 757 994 148 941 223 351
Zé khoản phải thu dài hạn 210 14 127 142 679 12 792 987 311

ải thu dài hạn của khách hàng 211
Trả trước cho người bán dài hạn 212
' l l n kinh doanh ờ đơn vị trực thuộc 213
lí ải thu nội bộ dài hạn 214
Phải thu về cho vay dài han 215
BIaải thu dài han khác 216 IV.03b 14 127 142 679 12 792 987 311

1 r  phòng phải thú dài hạn khỏ đòi 219
1 sản cô định 220 123 585 146 326 125 252 683 049
TSCĐ  hữu hình 221 IV.06 101 104 272 896 102 723 663 337
T Tiyên giá 222 147 492 010 201 145 819 236 019

■■\ trị hao mòn lũy kể 223 (46 387 737 305) (43 095 572 632)
TSCĐ  thuê tài chính 224
ỷ auyên giá 225

Ị tri hao mòn lũy kế 226
ỉ oCĐ vô hình 227 IV.07 22 480 873 430 22 529 019 662
1guyên giá 228 23 668 228 698 23 658 228 698

1 tri hao mòn lũy ké 229 (1 187 355 268) (1 139 209 036)
1 đông sản đâu tư 230

Iquyên giá 231
á  tri hao mòn lũy kể 232

sản dờ dang dài hạn 240 3 422 977 205 ' 2 254 198 773

ni phl sản xuất, kinh doanh dờ dang dài han 241
'hi phí xâv dưnq cơ bản dở danq 242 3 422 977 205 2 254 198 773
” 1 tư tài chính dài han 250 676 850 000 642 010 000

u tư vào công ty con 251
ầu tư vào cônq ty liên doanh, liên kêt 252 _______  _____
Au tư qóp vốn vào đơn vi khác 253 IV. 02 676 850 00C 642 010 000

Ị phònq đầu tư tài chính dài han 254
au tư nắm qiữ đến nqày đáo hạn 255
li sản dài han khác 260 10 018 641 78A 7 999 344 218

Ịi phí trả trước dài han 261 IV.08b 10 018 641 78̂ 1 999'344 218  Ị
ĩ



Tài sản Mã số Thuyết
minh

Số cuối kỳ Số dầu năm

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 LL*
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sản dài hạn khác 268 ■

Tông cộng tài sản (270 = 100 +200) 270 474 964 527 353 465 059 21 98Í
c  - NỢ PHAI TRA 300 291 595 635 413 290 972 643 59í

1. Nợ ngẩn hạn 310 269 697 786 169 270 653 287 20'
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 47 635 220 356 91 470 8(1 21V
2. Người mua trả tiền trước ngẳn hạn 312 1 833 623 131 ĩ  839 3<u 381
3. Thuế và các khoản phải nộp nhả nước 313 IV. 10 3 614 666 569 6 096 022 22:
4. Phải trả người lao động 314 m
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 IV. 11 3 223 571 580 3 404 21 842
6. Phải trả nội bộ ngẳn hạn 316 "W

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đổng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngẳn hạn 318 1
9. Phải trả ngần hạn khác 319 IV. 12 730 902 543 739 6CL_ 14'
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 IV.09a 204 141 777 784 157 015 536 30(
11.Dự phòng phải trả nqẳn hạn 321 ã  _
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 8 518 024 206 10 087 61 091
13.Quỹ binh ổn giá 323 w
14.Giao dịch mua bán lại trái phiéu chính phủ 324

II. Nợ dài hạn 330 21 897 849 244 20 319 35 39
1. Phải trả người bán dài hạn 331 1
2. Người mua trà tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333 ■
4. Phải trà nội bộ về vốn kinh doanh 334 1
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 u
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337 ■
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 IV.09b 21 897 849 244 20 319 35ịJ3S
9. Trái phiếu chuyến đổi 339
10.Cổ phiếu ưu đãi 340
11 .Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 1
12.Dự phòng phài trả dài hạn 342 ■
13.Quỹ phát then khoa học và công nghệ 343

D - VỒN CHÚ SỚ HỮU 400 183 368 891 940 174 086 61 3!
!. Vôn chủ sở  hữu 410 IV.13 183 368 891 940 174 086 61 3!

