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Kính thưa Quý khách hàng, 

Qua 45 năm hình thành và phát triển, SOVI đã là một 

trong những nhà cung cấp bao bì giấy hàng đầu tại 

Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm bao bì giấy 

chất lượng cao cho tất cả các ngành hang, đặc biệt là 

bao bì giấy carton. Đến nay, số lượng khách hàng của 

SOVI đã vượt qua con số 150 bao gồm các tập đoàn 

lớn, các công ty đa quốc gia, những công ty có 

thương hiệu nổi tiếng đang hoạt động rất hiệu quả tại 

thị trường Việt Nam như : Unilever Việt Nam, 

FrieslandCampina (Duchlady), Pepsico,  Kinh Đô, 

Castrol Việt Nam, Mỹ phẩm LG Vina, CocaCola, Vedan, 

Mainetti; Syngenta, Bayer, Kimbery-Clark, Dona 

Newtower, tập đoàn Masan, Bột giặt Net,… 

Một trong những lý do quan trọng để khách hàng gắn 

bó lâu dài và đánh giá cao thương hiệu của SOVI 

chính là dựa trên quan điểm “khách hàng là tài sản 

quý giá nhất”.  SOVI đã xây dựng cho mình một đội 

ngũ nhân viên có trình độ và năng lực, được đào tạo 

và huấn luyện chuyên môn bài bản, có văn hóa ứng 

xử, phục vụ tận tâm và trách nhiệm, có khả năng tư 

vấn và triển khai đơn hàng nhanh nhất. 

Năm 2012 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong 

quá trình phát triển của SOVI – con đường 45 năm 

hình thành và phát triển. Kể từ sau sự kiện cổ phần 

hóa tháng 9/2003, đặc biệt là khi SOVI tham gia vào 

thị trường chứng khoán năm 2008, và trong năm 2012 

mã cố phiếu SVI đã chính thức giao dịch tại Sàn Giao 

dịch Chứng khoán TP.HCM, việc tái cấu trúc và soát 

xét lại cơ cấu nhân sự đã mang đến sự thay đổi mạnh 

mẽ về tư duy và phong cách làm việc của đội ngũ 

CBCNV. SOVI 

SOVI vẫn đang cố gắng phát huy sức mạnh nội lực, 

nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập vào nền 

kinh tế đang phát triển năng động, hội nhập kinh 

tế toàn cầu của Việt Nam. 

Nhìn lại chặn đường 5 năm vừa qua, SOVI đã hoàn 

thành xuất sắc kế hoạch 2008-2012, một số chỉ 

tiêu vượt kế hoạch. Bước vào giai đoạn phát triển 

mới, SOVI định hướng tập trung phát triển ngành 

nghề kinh doanh cốt lõi, đồng thời nghiên cứu phát 

triển thêm một số sản phẩm mới, tiếp tục công tác 

đầu tư mở rộng các nhà máy, tăng công suất hoạt 

động của toàn Công ty lên 90.000 tấn/năm. Bên 

cạnh đó, Công ty tiếp tục kiện toàn hệ bộ máy 

quản lý, đào tạo và chiêu mộ nhân tài, đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu và marketing nhằm hổ trợ tối 

đa cho mục tiêu 1.500 tỷ đồng doanh thu vào năm 

2017.    

Với nền tảng bền vững đã tạo lập 45 năm qua và 

định hướng tương lai như trên, SOVI mong muốn 

sẽ luôn là người bạn đồng hành của các doanh 

nghiệp, cùng phát triển vững mạnh để hội nhập với 

nền kinh tế khu vực và trên thế giới. 

 Trân trọng, 

Chủ tịch HĐQT  

Lê Quốc Tuyên                                                                                
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Thông tin chung  

Mục tiêu phát triển  

Hành trình 45 năm hình thành và phát 
triển 

Sơ đồ tổ chức  

Giới thiệu HĐQT, BKS, BĐH  

Nguồn nhân lực 

Năng lực hoạt động 

Chiến lược phát triển của công ty 

Các rủi ro 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONGNĂM 

Tình hình chung hoạt động sản xuất kinh 
doanh 

Hoạt động đầu tư, thực hiện dự án 

Tình hình tài chính 

 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tình hình vĩ mô 2008-2012 

Kết quả đạt được giai đoạn 2008-2012 

Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012 

Đánh giá hoạt động của BTGĐ 

Kế hoạch định hướng 5 năm tiếp theo 

 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Thuận lợi và khó khăn 

Kết quả kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Các công tác quản lý 

Kế hoạch phát triển 

 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ 

CÔNG TY 

  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

MỤC LỤC 
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A. Giới thiệu công ty 
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  Thông tin chung 

Tên Công ty Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 

Tên viết tắt SOVI 

Tên Tiếng Anh BIEN HOA PACKAGING COMPANY 
Trụ sở 

Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai. 

