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Cho kỳ báo cáo két thúc ngày 31/3/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

M ã  số
Thuyết

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

1 2 3 4 5

T A I  S A N
A. T À I  SAN N G A N  H Ạ N 100 324.479.517.081 328.699.384.112

I. T iền và các khoản tương đương tiền 110 v . ỉ 165.840.751.244 169.724.389.520

1. Tiền 111 10.340.751.244 14.224.389.520

2. Các khoản tương đương tiền 112 155.500.000.000 155.500.000.000

I I .  Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 8.000.000.000 -

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 8.000.000.000 -

I I I .  Các khoán phái thu ngắn hạn 130 51.509.441.203 64.162.040.314

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.2 44.348.179.492 40.403.822.000

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3 7.546.460.577 23.564.002.009

3. Phái thu ngắn hạn khác 136 V.4 763.060.709 1.342.475.880

4. Dụ phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ( * ) 137 (1.148.259.575) (1.148.259.575)

5. Tài sàn thiếu chờ xử lý 139

IV . Hàng tồn kho 140 95.554.435.651 93.282.147.625

1. Hàng tồn kho 141 V.5 95.554.435.651 93.282.147.625

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * ) 149
V . T à i sãn ngắn hạn khác 150 3.574.888.983 1.530.806.653

1. Chi phí trà trước ngăn hạn 151 V .6 1.892.704.995 1.530.806.653

2. Thuế G TG T  đươc khấu trừ 152 1.682.183.988 -

3. Thuế và các khoàn khác phải thu Nhà nước 153 -

4. Tài sản ngắn hạn khác 155 V.7 - -

B - T À I  SẢN D À I H Ạ N 200 75.761.283.916 55.410.886.108

1. Các khoán phăi thu dài hạn 210 - -

I I .  T à i sán cố dinh 220 73.133.473.278 47.609.781.561

1. Tài sản cố đinh hữu hình 221 V.8 69.761.254.009 44.155.555.933

- Nguyên giá 222 209.902.698.355 180.939.297.249

- Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 223 (140.141.444.346) (136.783.741.316)

2. Tài sàn cố đinh thuê tài chính 224 - -

- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 226

3. Tài sàn cố định vô hình 227 V.9 3.372.219.269 3.454.225.628

- Nguyên giá 228 7.866.811.576 7.866.811.576

- Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 229 (4.494.592.307) (4.412.585.948)

I I I .  Bất động sản đầu tu 230 - -

- Nguyên giá 231
- Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 232

IV . T à i sản dỏ' dang dài hạn 240 - 6.026.868.558

1. Chi phí sàn xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241

2. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang 242 - 6.026.868.558

V . Đầu tu' tài chính dài han 250 - -

’ V  ,
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M ã số
Thuyết

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

1 2 3 4 5
V I.  T à i sản dài han khác 260 2.627.810.638 1.774.235.989
1. Chi phí trà trước dài hạn 261 v . l l 2.627.810.638 1.774.235.989

T Ỏ N G  C Ộ N G  T À I SẢN (270 =  100 + 200) 270 400.240.800.997 384.110.270.220

N G U Ỏ N  V Ố N

c  - N Ọ  P H Ả I T R Ả 300 54.548.487.679 52.014.593.684

I. Nọ' ngắn hạn 310 54.548.487.679 52.014.593.684

1. Phải trà người bán ngăn hạn 311 V.12 19.043.217.436 8.425.711.971

2. Người mua trả tiên trước ngăn hạn 312 V.13 1.272.208.493 1.340.833.493

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.14 5.516.829.998 7.615.321.771

4. Phải trà người lao động 314 V.15 18.095.780.087 24.772.703.925

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V .16
6. Phải trà nội bộ ngắn hạn 316
7. Phài trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317

8, Doanh thu chưa thực hiện ngăn hạn 318
9. Phài trả ngắn hạn khác 319 V.17 5.917.218.706 6.028.594.314

10. Vay và nợ thuê tài chính ngăn hạn 320
11. Dự phòng phải trả ngăn hạn 321
12. Ọuỹ khen thưởng, phúc lợi 322 V .18 4.703.232.959 3.831.428.210

13. Quỹ bình ổn giá 323
14. Giao địch mua bán lại trái phiêu Chính phù 324

I I .  Nọ' dài hạn 330 - -

D - V Ố N  C H Ủ  SỎ H Ữ U 400 PL 345.692.313.318 332.095.676.536

I. Vốn chủ sở hữu 410 345.692.313.318 332.095.676.536

1. Vốn góp cùa chù sờ hữu 411 93.325.730.000 93.325.730.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 41 la 93.325.730.000 93.325.730.000

- Cổ phiếu ưu đãi 41 Ib
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 972.972.000 972.972.000

3. Quyền chọn chuyền đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chù sở hữu 414

5. Cổ phiếu quỹ (* ) 415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỳ giá hôi đoái 417
8. Ọuỹ đầu tư phát triền 418 222.719.923.637 190.791.367.170

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chù sờ hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 421 28.673.687.681 47.005.607.366

- L N S T  chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42 la 13.065.602.200 -

- L N S T  chưa phân phối kỳ này 42 lb 15.608.085.481 47.005.607.366

12. Nguồn vổn đầu tư XD C B 422
l ĩ .  Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

1. Nguồn kinh phí 431
2. Nguôn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432

T Ố N G  C Ộ N G  N G U Ò N  V Ó N  (440 =  300 + 400) 440 400.240.800.997 384.110.270.220

Người lập biểu Kế Toán Trường Ị)[k
TP.HCM, ngày 14 tháng 4 nàm 2020 

3iám Đốc
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CÔNG TY CỐ PHÀN Dược PHẢM Dược LIẸU PHARMEDIC
Địa ch ì: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chi Minh