1. Vòn góp của chủ sở hữu 411 96 263 830 000 96 263 830 OI
- Cổ phiếu phổ thòng có quyền biếu quyết 411a 96 263 830 000 96 263 830 OI
- Cổ phiếu ưu đãi 411b 1
2. Thặng dư vốn cố phần 412 15 273 144 700 15 273 Ĩ4 M 7'
3. Quyền chọn chuyến đối trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 ■
5. Cổ phiếu quỹ 415 Li
6. Chênh lệch ỡánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triến 418 30 161 270 299 30 161 27( Ế
9. Quỹ hỗ trợ sắp xềp doanh nghiệp 419 —
10.Quỹ khác thuộc vốn chù sở hữu 420
11 .Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 41 670 646 941 32 388 36Í :
- LNST chưa phân phối lũy ké đến cuối kỳ trước 421 a 32 388 365 390 1  n i l
- LNST chưa phân phối kỳ này 421 b 9 282 281 551 32 387 24 ™
12.Nguồn vồn đầu tư XDCB 422

II. Nguõn kinh phí, quỹ khác 430 1
1. Nguồn kinh phi 431
2. Nguồn kỉnh phi đã hình thành TSCĐ 432

Tông cộng nguôn vôn (440 = 300 + 400) 440 474 964 527 353 465 059 25C

KT LẶP BÌÉU

"VlC . / .

Đỗ Thị Kim Lén

KÉ TOÁN TRƯỞNG

Ths. Dương Ánh Ngọc

I



CÕ^G TY CỎ PHẢN DƯỢC PHÁM AGIMEXPHARM
SC >7, NGUYỄN THÁI HỌC - TP LONG XUYÊN - TỈNH AN GIANG

BÁO  C Á O  K É T  QUẢ HO ẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quí 1 2019

w

J1 Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh

Quí 1 
Năm 2019

Quí 1 
Năm 2018

1. Doanh thu BH và CCDV 01 135 143 946 276 106 986 096 027

-2-i
"̂ ác khoản giảm trừ 02 5 700 993 848 16 203 492 225

3.

3

Doanh thu thuần về BH và 
W)V(10 = 01 -02) 10 VI.01

129 442 952 428 90 782 603 802

4. ■iá vốn hàng bán 11 VI.02 89 614 687 563 56 468 234 811
5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV (20

f -11) 20
39 828 264 865 34 314 368 991

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.03 144413415 279 559 202
7. Ithi phí tài chính 22 VI.04 3 165 583 441 2 321 117 331

- Trong đó: Lãi vay phải trả 23 2 830 717 283 1 872 551 646

I* hi phí bán hàng 24 VI.07a 19 620 435 648 17 017 516 621
d. 1hi phí quản lý doanh nghiệp 25 Vl.07b 5 594 742 970 5 242 743 943
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 

ft + (21 - 22) - (25 + 26)] 30
11 591 916 221 10 012 550 298

11mThu nhập khác 31 VI.05 10 957 581

2“Chi phí khác 32 VI.06 21 863
3 Lợi nhuận khác 10 935 718
'40 = 31 -32) 40
l
5ỊTổng lợi nhuận KT trước thuế 

= 30 + 40) 50
11 602 851 939 10 012 550 298

c
*-Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.09 2 320 570 388 2 039 265 013

ị Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

I Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
,nh nghiệp (60=50 - 51 -52) 60

9 282 281 551 7 973 285 285

1Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

"
Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71

.