Điện thoại (84-061) 3 836 121 – 3 836 122 

Fax (84-061) 3 832 939 

Email SOVI@SOVI.com.vn 

Vốn điều lệ 89.189.900.000 đồng (tám mươi chín  tỷ một trăm tám mươi chín triệu 
chín trăm nghìn đồng).   

Vốn đầu tư chủ sở hữu 89.189.900.000 đồng 

Mã cổ phiếu SVI 

Giấy CNĐKKD Số 3600648493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần 

đầu ngày 14/08/2003, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/01/2012 

 

Ngành nghề kinh doanh 

Trong quá trình phát triển, Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa vẫn kinh doanh đúng những mặt hàng đã 

đăng kí trong giấy phép kinh doanh, cụ thể như sau :  

- Sản xuất, kinh doanh bao bì giấy và giấy;  

- Kinh doanh nguyên vật liệu liên quan đến bao bì và giấy.  

Địa bàn kinh doanh 
Với sản phẩm chất lượng và uy tín, 45 năm qua các sản phẩm của SOVI đã được sử dụng rộng khắp các 
địa bàn trong nước. 

 

www.SOVI.com.vn 

http://www.sovi.com.vn/
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

 

 
 

  Công nghê vượt trội 

Chất lượng là nền tảng 

Khách hàng là tài sản vô giá 

SOVI – giải pháp bao bì toàn diện 

 

  

TRIẾT LÝ KINH DOANH 

Coi trọng chữ tín 

Liên tục cải tiến 

Tôn trọng pháp luật  

Môi trường làm việc cởi mở thân thiện 

Chung tay xây dựng cộng đồng 

 

 

 

 

SỨ MỆNH 
Cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng 

những sản phẩm bao bì giấy với chất lượng đảm 

bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất. 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong mọi 

hoạt động phù hợp với từng giai đoạn nhằm đưa 

SOVI trở thành một trong những doanh nghiệp 

cung cấp bao bì carton hàng đầu Việt Nam 

Tạo lập một môi trường và điều kiện làm việc cởi 

mở, thân thiện và mang lại hiệu quả cao nhất 

nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của 

từng cán bộ công nhân viên 

Thỏa mản đầy đủ nhu cầu cuộc sống cho cán bộ 

công nhân viên, đem lại lợi nhuận hợp lý cho 

Công ty và lợi tức thỏa đáng cho các cổ đông, 

đồng thời cống hiến thật nhiều cho xã hội. 

 

 

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI 

TRƯỜNG, CỘNG ĐỒNG 

Là một trong những ngành thân thiện với môi 

trường, SOVI luôn đảm bảo tiêu chuẩn nước 

ngoài để đáp ứng về môi trường với các khách 

hàng của mình. Các nhà máy của SOVI phải 

thông qua vấn đề kiểm soát môi trường mới đi 

vào hoạt động.  

Với việc giấy ngày một thay thế nhựa vì yếu tố 

môi trường, đây chính là mấu chốt của phát 

triển bền vững của SOVI trong tương lai. 

Là một phần gắn kết của xã hội, SOVI sẽ cùng 

chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển 

thật bền vững, tiến bộ. 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành nhà sản xuất, 

cung cấp dịch vụ và  

giải pháp bao bì  

đáng tin cậy  

hàng đầu Việt Nam. 
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Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

 

Trải qua 45 năm, từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến nay Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa đã trở thành một 

trong những nhà cung cấp bao bì carton hàng đầu của cả nước, cung cấp các sản phẩm bao bì giấy chất 

lượng cao cho các ngành hàng như: hóa mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, bia, nước giải khát, giầy da, 

dệt may, dược phẩm, điện tử,… Với thiết bị, công nghệ hiện đại đến từ Pháp, Đức, Thụy Sỹ, Đài Loan,... 