BÁO CÁO TÀI CHỈNH

Cho kỳ bào cáo kết thúc ngày 31/3/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU Mâ số
Thuyết

minh
Năm nay Năm trư ớ c

Lũy kế từ  đầu năm đến cuố i quý này

Năm nay Năm trư ớ c

1. Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ 01 V1.1 128.528.468.212 112.817.347.447 128.528.468.212 112.817.347.447

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 44.410.245 38.368.756 44.410.245 38.368.756

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 128.484.057.967 112.778.978.691 128.484.057.967 112.778.978.691

4. Giả vốn hàng bán 11 VI.3 80.564.678.222 71.824.752.060 80.564.678.222 71.824.752.060

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 47.919.379.745 40.954.226.631 47.919.379.745 40.954.226.631

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI .4 1.386.905.923 1.223.627.778 1.386.905.923 1.223.627.778

7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính 22 VI.5 51.783.657 3.524.675 51.783.657 3.524.675

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - - - -

8. Chi phí bán hàng 24 VI.6 12.736.315.697 10.973.350.696 12.736.315.697 10.973.350.696

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.7 10.735.593.733 9.531.164.548 10.735.593.733 9.531.164.548

10. Lợi nhuận thuần từ  hoạt động kinh doanh 30 25.782.592.581 -  21.669.814.490 25.782.592.581 21.669.814.490

11. Thu nhập khác 31 VI.8 73.870.273 65.430.818 73.870.273 65430.818

12. Chi phí khác 32 VI.9 83.856.002 42.591.609 83.856.002 42.591.609

13. Lạ i nhuận khác 40 •9.985.729 22.839.209 -9.985.729 22.839.209

14.Tổng lợ i nhuận kể toán trư ớ c thuế 50 25.772.606.852 21.692.653.699 25.772.606.852 21.692.653.699

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.10 5.154.521.371 4.338.530.740 5.154.521.371 4.338.530.740

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - - -

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 20.618.085.481 17.354.122.959 20.618.085.481 17.354.122.959

18. Lãi cơ  bản trên cố phiếu (*) 70 Vl.11 1.672 1.408 1.672 1.408



CÔNG TY Cổ PHÀN Dược p h A m d ư ợ c  l iệ u  p h a r m e d ic

Địa c h ỉ: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chl Minh

BẢO CẢO TẢI CHÍNH

Cho kỷ bảo cảo kết thúc ngày 31/3/2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vj tính: VNĐ

CHỈ TIÊU Mẳ số Thuyét minh
Lũy kế từ đẩu nám đến cuối quỷ này

Nỉm nay Nàm tarte

1. Lưu chuyển tiền từ  hoạt dộng kinh doanh

1. Lọi nhuận trước thuế

2. Điều chỉnh cho các Khoản :

01 25.772.606.852

2.077.996.755

21.692.653.699

1.639.305.969

Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT 02 V.8&V.9 3.439.709.389 2.858 585.969

Các khoản dự phòng 03 - -

Lãi. lỗ chênh lệch tỳ giá hối đoài chưa thực hiện 04 - -

Lẫi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1.361.712.634) (1.219.280.000)

Chi phí lãi vay 06 - -

3. Lợi nhuận từ  hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 27.850.603.607 23.331.959.668

Tăng, giảm cảc khoản phải thu 9 10.970.415.123 (10.241.790.960)

Tảng, giảm hàng tồn kho 10 (2.272.288.026) 1.925.532.036

Tăng, giảm cấc Khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp) 11 3.893.025.821 (12.550.303.216)

Tăng, giảm chi phí trả trước 12 4.811.395.567 (385.170.938)

Tiền lãi vay đả trả 13 - -

Thuế thu nhập doanh nghiệp đâ nộp 14 (6.737.141.856) (6.611.486.435)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - -

Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (6.149.643.950) (9.364.082.750)

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh 20 32.366.366.286 (13.895.342.595)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 . Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 21 (28.963.401.106) (2.049.005.455)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bản TSCĐ và các tài sản dài hạn 22 - -
3. Tiên chi cho vay, mua cảc cỏng cụ nợ của đơn vi khác 23 (8.000.000.000) -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khảc 24 - -

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.361.712.634 1.219.280.000

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt dộng dầu tư 30 (35.601.688.472) (829.725.455)

III. Lưu chuyển tiền từ  hoạt dộng tài chính

1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (648.316.090) (417.361.920)

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính 40 (648.316.090) (417.361.920)

Lưu chuyển tiền thuần trong Ký 50 (3.883.638.276) (15.142.429.970)

Tièn và tương đương tiền đầu kỳ 60 169.724.389.520 169.939.889.304

Ảnh hường của chênh lệch tỷ giá hối đoâi quy đối ngoại tệ 61 - -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 - 165.840.751.244 154.797.459.334

TP. HCM, ngày 14 thàng 4 nồm 2020



CÔNG TY CỐ PHÀN D ư ợ c  PHÁM D ư ợ c  LIỆU PHARMEDIC

Địa c h ỉ: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chí Minh

BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020
Thuyết minh báo cáo tài chính_________________________________________________________________________ ___________________

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải đưực đọc kèm với Báo cáo tài chính của Quỷ I kết thúc ngày 31 tháng 
3 năm 2020 của Công ty c ỗ  Phần Dưực phẩm Dưực liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là "Công ty").