I
r LẬP BIẺU

W '
I

KÉ TOÁN TRƯỞNG

An Giang^rigậỵ Ợl tháng 0\ năm 2019 

/ 0 ỹ ' TỐNG GIÁM ĐỐC
/ A - C v T V  C P \t \

Thị Kim Lén Ths. Dương Ánh Ngọc



BÁ O  CÁO  LƯ U  C H U YÊN  T IỀN  T Ệ
■ Quí 1/2019

:ÔN TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM AGIMEXPHARM

5Ố 27, NGUYÊN THÁI HỌC - TP LONG XUYÊN - TỈNH AN GIANG

Đơn vị tính: Đồng

_  Chỉ tiêu Mã
số

Quí 1/2019 Quí 1/2018

. Lii 1 chuyền tiên từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 129 439 869 177 68 399 620 419
2. T*ỉn chi trả cho người cung cấp hàng hỏa và dịch vụ 02 (111 363 028 701) (55 607 332 168)
3. TỈ In chi trả cho người lao động 03 (6 374 830 811) (7 607 150 284) 

(1 872 551 646)4. Tiền chi trả lãi vay 04 (2 823 679 081)
5. T-1 ;n chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (4 833 983 084) (5 645 016 610)
3 .1 :n thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 4 959 564 835 5964892 539
T Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (37 945 297 082) (27 578 972 360)
ưu""ìhuyền tiên thuân từ hoat đông kinh doanh 20 (28 941 384 747) (23 946 510 110)

1. Lưu chuyên tiên từ hoạt động đâu tư
. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & TS dài hạn khác 21 (7 070 000 398) (14 354 833 890)
. TỊ |n thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác 22
. Tiên chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (24 250 000 000) ( 250 000 000)
. T*ền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24 12 913 844 531 9 750 000 000
. TịỊln chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 ( 34 840 000)
Tiên thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
Tiồn thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 47 719 547 276 968 690

pự|.huyén tiến thuán từ hoạt động đâu tư 30 (18 393 276 320) (4 577 865 200)

Uu?u chuyến tiên từ hoạt động tài chính
~IỊ n thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31
Tiên chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN 
pt>ét hành 32 . _

T| !n vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 119 879 853 854 90 343 515 259
Tiẻn chi trả nơ gốc vay 34 (71 175 116 520) (63 678 737 805)
Tiền chi trả nơ thuê tài chính 35
1 tức, lơi nhuân đã trả cho chủ sở hữu 36 ( 19 492 500) ( 9 483 000)
J chuyến tiẻn thuán từ hoạt động tài chính 40 48 685 244 834 26 655 294 454

Iphuyến tiên thuần trong kỳ ( 50= 20+30+40) 50 1 350 583 767 (1 869 080 856)
ỉ và tương đương tiên đâu kỳ 60 16 436 836 760 12 273 165 795
iiưởnq của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -

[à tương đương tiến cuôi kỳ ( 70 -  50+60+61) 70 17 787 420 527 10 404 084 940



CÔNG TY CỘ PHÀN Dược PHẨM AGIMEXPHARM (Ban hành theo T T s ổ  200/2014/TT-BTC 
27 Nguyễn Thái Học -  p. Mỹ Bình -  Tp.LX ngày  22/12/2014cwơ Bộ trư ờ n g Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quí 1 Năm 2019

I. Đ ẶC Đ IỀ M  H O Ạ T  ĐỘNG C Ủ A  DOANH N G H IỆ P

1. H ìn h  t h ứ c  s ở  h ữ u  vốn

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 1600699279 đăng ký lần đầu ngày 03/06/2004 và đăng kỷ thay đổi lần thứ 13 ngày 

29/05/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Vốn điều lệ của công ty là 96.263.830.000 VND bao gồm 9.626.383 cổ phần, mệnh giá mỗi 

cổ phần là 10.000 VND.

2 . L ĩn h  v ự c  k in h  d o a n h : Sản xuất và thương mại.