và đội ngũ nhân viên được đào tạo lành nghề và có kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất bao bì 

giấy, SOVI luôn là bạn đồng hành của mọi khách hàng. Thương hiệu SOVI đã trở nên quen thuộc không 

chỉ khách hàng trong nước mà còn quen thuộc với nhiều tập đoàn đa quốc gia như: UNILERVER, 

AJINOMOTO, COCA-COLA, DUTCH LADY, PEPSI Co, URC VIET NAM Co.LTD, KINH ĐÔ, CASTROL BP 

PETCO Co.LTD, SYNGENTA, BAYER, TOTAL OIL, MASAN JSC 

45 năm – một chặng đường  
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

 
  

Năm 1968 

Nhà máy sản xuất bao bì giấy gợn sóng đầu tiên 

tại Việt Nam với tên gọi  SOVI được thành lập với 

công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, công suất thiết 

kế lên đến 4.000 tấn/năm.  

 

Năm 1978 

Nhà máy được Nhà nước tiếp quản và chuyển 

thành doanh nghiệp quốc doanh được lấy tên là 

Nhà máy bao bì Biên Hòa.  

 

Năm 1997 

SOVI tiến hành đầu tư công nghệ, thiết bị hiện 

đại để nâng công suất lên 20.000 tấn/năm và 

chính thức trở thành nhà sản xuất bao bì carton 

gợn sóng hàng đầu của Việt Nam.  

 

Năm 2000 

Tiếp nối những thành công trên, SOVI tiến hành 

đầu tư thêm phân xưởng sản xuất hộp giấy cao 

cấp với dây chuyền công nghệ in offset hiện đại 

của Ý, Thụy Sỹ, Nhật Bản. 

 

Năm 2003 

SOVI thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh 

nghiệp Nhà nước, nhà máy chính thức chuyển 

sang hình thức cổ phần, lấy tên là Công ty Cổ 

phần Bao bì Biên Hoà trực thuộc Tổng công ty 

Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.  

 

Năm 2004 

Để duy trì vị thế hàng đầu trong ngành bao bì 

giấy, SOVI tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền 

hộp giấy -  in offset, đưa công suất thiết kế lên 

3.000 tấn/năm nhằm đáp ứng nhu cầu và mở 

rộng thị phần. 

 

Năm 2005 

SOVI đã tiếp tục đầu tư mở rộng thêm nhà máy 

bao bì Carton tại đường số 3, Khu công nghiệp 

Biên Hòa 1 với diện tích 4,5ha, nâng công suất lên 

30.000 tấn/năm..  

 

Năm 2007 

SOVI  đưa hệ thống ERP sử dụng giải pháp Oracle 

E Business Suite vào triển khai giúp việc triển khai 

công việc liên thông các phòng ban, giảm bớt thời 

gian và đạt hiệu quả công việc trong quản lý.  

 

Năm 2008 

Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng mặt hàng hộp 

giấy in offset lên công suất 5.000 tấn/năm nhằm 

nâng cao chất lượng và gia tăng sức cạnh tranh 

cho mặt hàng này. Đồng thời trong năm   này, 

SOVI tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất 

bao bì carton giai đoạn 2 tại địa điểm mới 4,5 ha, 

đường số 12, KCN Biên Hòa 2- nâng công suất 

thiết kế sản phẩm lên 45.000 tấn/năm. 

Ngày 04/12/2008, Công ty Cổ phần Bao bì Biên 

Hoà niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội. 

 

Năm 2012 

SOVI tiếp tục đầu tư mở rộng thêm nhà máy bao 

bì Carton giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Mỹ 

Phước 3, tỉnh Bình Dương có công suất 30.000 

tấn/năm, với diện tích 5,7 ha, nâng công suất thiết 

kế sản xuất bao bì carton toàn công ty lên 75.000 

tấn/năm. 

Ngày 05/03/2012, Công ty Cổ phần Bao bì Biên 

Hòa (SOVI) chuyển sang niêm yết trên Sở Giao 

dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là 

SVI. Cũng trong năm 2012, sau quá trình xây dựng  

nhà máy bao bì carton ở Mỹ Phước, Bình Dương 

chính thức đi vào hoạt động với công suất giai 

đoạn đầu là 30.000 tấn sản phẩm/năm. 
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402.141 411.367 

574.058 

694.886 

851.749 

2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu 
Đơn vị: Đơn vị: Triệu đồng 

Tổng tài sản 549.7 tỷ đồng 

 

Vốn chủ sở hữu 191.5 tỷ đồng 

 

Doanh thu 2008-2012 tăng 112% 

13.115 

25.060 

43.457 

58.796 
65,225 

2008 2009 2010 2011 2012 

Lợi nhuận trước thuế 
Đơn vị: Triệu đồng 
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Huân chương lao động hạng 2,3. 