I. ĐẬC ĐIỀM HOẠT ĐỘNG
1. Hình thức sở hữu vốn

Công ly cổ phần.

Công ty cổ  phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (tên giao dịch là: Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company, tên viết tắt là: 
PHARMEDIC JSC) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển thể từ Xí nghiệp Công tư hợp doanh Dược phẩm Dược liệu thành 
Công ty cổ  phần theo Quyết định số 4261/QĐ-UB ngày 13 tháng 08 năm 1997 của ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất, thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh
Sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế;

Liên doanh, liên kết với tổ chức và các cá nhân ờ trong vả ngoài nước gia công chế biến một số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để 
sản xuất một số mặt hàng có tính chát truyền thống);

In và ép bao bi bằng nhựa, nhôm, giấy;

Sản xuát, mua bán hoá chát (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), ché phẩm diệt côn trùng -  diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
(không sản xuất tại trụ sờ).

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng

II. NẢM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIÊN TỆ sử  DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ly 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 ghi chép kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ).

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán được áp dụng theo tỷ giá thực tế 
tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối 
đối vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trinh thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối kỳ kế 
toán được ghi nhận trong bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

III. CHUÁN MỰC VÀ CHÉ ĐỌ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hệ thổng Chuẩn mực kế toán và 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 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 sửa đỗi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 
200/2014/TT/BTC cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chinh trong việc lập Báo câo tài chinh.

Theo đó bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được trình 
bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cáp các thông tin về các thủ tục, nguyên tắc 
và thông lệ kế toán tại Việt nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo 
các nguyên tắc và thông lệ ké toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt nam.
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2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Chúng tỏi, Ban Điều hành Công ty cổ  phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic cam kết luân thủ dầy đù yêu cầu của các Chuản mực kế toán 
và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 và Thông tư số 
53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thòng Tư số 200/2014/TT/BTC cũng như các thòng tư hướng 
dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chinh trong việc lập Báo cảo lài chính .

3 . Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trèn máy vi tinh.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền và cấc khoản lương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gởi ngân háng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn Ihu 
hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như khòng cố nhiều rủi ro trong 
việc chuyển đổi

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư  tài chính

Khoản đầu tư dược phán loại là nắm giữ đến ngày đào hạn khi Cõng ty cố ỷ định và khá năng giữ đến ngày đảo hạn. Cảc khoản dầu tư nắm 
giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gời ngân hàng có kỷ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỷ phiếu), trải 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 lâi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đào hạn khác

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giả mua và các chi phi liên quan đến giao dịch 
mua các khoản đầu tư Sau khi nhận ban đầu, cảc khoản đầu tư này được ghi nhận theo giả trị cố thể thu hồi. Thu nhập lăi từ các khoản dầu 
tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trẻíi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trên cơ sờ dự thu. Lải 
được hường trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giả gốc lại thời điểm mua.

Khi có các bẳng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư cố thể khòng thu hồi được và số tổn thất được xác định 
một cách đảng tin cậy thi tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chinh trong kỳ và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu lư.

3. Các khoán phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trj ghi sổ trừ đi các khoản dư phòng phải thu khố 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 khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tinh chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chát 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 cố tính thương mại, khòng liên quan đến giao dịch mua-bán

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi cản cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức 
tổn thất cố thể xảy ra, cụ thể như sau:

Đối VỚI nợ phải thu quá hạn thanh toán.

30% giả trị đối với khoản nợ phải thu quá h$n từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 nảm.

100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trỏ* lên.

Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: cản cứ vào dự kiến mức tổn thất để lặp dự phòng.

Tảng giảm số dư dự phòng nợ phải thu khố đòi cần phải trích lập tại ngày khóa sổ được ghi nhận vào chi phi quản lỳ doanh nghiệp.

4. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho
Hàng tồn kho dược ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giả gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:

* Nguyên vật liệu, hàng hốa: bao gồm chi phi mua và các chi phí liên quan Irực tiếp khảc phát sinh để cố được hàng tồn kho ờ địa điểm và 
trạng Ihải hiện tại
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* Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân còng trực tiếp và chi phí sản xuất chung có liên quan tiếp được phân bổ dựa trên mức 
độ hoạt động bình thường.

* Chi phí sản xuát kinh doanh dỡ dang: chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính.

Giá trị thuần có íhể thực hiện được là giá bán ước tinh của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính đề 
hoàn thành và chi phi ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chủng.

Giá tri hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toản theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giả hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Tăng giảm số 
dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày lập báo cáo và được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đén kết quả hoạt động sản xuát kinh doanh của nhiều kỷ kế 
toán. Chi phí trả trước của Công ty bao gồm các chi phí sau:

Công cụ, dụng  c ụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo fihương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm. 

Chi phí sửa chữa tài sản có  định

Chi phí sửa chữa tài sản phát sinh một lần có giá trị lớn được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

6. 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 bò 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 chì được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn 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 xuẳt, kinh doanh trong kỳ.