3 . N g à n h  n g h ề  k in h  d o a n h : Sản xuất và kinh doanh dược phẩm

4. C h u  kỳ s ả n  x u ấ t , k in h  d o a n h  t h ô n g  t h ư ờ n g :  12 tháng

5. Đ ặ c  đ iế m  h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  n ă m  tài c h ín h  k h ô n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  b á o  cá o  tài c h ín h

6. C ấ u  t rú c  d o a n h  n g h i ệ p :

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

H Chi nhánh Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm — Nhà máy Sản xuất Dược phẩm 

Agimexpharm đặt tại đường 66 Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành 

phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

■  Chi nhánh Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm -  Bình Hòa, Lô C4 KCN Bình Hòa, 

Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.

■  Chi nhánh Công ty c ổ  phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 51, đường số 3A, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

■  Chi nhánh Công ty cổ  phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại 207 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nang.

■  Chi nhánh Công ty c ổ  phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 184/84 Giải Phóng, 

Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

II. K Ỳ  K É  TO Á N , ĐON V Ị T IÈ N  T Ệ  s ử  DỤNG T R O N G  K É  TO Á N

1. K ỳ  k ể  toán  n ă m :  bắt đầu từ ngày 01/01 và kểt thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đ o n  vị tiền  tệ s ử  d ụ n g  t r o n g  k ế  to á n : đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN Mực V À  C H É  Đ ộ  K É  TO Á N  Á P DỤNG

1. C h ế  độ k ế  toán  áp  d ụ n g :  Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2 . T u y ên  b ố  về v iệc  tu â n  th ủ  C h u ẩ n  m ự c  k ế  toán và c h ế  độ  k ế  toán

Cĩrtuut. 1



I
Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các Thôkấ?; 

tư hướng dẫn và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành trong việc ỉập và trình 

bày báo cáo tài chính.

ĨV . THÔNG T IN  BỒ SU N G  CHO CÁC K H O Ả N  M Ụ C  T R ÌN H  B À Y  T R O N G  B Ả N G  C Ầ rt

ó. Tăng, giảm tài sản cố định hữu h ình:

ĐÔI K É TOÁN 1
1. Tiền Cuối kỳ Đầu năm

- Tiền mặt 4.786.695.783 4.996.205Ệ ?2
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 9.500.724.744 5.476.786_ 37
- Các khoản tương đương tiền 3.500.000.000 5.963.844.531

Cộng 17.787.420.527 16.436.836 50

2. Các khoản đầu tư  tài chính Cuối kỳ
1

Đầu nă m
-  Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 676.850.000 642.010. 10
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15.800.000.000 2.000.000.tíoo

3. Phủ i thu khác Cuối kỳ

■

Đầu n<rL  i
a) Ngan hạn 7 280 425 503 12.773.348.620
- Phải thu người lao động; 4.832.237.485 10.447.645. i 1
- Ký cược, ký quỹ; 5 9 6 .4 4 6 .4 3 7 684.305.319
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác; 216.400.1 p
- Phải thu thuế TNCN người lao động; 1.851.741.581 1.061.438.4 14 *
- Phải thu khác. 363.559.047
- BHXH, BHYT, BHTN •
b) Dài hạn 1 4 .1 2 7 .1 4 2 .6 7 9 12.792.987.311
- Ký cược, ký quỹ; 14.127.142.679 12.792.987.3

' ỉ

4. H àng tồn kho : C uối kỳ Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu; 74.604.774.325 72.978.371. 9
- Chi phí SXKD dở dang; 17.042.526.265 11.109.573.-r89
- Thành phẩm; 57.035.802.933 40.938.248,^85
- Hàng hóa; 831.935.976 829.939 | 2
- Hàng gửi bán; 76.129.151 39.497.541