 

 

Bằng khen của Chính Phủ, Bộ Công nghiệp. 

 

Liên tục 5 năm liền (1995-2000) được Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai tặng cờ thi đua xuất sắc 

lá cờ đầu ngành Công nghiệp địa phương. 

 

Hai bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 

Nai tặng thưởng về thành tích nộp vượt ngân 

sách. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Giải sao vàng Đất Việt năm 2006, 2009. 

Giải thưởng chất lượng Châu Âu. 

Các giải thưởng chứng nhận của Tập đoàn Unilever 

cấp: Giải thưởng Gold Supplier;… 

Giấy chứng nhận đạt hệ thống chất lượng ISO 

9001:2000 của DNV. 

 

http://sovi.com.vn/attachment/image/sao-vang-dat-viet.jpg
http://sovi.com.vn/attachment/image/huy-chuongsao-vang-dat-viet.jpg
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KHÁCH HÀNG 
 

http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
http://sovi.com.vn/index.php?module=partner
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Danh sách những tổ chức đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát 

hành: Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (nắm giữ 54%  vốn cổ phần) 

Danh sách các Công ty mà SOVI đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có.  

 

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG 

Phòng 
HCNS 

Phòng 
QLCL 

NM 
Carton 

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG 

 QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM 

SOÁT 

GIÁM ĐỐC  

CÔNG TY 

PGĐ KINH 
DOANH 

PGĐ 

 KỸ THUẬT 

BP KINH 
DOANH 

BP QTCL  

BP KT-CĐ 

BP CNTT 

BP NCPT 

PGĐ phụ 
trách Mỹ 
Phước 

NM 
CARTON 

 

NM 
OFFSET 

 

BP KHSX 
 

BP TCNS 

BP QT-
HC 

QT- HC 

Phòng 
Nghiệp vụ 

CN Mỹ 

Phước 

BP TCKT 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Lê Quốc Tuyên 
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Ông Phạm Văn Điều 
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

 

Ông Trần Trang Bình 
Thành viên  

Hội Đồng Quản Trị 

Bà Nguyễn Thanh Ngân 
Thành viên  

Hội Đồng Quản Trị 

Ông Đặng Ngọc Diệp 
Thành viên tịch Hội 

Đồng Quản Trị 

Ông Hoàng Ngọc Lựu 
Thành viên  

Hội Đồng Quản Trị 

Ông Hàng Xuân 
Thành viên  

Hội Đồng Quản Trị 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Phạm Văn Điều 
Phó Giám Đốc 

Ông Trần Trang Bình 
Phó Giám Đốc 

Bà Nguyễn Thanh Ngân 

Phó Giám Đốc 

 

Ông Nguyễn Hoàng 

Kế toán trưởng 

 

Ông Lê Quốc Tuyên 
Giám đốc  

 

Ông Trần Đức Hữu 

Trưởng Ban Kiểm soát 

Ông Nguyễn Văn Toàn 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 

Ông Nguyễn Đức Thịnh 

Thành viên 

 Ban Kiểm soát 

BAN KIỂM SOÁT 
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Số lượng cán bộ, nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng 

A Theo trình độ   

2 Đại học 81 

3 Cao đẳng 26 

4 Khác 573 

B Theo tính chất hợp đồng lao động   

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 265 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 415 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 0 

Tổng  680 

 

NGUỒN NHÂN LỰC 
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 5.200.000  

 6.500.000  

 8.000.000  

2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  

MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN  

Về hệ thống quản lý. Cơ bản đã hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý từ bộ hồ sơ giao việc, xây dựng cơ 

cấu tổ chức, xác định trách nhiệm từng BP/PX, cá nhân với thuyết minh cấu trúc và các bản Mô tả công việc 

cụ thể. Thiết lập hệ thống các quy trình, quy định, các tiêu chuẩn và hướng dẫn công việc cho từng người lao 

động làm cơ sở để nâng cao hiệu suất công việc, từ đó tăng cường sức cạnh tranh .  