Khi tải sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sồ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi 
nhận vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định kháu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp 
theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013n"T-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chinh. Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 
năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của BTC sửa đổi bổ sung một số điều của 
thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC của BTC. số  năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

Loại tài sản cố định sổ năm

+ Nhà cửa, vật kiến trúc 05-30

+ Máy móc và thiết bị 06-10

+ Phương tiện vận tải truyền dẫn 06-10

♦Thiết bị, dụng cụ quản lý 03-08

7. 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 hỉnh bao gồm toàn bộ các chi phi 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 sự dụng. Chi phỉ 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 kỳ.

Tài sản cố định vô hình của Cõng ty bao gồm:

Quyền sử  dụng đất
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Quyền sử dụng đất là toàn bộ câc chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sự dụng bao gồm: Tiền chi ra để có quyền sử 
dụng đất, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 50 năm.

Chương trình phần mềm

Chi phí liên quan đến các trương trinh phần mềm máy vi tinh không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hóa. 
Nguyên giá của phần mềm máy tinh 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 để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp 
với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 4 nàm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngảy 13 tháng 10 năm 2016 
sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa 
đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính từ 03 đến 05 năm.

Tài sản cố định khác

Tài sản cố định khác được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính 
phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/ĨT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 
2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chinh 
sửa đổi bồ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chinh và Thông tư số 147 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ 05 
đến 08 năm.

8. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Cảc 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 hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại cảc khoản phải trả 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 tinh 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 phi phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vự 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 cảc 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 phản ảnh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

9. Vốn chủ sờ hữu
Vốn góp của chủ  s ở  hữ u

Vốn góp của chủ sờ hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông 

Thặng d ư  vốn cổ  phần

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 đầu, phát hành bổ sung, 
chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ và cấu phần vốn cùa trái phiếu chuyển đổi khi đáo hạn. Chi phí trực tiếp 
liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tải phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

Vốn khác của chủ  s ở  hữ u

Vốn khác được hình thành đo bồ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá lại tài sản và giá trị cỏn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản 
được tặng, biếu, tài trợ sau khi trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản này. 

c ổ  phiếu quỹ

Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và 
được phản ánh là một khoản giảm trừ trang vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hảnh, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu 
quỹ được ghi vào khoản mục "Thặng dư vốn cổ phần".

10. 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 của Công ty cũng như 
các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thuyết minh này là m ột bộ  phận không thể tàch rờ i vớ i Báo cáo tài chinh 8
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Việc phân phối lợi nhuận cho các cỗ 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 cổ tức như lãi do đảnh 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 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

11. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được 
xác định theo giá trị hơp lỷ của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và 
hàng bán bị trả lại.

Doanh thu bao gồm doanh thu bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...) và doanh thu bán thành phẩm thuốc các loại:

Doanh thu bán hảng được ghi nhận khi thỏa mãn càc điều kiện sau:

- Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sờ hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

- Không còn nắm giữ quyền quán lý hàng hóa như người sờ hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sớ đồn tich, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gởi và lãi suất thực tế từng kỳ.

12. Các khoản giảm trừ  doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản được điều chình giảm trừ vào tổng doanh thu trong kỳ bao gồm các khoản giảm giá hàng bán và 
hàng bán bị trá lại.

13. Giá vốn hàng bán

Giả vốn hàng bán là tống giá vốn của hàng hóa. Giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm 
giá vốn hàng bán.

14. Chi phí tài chính

Chi phí tài chinh là những chi phi liôn quan đến hoạt động tài chính gồm các khoản lỗ tỷ giá hối đoái.

15. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí phất sinh đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và 
các chi phí quản lý chung của Công ty.

16. 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 địch, số  dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 
tại ngày lập báo cáo dược quy đổi theo tỷ giả tại ngày nảy.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ 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 dánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập báo cáo sau khỉ bù trừ chênh lệch 
tăng và chênh lệch giảm dư ợc ghi nhân vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Tỷ giả sử dụng đế quy dổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế  khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua
bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi). Trường hợp không 
quy định cụ thế tỷ giá thanh toán thì tỷ giá sử  dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá tại thời 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 nợ phải the: tỷ giá mua ả : • ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh

Thuyết minh này là m ột bộ phận không thể lách rò i v ó i Báo cáo tài chỉnh 9
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* Đổi với nợ phải trả: Tỷ giả bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại tnời điểm giao dịch phát sinh.

* Đối với cảc 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 Cồng 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 lập báo cáo được xác dinh theo nguyên tắc sau:

* Đối với các khoản ngoại tệ gởi ngân hàng: tỷ  giá mua ngoại tệ của ngán hàng nơi Cô \g ty mỏ' tái khoán ngoại tệ.

* Đối với các khoản ngoại tệ có gốc ngoại tệ được phán loại là tài sản khác: 'ỷg iá  r r n g o ạ i  tệ cún Ngân hàng thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt nam.

* Đối với các khoản ngoại tệ có gốc ngoại lệ  được phân loại là nợ phải trả: tỷ  giá bán ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt nam.

17. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành va thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế đưực tính dựa trên thu nhập tinh thuế, Thu nh tính ‘ litiế  chênh lêch so với lợi nhuận kế 
toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, cac chi ph không được trù’ cũng như điều chỉnh các 
khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp s.; Ịítúi nộp hí c sỗ ,;ược ho I ại d.ì cí'ôrn l( tạm thời giữa giá trị ghi sổ 
của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cảo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi 
nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ 
có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lí vào ngày kết tí ■!,, năm ; chính vá sẽ được ghi giảm đến mức 
đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích cúa một phần hoặc toàn bộ tài sán 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 xcm 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 trá duực xác định theo thuế suất dự tinh sẽ áp Uụng 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 nàm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi 
nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sờ hữu khi đó thuế thu 
nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

* Công ty có quyền hợp pháp được 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 
bởi 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 lài sản thuế thu nhâp hiện hành trêr Cữ sờ thuần hoặc thu hồi tài sản đồng 
thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoán trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu 
nhập hoân lại được thanh toán hoặc thu hồi.