Cộng 149.591.168.650 125.895.630.
*

5. Tài sản dử dang dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang
- Mua sắm; —

- XDCB; 2.586.386.296 2.254.198.M i
- Sửa chữa. 836 .5 9 0 .9 0 9 y

Cộng 3 .4 2 2 .9 7 7 .2 0 2.254.198.7 7 3

_

y
I(Trang 2



K hoản m ục Nhà cửa, vật
1 • Ẩ r

M áy m óc, Phưong tiện 
vận tải, 

truyền dẫn

TSCĐ  hữu
Tông cộngkiên trú c thiết bị hình khác

Nguyên giá

Số dư đầu kỳ 73.732.952.831 63.767.329.828 7.459.510.116 859.443.244 145.819.236.019
Mua trong kỳ 1.230.000.000 442.774.182 99.601.600 1.772.375.782
Bán trong kỳ 

Số dư cuối kỳ 73.732.952.831
99.601.600

64.997.329.828 7.902.284.298 859.443.244
99.601.600

147.492.010.201
Giá trị hao mòn 
ũy kế

Số dư đàu kỳ 13.745.274.985 25.380.286.942 3.396.051.644 573.959.061 43.095.572.632
Khấu hao trong 1.130.174.514 1.902.710.010 240.032.752 19.247.397 3.292.164 673

kỳ
Giảm Khấu hao 

Số dư cuối kỳ 14.875.449.499 27.282.996.952 3.636.084.396 593.206.458 46.387.737.305
Giá trị còn lại

Tại ngày đầu kỳ 59.987.677.846 38.387.042.886 4.063.458.472 285.484.183 102.723.663.387
-T ại ngày cuối kỳ 58.857.503.332 37.714.332.876 4.266.199.902 266.236.786 101.104.272.896

7. T ă n g , g iả m  tài s ả n  c ổ  đ ịn li vô h ì n h :

B ản

K hoản m ục
Quyền sử 
dụng đất

Quyền
phát
hành

T SC Đ  vô 
hình khác

sáng
Tổng cộng 1

»
J

chế
Nguyên giá
Số dư đầu kỳ 
- Mua trong kỳ

22.114.149.854 1.554.078.844 23.668.228.698'

Sổ dư cuổi kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế

22.114.149.854 1.554.078.844 23.668.228.698

Sổ dư đầu kỳ 297.416.331 841.792.705 1.139.209.036
- Khấu hao trong kỳ 9.294.261 38 851.971 48.146.232
Số dư cuối kỳ 
Giá trị còn lại

306.710.592 880.644.676 1.187.355.268

- Tại ngày đầu kỳ 21.816.733.523 712.286.139 22.529.019.662
- Tại ngày cuối kỳ 21.807.439.262 673 434.168 22.480.873.430

8. C h ỉ  p h í  trả  t r ư ớ c Cuối kỳ Đầu năm

a. Chi phí trả trước ngắn hạn 626.932.456 624.742.228
Chi phí công cụ dụng cụ 626.932.456 '524 742.228

b. Chi phí trả trước dài hạn 10.018.641.784 7.999.344.217

Chi phí công cụ dụng cụ 10.018.641.784 7.999.344.217

Cộng 10.645.574.240 8.624.086.445

9. Vay và n ợ  t h u ê  tài Cuối kỳ T ăng tron g kỳ G iảm  tron g kỳ Đầu năm
c h ín h
a) V ay ngắn hạn 204.141.777.784 118.301.358.004 71.175.116.520 157.015.536.300

Vietinbank 99.007.697.870 84.057.228.578 53.632.722.678 68.583.191.970

ACB bank
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PG Bank 49.906.272.668
Shinhan Bank 18.296.415.249
Nhân viên công ty
Vay đổi tượng khác 6.020.000.000
VCB Ban 29.577.707.786
Quỹ MT AG 473.684.211
Quỹ MT VN 860.000.000

b) Vay dài hạn 21.897.849.244

Vietinbank 12.689.428.192
PG Bank
Quỹ MT AG 2.368.421.052
Quỹ MT VN 6.840.000.000