Về đào tạo. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố hàng đầu quyết định đến sự thành công, phát triển của một 

doanh nghiệp. Vì vậy công tác này đã được thực hiện cơ bản đáp ứng môi trường đổi mới về quản lý, kỹ thuật 

của công ty. Công ty đã liên kết với một số trung tâm đào tạo bên ngoài (VJCC, MTC, PACE) để đào tạo nhiều 

khóa như lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát nội bộ, Leader Mindset, quản lý hệ thống mạng, kỹ năng thiết kế 

giáo trình đào tạo cho cán bộ quản lý; chương trình Lean 6 sigma; kỹ năng đàm phán trong kinh doanh…. 

Ngoài ra, công ty cũng tự tổ chức nhiều khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng giao việc, kiểm soát và đánh giá công 

việc, kỹ năng giải quyết sự cố; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hướng dẫn vận hành theo quy trình, quy định 

và tiêu chuẩn công việc, PCCC, an ninh  tự vệ,…tuy nhiên đội ngũ giảng viên nội bộ chưa thường xuyên được 

nâng cấp nên hiệu quả đào tạo nội bộ vẫn còn hạn chế. 

Tuyển dụng. Công tác tuyển dụng vẫn được duy trì thường xuyên với mục tiêu đảm bảo cung ứng đầy đủ 

nhu cầu lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tiếp tục khuyến khích tuyển dụng theo 

phương thức thời vụ đối với những công đoạn sản xuất giản đơn nhằm tiết giảm chi phí. Tuy nhiên đối với lao 

động quản lý cấp cao và các chuyên viên giỏi thì còn gặp khó khăn do chính sách lương còn hạn chế. 

Quy hoạch nhân sự. Đây là công tác luôn được ban lãnh đạo quan tâm để đảm bảo có nguồn lực ổn định và 

có chất lượng để đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của thị trường. Vì vậy, khi Nhà Máy Bao Bì Giấy Bình 

Dương đi vào hoạt động trong quý 4/2012 nguồn nhân lực được cung ứng đầy đủ, luôn đảm bảo cho hoạt 

động sản suất tại nhà máy Bình Dương. Tuy nhiên để đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng nhân lực thì 

công tác quy hoạch phải cần được cải thiện hơn nữa. 

Công tác tổ chức nhân sự 

Chính sách lương   

SOVI tiếp tục thực hiện chính sách lương, thưởng trên 

cơ sở bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ 

các chế độ theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, 

công ty đã áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ 

giao việc, kiểm soát và đánh giá công việc với các tiêu 

chí KPI hàng tháng, từ đó tạo động lực, khuyến khích 

người lao động cải tiến và nâng cao hiệu suất làm việc. 

Ngoài ra, công ty còn bổ sung tiền thưởng hiệu quả 

trong từng quý khi thấy hiệu quả kinh doanh tăng cao. 
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NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

 Năng lực sản xuất 

Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa là một doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy và giấy cuộn từ phế liệu giấy 

vụn. Hiện nay công ty có 4 nhà máy trực thuộc : 

- Nhà máy bao bì Carton 1 : có công suất 40.000 – 45.000 tấn/năm, diện tích 45.000 m2, trong đó 

diện tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 22.800 m2 nằm ở đường số 12, KCN Biên Hòa 1. 

- Nhà máy bao bì in Offet : có công suất 5.000 – 6000 tấn/năm, diện tích 12.788 m2, trong đó diện 

tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 6.648 m2 nằm ở đường số 7, KCN Biên Hòa 1. 

- Nhà máy Xeo giấy : có công suất 3.000 tấn/năm, diện tích 3.942 m2, trong đó diện tích nhà xưởng 

sản xuất và khu phụ trợ 1.578 m2 nằm ở đường số 3, KCN Biên Hòa 1. 

- Nhà máy bao bì Carton 2 : có công suất thiết kế 30.000 tấn/năm, diện tích 57.300 m2, trong đó 

diện tích nhà xưởng và khu phụ trợ hơn 30.000 m2 nằm ở KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương. Nhà máy đã đi vào hoạt động vào tháng 10/2012. 

 

 

 

 

 

 

Nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính trong sản xuất của Sovi là giấy, bột mì, dầu FO, mực in,... được cung cấp bởi các công 

ty lớn và uy tín đến từ Nhật, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, ... 