18. Bên Nên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc cố ảnh hường đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các 
chính sách tài chinh và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soái chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể 
chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ cùa các bên liên quan, bản chát của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

19. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần cố thể xác dinh riêng biệl tham gia vào quá trinh sán xuất hoặc cung cấp sản phẳm, dịch vụ vá 
có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Thuyết minh này là m ột bộ phận không thể làch rò i vớ i Báo cáo tài chinh 10
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Bộ phận theo khu vực địa lỳ là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, địch 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.

V. THÔNG TIN B ỏ  SI >NG CHO CÁC KHOÀN MỤC TRÌNH RÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

1. Tiền và các khoán tương đương tiền
SỐ cuối kỳ Số đầu năm

Ngoại tệ VND Ngoại tệ VND

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hảng 
Trong đ ó : Tiền gửi USD 

Tiền gửi EURO 

Các khoản tương đương tiền

(Tiồn gửi có kỳ hạn từ  3 tháng trở xuống) 
Cộng

15.575,99

1.021,42

1.316.149.491

9.024.601.753

365.546.538

26.924.279

155.500.000.000

155.500.000.000 

165.840.751.244

38.304,29
1.024,15

1.544.301.255

12.680.088.265

885.212.142

26.428.836

155.500.000.000

155.500.000.000 

169.724.389.520

2. Đầu tư  nắm giũ ’ đến ngày đáo hạn

Số cuối kỳ Số đầu năm

(Tiền gìti có kỳ hạn từ  6 tháng) 8.000.000.000 -

Cộng - 8.000.000.000 -

3. Các khoản phái thu khách hàng
Số cuối kỳ Số đầu năm

Ph 'lí thu khách liền bán sàn phẩm 

P' -V thu khách hàng nhượng nguyên liệu

44.330.224.492

17.955.000

40.403.822.000

Cộng - 44.348.179.492 40.403.822.000

4. Các khoản trà  trư ớ c  cho ng ư ờ i bán

Số cuối kỳ Sổ đầu năm

ứng trước nhập nguyên liệu cho sản xuất 

ứng trước mua máy móc thiết bị cho sản xuất

ứng trước cho hcọ* động khác

6.603.120.339

459.317.050

484.023.188

1.618.594.148
20.593.326.173

1.352.081.688

Cộng - 7.546.460.577 23.564.002.009

5. Các khoán phai thu ngắn hạn khác

Số cuối kỳ Số đầu năm

Thuế Ihu nhập cá nhân chưa thu

Phải t! u khác
Ước lãi tiền gửi có kỳ hạn tính từ ngày gửi đến 31/12

763.060.709 715.519.719

626.956.161

Cộng - 763.060.709 1.342.475.880

6. Hang tồn kho

Số cuối kỳ Số dầu năm

Nguyên liệu, vật liệu

c g cụ, dụng
C í: phí sản xuất kir-h doanh dỡ dang 

Thả: ÌI phẩm

H.j g hoá

55.377.222.193

737.836.481
9.473.394.952

29.907.882.039

58.099.986

46.792.218.775

804.935.531
8.966.560.057

36.337.078.958

381.354.304

Cộng 95.554.435.651 93.282.147.625

7. Chi phí trả trước ngắn hạn
Năm nay Năm trước

Thuyết m in'' :ữ ỵ  ià m ột hộ ì ■■¡lận không thể  tách rò i vớ i Báo cáo tài chinh 11
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Bảo hiểm các loại

Công cự dụng cụ và pano quảng cáo 

Cộng

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, vật kiến 
trúc

Máy móc thiết bị
Phưong tiện vận 

tái

348.649.731 
U M  .055.264 

1.892.704.995

Dụng c. q 1 lý
&TSCD 11 ác

464.866.312

1.065.940.341

1.530.806.653

Tống cộng

Nguyên giá 

Số đầu năm 31.391.978.381 121.866.011.790 24.278.a69.322 3.4UU37.756 180.939.297.249

Tăng trong kỳ 1.574.103.636 26 ỏAi A i 'j .'/uổ 1.(XI.Ò 16.182 2d.963.401.106

Mua mới 1.574.103.636 26.347.479.288 1.041.818.182 28.963.401.106

Xây dựng cơ bản hoàn thành - - - - -

Giảm trong kỳ - - - - -

Thanh lý, nhượng bán 

Số cuối kỳ 32.966.082.017 148.214.291.078 24.278.869.322 4.443.455.938 209.902.698.355

Giá trị hao mòn 

Số đầu năm 24.250.752.200 92.204.799.338 17.712.178.221 2.616.011.557 1J6.783.741.316

Tăng trong kỳ 298.764.863 2.431.058.-1 /ò 539.530.781 88.348.911 3.357.703.030

Khấu hao trong kỳ 298.764.863 2.431.053.475 539.530.781 88.348 911 3.357.703.030

Giảm trong kỳ ■ ■ - - -

Thanh lý, nhượng bán - - - -

Khắc

Số cuối kỳ 24.549.517.063 94.635.857.813 18.251.709.002 2.704.360.468 140.141.444.346