Cộng 226.039.627.023

1 0 . T h u ế  và c á c  k h o ả n  p h ả i Đầu năm
n ô p  n h à  n ư ớ c

Thuế GTGT nội địa
Thuế GTGT nhập khẩu
Thuế TNDN 4.714.152.669
Thuế thu nhập cá nhân 1.381.869.554
Tiền thuê đất
Các loại thuế khác

Cộng 6.096.022.223

1 1 . C h i p h í  p h ả i  trả

Chi phí phải trả  Ngắn hạn
- Lãi vay
- Chi phí bán hàng
- Các khoản trích trước khác

12.460.853.388
6.893.161.344

3.000.000.000 
] 1.890.114.694

1.578.495.850

1.578.495.850

828.889.000
4.428.874.217

3.150.000.000
8.976.735.888

157.894.737

38.274.308« 
15.832.128—2Z

6.170.000 10 
26.664.328.980 

631.578. 18 
860.000.w0 

20.319.353.^94 

11.110.932. J 2

119.879.853.854

Số phải nộp 
trong năm

2.320.570.388

71.175.116.520

2 .3 6 8 .4 2 1 .1  Ị2 

6 . 8 4 0 . 0 0 0 . U o  

177.334.889.694

Cuối kỳ

1
Số đã thực 
nộp trong  

năm

4.833.983.084 2.200.739.)_3
355.340.465 323.283.423

14.000.000 14.000.000
2.689.910.853 5.171.266.507

Cuối kỳ 
3.223.571.580

1.413.926.596

I  '
3.614.666.569

I

Đầu nấĩn 
3.404.277.8 ‘ 1

3.223.571.580 3.404.277.842

í

1 2 . P h ả i trả k h á c  
Phải trả ngắn hạn khác
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiếm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bào hiểm thất nghiệp;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

1 3 . V ố n  c h ủ  s ở  h ữ u
a. B ảng đối chiếu biến động của vốn chủ sỏ' hữu

S ố  đ ầ u  n ă m  T ă n g
trư ớ c

-Vốn góp của CSH 74.049.960.000 22.213.870.000

Cuối kỳ Đầu năm

104.917.944 94.190.0ĨS

1

625.984.599

y

645.477.0

730.902.543 739.667.17“

G iả m
1

S ô  c u ô i  n ă m  trư ớ t_

96.263.830.00(
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s ổ  đ ầ u  n ă m  
t r ư ớ c

1 5 . 2 7 3 . 1 4 4 . 7 0 0

T ă n g G iả m  S ố  c u ố i  n ă m  tn v ớ c

-Thặng dư vốn cổ phần 
-Chênh lệch đánh giá 

lại tài sản
-Chênh lệch tỷ giá đánh 
giá lại cuối năm tài 
chính
- Quỹ đầu tư phát triển 
-Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
Cộng

3 3 . 4 0 9 . 0 5 9 . 5 7 9

2 9 . 3 6 8 . 0 2 9 . 8 4 7

152.100.194.126

3 2 . 3 8 7 . 2 4 7 . 3 9 1

54.601.117.391

-Vốn góp của CSH
- Thặng dư vốn cổ phần 
-Chênh lệch đánh giá

lại tài sản
-Chênh lệch tỷ giá đánh 
giá lại cuối năm tài 
chính
-Quỹ đầu tư phát triển
- Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
Cộng

S ô  đ ầ u  n ă m  này
9 6 . 2 6 3 . 8 3 0 . 0 0 0

1 5 . 2 7 3 . 1 4 4 . 7 0 0

3 0 . 1 6 1 . 2 7 0 . 2 9 9

3 2 . 3 8 8 . 3 6 5 . 3 9 1

174.086.610.390

T ă n g

9 . 2 8 2 . 2 8 1 . 5 5 1

9 . 2 8 2 . 2 8 1 . 5 5 1

b. C ác giao dịch về vốn vói các chủ sỏ' hữu và phân phối cổ 
tức, chia lọi nhuận
- Vốn đầu tư  của chủ sở  hữu