Giá trị còn lại 

Số đầu năm 7.141.226.181 29.662.012.457 6.566.691.101 785.626.199 44.155.555.933

Số cuối kỳ 8.416.564.954 53.578.433.265 6.027.160.320 1.739.095.470 69.761.254.009

Trong đó,

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng cón sử dụng

9. Tăng, giảm tài sàn cố định vô hình

Quyền sứ dụng 
đất

Nguyên giá
Số đầu năm 2.916.105.767 3.692.279.609 1.258.426.200 7.866.811.576

Tăng trong kỳ - - -

Mua trong kỳ - - -

Giảm trong kỷ - -

Sô cuôi kỳ 2.916.105.767 3.692.279.609 1.258 426.200 /.866.811.576

Giá trị hao mòn
Sô đâu năm 583.221.150 2.570.938.598 1.258.426 200 4.412.585.948

Tăng trong kỳ 14.580.528 67.425.831 - 82.006.359

Khấu hao trong kỳ 14.580.528 67.425.831 82.006.359

Giảm trong kỳ - - ■

Sô cuôi kỳ 597.801.678 2.638.364.429 1.258.426.200 4.494.592.307

Giá trị còn lại
Số đầu năm 2.332.884.617 1.121.341.011 - 3.454.225.628

Số cuối kỳ 2.318.304.089 1.053.915.180 - 3.372.219.269

Trong đó,

Nguyên gíá tái sản cố định vó hình đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng 3.342.455.809 đồng

10. Chi phí trả trước dài hạn

99.180 . 83.385 đồng

phần mềm máy
" , TSCĐ vô hình khác Tông cộng
tính
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CÔNG TY CỔ PHÀN Dược PHẢM Dược LIỆU PHARMEDIC

Địa chì: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CẢO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính

Sửa chữa tài sản cố định 

Chi phí trả trước dài hạn khác 

Cộng

11. Phải trả  n g ư ờ i bán

Mua nguyên vật liệu cho sản xuất 

Mua máy móc thiết bị cho sản xuất 

Mua vật dụng khác cho sản xuất 
Cộng

12. N gư ờ i mua trả  tiền  trư ớ c

Khách hàng trả trước tiền mua sản phầm 

Khách hàng trả trước tiền khác 
Cộng

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà n ư ớ c

Thuế giá trị gia tăng hàng hoá dịch vụ bản ra

Thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tài nguyên

Thuế môn bài

Thuế nhà đất, (huê đất

Phí, lệ phí & nộp khấc

Cộng

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác -
Số cuối kỳ Sổ đầu năm

Bảo hiểm XH, YT, thất nghiệp & KPCĐ nộp thừa/thiếu 99.458.536 43.349.100
Nhận kỷ quỹ, ký cược ngắn hạn 1.335.000.000 859.000.000

Cồ tức phải trả 3.993.737.850 4.642.053.940
Chi phí bán hàng, quảng cáo phải trả 403.486.320 404.160.214

Phải trả khác ( khách hàng trả nhầm) 85.536.000 80.031.060
Cộng 5.917.218.706 6.028.594.314

15. Quỹ khen thư ử ng , quỹ phúc lợi và quỹ thư ờ ng  Ban quản lý điều hành - -

Số đầu năm
Tăng do trích lập 

từ  lợ i nhuận
Giảm trong kỳ Số cuối kỳ

Quỹ khen thường 2.267.396.000 3.899.027.055 (3.737.523.055) 2.428.900.000
Quỹ phúc lợi 227.242.207 1.821.412.626 (1.256.650.007) 792.004.826

Quỹ thường BQL, điều hành (Quỹ thù lao Hội đồng 
quản trị) 1.336.790.003 1.301.009.018 (1.155.470.888) 1.482.328.133
Cộng 3.831.428.210 7.021.448.699 (6.149.643.950) 4.703.232.959

16. Vốn chù sờ  hữu
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sờ hữu

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày trên Phụ lục đính kèm

Năm nay Năm trước
1.308.899.171 1.219.088.797

1.318.911.467 555.147.192

2.627.810.638 1.774.235.989

Số cuối kỳ Sổ đầu năm

18.531.786.610 8.141.987.762

404.302.610 158.101.242

107.128.216 125.622.967
19.043.217.436 8.425.711.971

Số cuối kỳ Số đầu năm

1.128.250.473 1.196.875.473

143.958.020 143.958.020

1.272.208.493 1.340.833.493

c í . ì  SỐ phải nộp Số đã nộp trongSò đấu năm V I ' a sỏcu ổ ikỳ
trong kỳ kỳ

560.654.909 - 560.654.909 -
- 1.055.559.542 1.055.559.542 -
- 11.763.545 11.763.545 -

6.737.141.855 5.154.521.371 6.737.141.856 5.154.521.370

317.210.447 780.105.604 898.737.365 198.578.686

314.560 1.099.280 1.006.720 407.120
- 4.000.000 4.000.000 -
- 163.322.822 - 163.322.822
- 20.000.000 20.000.000 -

7.615.321.771 7.190.372.164 9.288.863.937 5.516.829.998
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CÔNG TY CỒ PHẢN Dược PHÁM Dược LIỆU PHARMEDIC

Địa ch i: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chí Minh

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính______________________________

Số cuối kỷ Sổ đầu năm
9.332.573

9.332.573

9.332.573

9.332.573

9.332.573

9.332.573

9.332.573

9.332.573

10.000

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 

Số lượng cổ phiếu đã phảt hành

- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- Cổ phiếu phổ thông

- CỔ phiếu ưu đãi

SỐ lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/1 cổ phiếu)

n  Tăng từ  nguồn vốn chù sở hữu (theo Nghi quyết ĐHĐCĐ ngày 05/12/2012 và GCN đăng kỷ 
doanh nghiệp ngày 21/06/2013).

(**) Chi tiết lọi nhuận chưa phân phối gồm 

Số dư đầu năm

Tăng từ kết quả kinh doanh trong kỷ 

Giảm trong kỳ, gồm :
■ Trích Quỹ đẩu lư  phàt triển từ  lợi nhuận năm 2019

Trích Quỹ khen thường, phúc lợi & thù lao HĐQT-BKS từ lợi nhuận

- Từ lợi nhuận năm 2019 2.011.448.699

- Từ lợ i nhuận năm 2020 5.010.000.000 

Cổ tức trả cổ đông (bằng tiền)

- Trả bổ sung (đợt 2) năm 2019

- Tạm ứng cổ tức (đọ11) năm 2020

9.332.573

9.332.573

10.000

47.005.607.366
20.618.085.481
38.950.005.166

31.928.556.467

7.021.448.699

Sô dư cuôi kỳ tại ngày 31/3/2020 - 28.673.687.681

VI THÕNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lũy kế từ  đầu năm đến cuối quý báo

Tổng doanh thu
cáo

Năm nay Năm trước

- Doanh thu hàng hoá 448.145.490 2.382.915.423

- Doanh thu gia công - -

- Doanh thu thành phẩm 128.080.322.722 110.434.432.024

Trong đó: Xuất khẩu * -

Cộng 128.528.468.212 112.817.347.447

2. Các khoản giảm  trừ  doanh thu - -
Năm nay Năm trước

- Hàng hóa bán bi trả lại 368.720 52.000

- Thành phẩm bán bị trả lại 44.041.525 38.316.756

Cộng 44.410.245 38.368.756

3. Doanh thu thuần - -

- Doanh thu hàng hoá 447.776.770 2.382.863.423

- Doanh thu gia công - -

- Doanh thu thành phảm 128.036.281.197 110.396.115.268

Trong đó: Xuất khẩu - -

Thuyết minh này là m ột bộ phận không thể tắch rò i vớ i Báo cáo tài chính 14



CÔNG TY CỔ PHẢN Dược PHẢM D ư ợ c  LIỆU PHARMEDIC

Địa ch ỉ: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CẢO TÀI CHÍNH

Cho kỳ bảo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính
Cộng 128.484.057.967 112.778.978.691

. Giá vốn  hàng bán - -

Năm nay Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bản 382.435.487 2.952.986.660
Giá vốn thành phẩm đã bán 80.182.242.735 68.871.765.400
Cộng 80.564.678.222 71.824.752.060

. Doanh thu hoạt động tài chính - -

Năm nay Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn 1.361.712.634 1.219.280.000
Lãi tiền gửi không kỳ hạn 4.621.033 2.660.514

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 20.572.256 1.687.264
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - -
Cộng 1.386.905.923 1.223.627.778

Chi phí tài chính •* -

Năm nay Năm trước

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - -

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 51.783.657 3.524.675
Cộng 51.783.657 3.524.675

, Chi phi bán hàng _
Năm nay Năm trước

Chi phí nhân viên 7.971.714.437 6.664.151.259
Chi phí tiền lương 7.062.487.006 5.704.878.258
Chí phi KPCĐ, BHXH, BHYT&BHTN 707.762.431 748.253.001
Chí phi ăn giữa ca 201.465.000 211.020.000

Chi phi nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 319.947.569 194.845.909
Chí phí khấu hao tài sản cố định 406.653.756 452.243.184
Chi phí dịch vụ mua ngoài 520.610.956 333.285.827
Chi phí bằng tiền khác 3.517.388.979 3.328.824.517
Cộng 12.736.315.697 10.973.350.696

Chi phỉ quản lý  doanh nghiệp

Năm nay Năm trước
Chi phí nhân viên 8.409.572.559 6.972.454.634

Chi phí tiền lương 7.651.027.590 6.180.284.779
Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT&BHTN 594.849.969 618.589.855
Chí phí ăn giữa ca 163.695.000 173.580.000

Chi phí vật liệu công cụ dụng cụ quản lý 253.190.370 201.538.796
Chí phí khấu hao tài sản cố định 233.662.605 288.209.205
Thuế, phí và lệ phí 33.695.061 7.544.545
Chi phi dịch vụ mua ngoài 826.564.992 862.357.548
Chi phí bằng tiền khác 978.908.146 1.199.059.820
Cộng 10.735.593.733 9.531.164.548

Thu nhập khác

Năm nay Năm trước
Thu nhượng bản tài sản cố định thanh lý - -

Nhượng bán nguyên phụ liệu 69.140.000 46.665.000
Bán phế liệu 4.730.273 18.765.818
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CÔNG TY CỒ PHẢN Dược PHẢM Dược LIỆU PHARMEDIC
Địa c h ỉ: 367, Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chí Minh

BẢO CẢO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính_____________________________
Cộng 73.870.273 65.430.818