+  Vốn góp đầu năm 
+  Vốn góp tăng trong năm 
+  Vốn góp giảm trong năm 
+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia 
Tỷ lệ / vổn điều lệ

c- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra  công chúng
+  Cổ phiếu phổ thông 
+ Cổ phiếu un đãi
- Số lưọTig cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông 
+  Cổ phiếu ưu đãi

* M ện h  g iả  c ổ  p h iế u  đ a n g  lư u  h à n h  : 1 0 .0 0 0  ã  

1 4 . C á c  k h o ả n  m ụ c  n g o à i  B ả n g  C â n  đ ố i k ế  toán

- Nợ khó đòi đã xử lý

CũưuưL 5

1 5 . 2 7 3 . 1 4 4 . 7 0 0

3 . 2 4 7 . 7 8 9 . 2 8 0

2 9 . 3 6 6 . 9 1 1 . 8 4 7

32.614.701.127

G iả m

3 0 . 1 6 1 . 2 7 0 . 2 9 9

3 2 . 3 8 8 . 3 6 5 . 3 9 1

1 7 4 . 0 8 6 . 6 1 0 . 3 9 0

S ố  c u ố i  kỳ n à y  
9 6 . 2 6 3 . 8 3 0 . 0 0 0  

1 5 . 2 7 3 . 1 4 4 . 7 0 0

■I-C

'  l-ộ ị

N ăm  nay

> G p o'-cC'--.

3 0 . 1 6 1 . 2 7 0 . 2 9 9 ’ t y  C P

T P  H Â M
4 1 . 6 7 0 . 6 4 6 . 9 4 1  v n u i  n u  Al u A KM.'

1 8 3 . 3 6 8 . 8 9 1 . 9 4 1  sù

Năm trưó'c

C j g■N

9 6 . 2 6 3 . 8 3 0 . 0 0 0  7 4 . 0 4 9 . 9 6 0 . 0 0 0  

2 2 . 2 1 3 . 8 7 0 . 0 0 0

9 6 . 2 6 3 . 8 3 0 . 0 0 0  9 6 . 2 6 3 . 8 3 0 . 0 0 0

3 0 %

Cuối Kỳ Đầu nám

9.626.383
9.626.383
9 . 6 2 6 . 3 8 3

9 . 6 2 6 . 3 8 3

9 . 6 2 6 . 3 8 3

9 . 6 2 6 . 3 8 3

9.626.383
9 . 6 2 6 . 3 8 3

9 . 6 2 6 . 3 8 3

° . 6 2 6 . 3 8 3

Cuối kỳ

1 3 6 . 7 2 9 . 9 4 5

Đầu
năm

1 3 6 . 7 2 9 . 9 4 5
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V . THÔNG TIN B Ồ  SU N G  C H O  C Á C  K H O Ả N  M Ụ C  T R ÌN H  B À Y  T R O N G  B Á O  C Á

K ÉT QUẢ H O Ạ T  Đ Ộ N G  K IN H  D O A N H :

1. D o a n h  th ư  b á n  h à n g  và c u n g  cấ p  d ịch  vụ Quý 1/2019 Quý 1/20

- Doanh thu bán hàng hóa 2.826.426.641 4.573.319.1 w
- Doanh thu bán thành phẩm 126.616.525.787 86.209.284.623

Cộng: 129.442.952.428 90.782.603.8t

2. G iá vốn h à n g  b á n Quý 1/2019 Quý 1/2018
- Giá vốn hàng hoá đã bán 2.860.237.289 4.635.226.0:
- Giá vốn của thành phẩm đã bán 86.754.450.274 51.833.008.773

Cộng 89.614.687.563 56.468.234.8;

3. D o a n h  th u  h o ạ t đ ộ n g  tài c h ín h Quý 1/2019 Quý 1/2018
- Lãi tiền gởi, tiền cho vay 43.031.472 264.478.lt
- Lãi chênh lệch tỷ giá 94.869.943 81.0(W
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

6.512.000 15.000.00°

Cộng 144.413.415 279.559.202
■

4. C h ỉ  p h í  tài c h in h Quý 1/2019 Quý 1/ 201^

- Hoạt động cho vay vốn
- Lãi vay vốn 2.830.717.283 1

1.872.551.646
- Lỗ chênh lệch tỷ giá 10.757.644 20.935.18"
- Chi phí tài chính khác 324.108.514 427.630.50L

Cộng 3.165.583.441 2.321.117.331
■

5. T h u  n liậ o  k h á c
- Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Quý 1/2019 Quý 1/ 201or-

- Thu nhập khác. 10.957.581 1
Cộng 10.957.581 y

6. C h i p h í  k h á c
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Quý 1/2019 Quý 1/2011

- Chi phí khác 21.863
Cộng 21.863

1

7. C h i p h ỉ  b á n  h ả n g  và c h i  p h í  q u ả n  lý d o a n h  n g h iệ p Quý 1/2019 Quý 1/2018
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:
- Chi phí lương 3.488.498.787 5.873.233.585“*
- Chi phí công cụ, dụng cụ 19.061 365 5.053.340
- Chi phí khấu hao 3.171.897 10.518.48:
- Chi phí hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo 15.741.033.156 10.711.410.262*
- Chi phí dịch vụ mua ngoài 248.176 706 242.416.908
- Chi phí công tác, tiếp khách 90.161.965 120.258.02i
- Chi phí khác 30.331.772 54.626.0lla

Cộng 1 9 .6 2 0 .4 3 5 .6 4 8 17.017.516.621

1

rJra n q . ó 1



b) C ác khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh 
trong kỳ
- Chi phí lương
- Chi phí công cụ, dụng cụ
- Chi phí khấu hao
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Thuế, phí, lệ phí
- Thù lao Hội đồng Quản trị
- Chi phí công tác, tiếp khách
- Chi phí khác

Cộng

8. C h i p h ỉ  s ả n  x u ấ t , k in h  d o a n h  th e o  y ế u  tố

-  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

- Chi phí công cụ, dụng cụ gián tiếp

- Chi phí nhân công trực tiếp

- Chi phí nhân công gián tiếp

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác

Cộng

2.592.318.417 
395.678.978 
126 673 414 
639.579.197 
20.790.000

183.073.755
1.636.629.209
5.594.742.970

Quý 1 /2 0 1 9

88.663.262.469

1.177.205.231

4.159.520.370

1.510.922.616

1.187.444.544

1.594.306.100

209.919.660
98.502.580.990

2.511.859.183
140.948.493
123.612.285
473.775.723

21.765.954
151.500.000
117.964.399

1.701.317.906
5 .2 4 2 .7 4 3 .9 4 3 X

Quý 1/ 20Ĩ.8ẶÁ
ý  Ị n

44.534.797.6W , 
972.405.1-3%

3.855.510.846

1.369.1 18.582

1.364.122.216 \

1.620.574.414 Ị tj Ị

194.659.153
53.911.188.043

9. C h i p h í  t h u ế  th u  n h ậ p  d o a n h  n g h iệ p  h iệ n  h à n h

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Kỳ hiện 
hành

- Điều chinh chi phí thuế TNDN của các Kỳ trước vào chi 
phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quý 1 /2 0 1 9  

2.320.570.388

Quý 1 / 2 0 1 8  

2.039.265.013

An Giang, ngày 03 tháng cC năm 2019 

KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC

co/C Ô N G TY CƯ

ĐỎ THỊ KIM LÉN Ths.DUƠNG ÁNH NGỌC
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