10. Chi phí khác - ■ -
Năm nay Năm trước

Chi phi thanh lý TSCĐ - -

Chi phi nhượng bán nguyên phụ liệu 63.856.002 42.591.609

Tiền khách hàng trả thiếu - -

Phạt vi phạm hành chánh 20.000.000 -

Cộng 83.856.002 42.591.609

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - -

Năm nay Năm trước

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.772.606.852 21.692.653.699

Tổng thu nhập chịu thuế 25.772.606.852 21.692.653.699

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 20%

Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp 5.154.521.371 4.338.530.740

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Năm nay Nảm trước

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20.618.085.481 17.354.122.959

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 20 618.085.481 17.354.122.959

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm 9.332.573 9.332.573

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 1.672 1.408

13. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
Năm nay Năm trước

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 49.313.568.380 42.804.330.442

Chi phí nhân công 35.710.246.732 30.805.351.271

Chi phi tiền lương 31.290.672.217 26.026.905.403

Chí phi BHXH, BHTN, BHYT & KPCĐ 3.447.574.515 3.747.555.868

Chí phí ăn giữa ca 972.000.000 1.030.890.000

Chi phi vật dụng, công cụ và dụng cụ 535.015.782 479.012.315

Chi phí khấu hao tài sản cố định 3.439.709.389 2.858.585.969

Chi phí dịch vụ mua ngoài 3.596.068.864 3.460.509.985

Chi phí bằng tiền khác 5.443.707.215 5.319.528.169

Cộng 98.038.316.362 85.727.318.151

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

1 Mối liên hệ với các bên liên quan
Bên liên quan Mối quan hệ Tỷ lệ vốn góp

Công ty TNHH MTV Dược Sài gòn (SAPHARCO) Công ty liên kết 43,44%

2 Các nghiệp vụ thực hiện trong kỳ với các bên liên quan
(*) Các thành viên chủ chốt của Công Ty là các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trường

Giao dịch với các bên liên quan
Lũy kế từ  đầu năm đến cuối quý này

Năm nay Năm trước
Công ty TNHH MTV Dược Sài gòn (SAPHARCO)

SỔ dư đầu năm 2.328.077.984 5.707.769.877

Bán các thành phẩm 10.579.133.760 6.949.908.994

Tièn bán thành phẩm đã thu 8.929.373.811 10.235.395.665

Số dư cuối kỳ 3.977.837.933 2.422.283.206
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CỔNG TY CỒ PHẢN Dược PHÁM Dược Liệu PKARMEDIC
Địa c h ỉ: 367, Nguyẻn Trăi, p. Nguyễn Cư Trinh, Q.l, TP. Hò Chi Minh

BẢOCAOTÀI c hỉnh

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Thuyết minh báo cào tải chinh_____________________________

Công ty cổ phàn Duvc phẩm dược  liệu-PHARMEDIC
Số dư đầu năm - -

Mua nguyên liệu hàng hóa 551.544.000 66.150.000

Tiền mua nguyên liệu và hàng hóa đã trả SAPHARCO 551.544.000 66 150.000

Số dư cuối kỳ - -

Tất cà các giao dịch với Công ty liên kết là bên liên quan đều được thực hiện thỏng qua hợp đồng kinh tế.

Giá bản sản phẩm cung cấp cho các bên liên quan cũng như giá mua nguyên vật liệu từ các bẻn liên quan đều dược thực hiện theo giâ thị 
trường.

Cảc khoản cống nợ phải thu không có thế chấp và sẽ được thanh toản bằng tiền. Khỏng có khoản dự phòng phải thu khố đòi nào được lập 
cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.

Người lặp biểu Kế toán

CAO TẨN TƯỚC

TP. HCM, ngày 14 thàng 4 năm 2020 

Tổng Giám Đốc

DS.TRẦN VIỆT TRUNG

Thuyết minh này là m ột b ộ  phận khỗng thể lách rờ i vớ i Bào cáo tà i chinh 17



CÔNG TY CỔ PHẢN Dược PHÀM Dược LIỆU PHARMEDIC
Địa chỉ : 367, Nguyẻn Trãi, p. Nguyẻn Cư Trinh, Q.l, TP. Hồ Chi Minh
BÁO CẢO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

Phu lue : Bảng đối chiếu biến động của vốn chù sở  hữu

Vốn đàu tư  của chủ  
s ở  hữu

Thặng d ư  vốn cổ phần Quỹ đầu tư  phát triển
Lợi nhuận chư a phân 

phối (**)
Tồng cộng

Sô d ư  đâu năm trư ớ c
Lợi nhuận tăng năm trư ớ c 

Giảm trong năm trước 

+ Trích lập cấc quỹ 

+ Chia cỗ fức 
+ Giảm khác

93.325.730.000 972.972.000 159.425.798.004
31.365.569.166

46.420.391.885
74.420.180.366

(73.834.964.885)
(51.436.789.685)

(22.398.175.200)

300.144.891.889
105.785.749.532

(73.834.964.885)
(51.436.789.685)

(22.398.175.200)

Sô d ư  cuôi năm trư ớ c , sô  d ư  đâu  
năm nay 93.325.730.000 972.972.000 190.791.367.170 47.005.607.366 332.095.676.536

Lợi nhuận tăng năm nay 

Cổ phiếu thưởng 

Giảm trong năm nay 

+ Trích lập các quỹ 

+ Chia cỗ tức 

+ Giảm khác

31.928.556.467

31.928.556.467

20.618.085.481

(38.950.005.166)

(38.950.005.166)

20.618.085.481

(7.021.448.699)

(7.021.448.699)

Sô d ư  cuôi kỳ 93.325.730.000 972.972.000 222.719.923.637 28.673.687.681 345.692.313.318