Để tạo được nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định, Sovi đã thiết lập và chọn lựa một số đối tác cung cấp có 

uy tín để làm nhà cung cấp lâu dài cho Công ty.  

 

 

 

Công nghệ sản xuất bao bì Carton Công nghệ sản xuất bao bì In Offset 
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Sản phẩm bao bì carton 

Đây là sản phẩm chủ lực của Công ty, chiếm tỷ trọng 

khoảng 80% trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận. Với 

kinh nghiệm và công nghệ hiện đại, sản phẩm Carton 

của Công ty luôn đạt chất lượng, mang tính cạnh tranh 

cao. 

Ngoài ra, dịch vụ phụ trợ của Soi rất linh hoạt và có 

chất lượng, luôn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của 

khách hàng. Do vậy, Sovi luôn được đánh giá cao và 

đạt được sự tín nhiệm từ phía khách hàng. 

Hiện tại, Sovi cung cấp các sản phẩm bao bì carton 3 

lớp, 5 lớp với các sóng A, B, E và cung cấp cho hầu hết 

các ngành nghề. Các khách hàng tiêu biểu tiêu thụ sản 

phẩm bao bì carton của Sovi gồm: UNILERVER, 

AJINOMOTO, COCA-COLA, DUTCH LADY, PEPSI Co, 

URC VIET NAM Co.LTD, KINH ĐÔ, CASTROL, BP PETCO 

Co.LTD, SYNGENTA, BAYER, TOTAL OIL, MASAN JSC,…  

Sản phẩm bao bì offset 

Đây cũng là một sản phẩm thuộc thế mạnh của Sovi, 

chiếm tỷ trọng gần 20% trong cơ cấu doanh thu. Hiện 

tại, Sovi đã đầu tư một trong những công nghệ sau in 

khá hiện đại, với công nghệ in nhiều màu, sản phẩm 

hộp in offset của Công ty cũng là sản phẩm quen thuộc 

của nhiều thương hiệu lớn trên thị trường. 

 

Sản phẩm và dịch vụ 

Từ khi hình thành và phát triển, SOVI đã không ngừng 

phát triển cả về quy mô lẫn về chất lượng sản phẩm. 

Đặc biệt là sau khi cổ phần hóa, tốc độ tăng trưởng 

hàng năm của Công ty từ 15-25%. 

Hiện tại, Sovi đang sản xuất hai nhóm sản phẩm chính: 
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Về ngắn hạn 

- Thường xuyên đầu tư nâng cấp, đổi mới một số máy móc thiết bị nhằm đồng bộ hóa dây chuyền công 

nghệ sản xuất bao bì carton, bao bì in offest, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

đáp ứng năng lực cạnh tranh và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

- Tiếp tục mở rộng thị phần đối với khách hàng cũ và truyền thống nhằm đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra 

về doanh số (dự kiến tăng 15%/năm). Nâng cấp đội ngũ marketing chuyên nghiệp để giúp công ty 

trong việc phân tích các đối thủ cạnh tranh và mở rộng thị trường đối với những khách hàng mới và 

tiềm năng (dự kiến 8%/năm) nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty. 

- Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến như chương trình bảo trì thiết bị, vệ sinh tự quản AM; chương trình 

loại bỏ các lãng phí trong qúa trình sản xuất LEAN 6 SIGMA, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng tính 

cạnh tranh. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các giải pháp tiết kiệm định mức, chi phí cho từng tổ sản xuất, 

từng bộ phận, phân xưởng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, đồng thời loại bỏ các lãng phí trong quá 

trình sản xuất kinh doanh. 

 

Về dài hạn 

Chiến lược tăng trưởng tập trung 

Nhằm khai thác điểm mạnh của SOVI và cơ hội hiện có để mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh 

thông qua: 

- Đầu tư bổ sung, mở rộng và nâng cấp thiết bị nhằm đồng bộ hóa - tự động hóa dây chuyền sản xuất 

hiện có của nhà máy bao bì carton nhằm đưa công suất sản xuất bao bì carton toàn công ty lên 90.000 

tấn/ năm và nhà máy bao bì in offset lên 10.000 tấn/năm vào năm 2017, đồng thời nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong dài hạn thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức sử dụng 

nguyên vật liệu và tăng năng suất thiết bị. 

- Duy trì và nâng cao doanh số của khách hàng chiến lược hiện có thông qua phân tích mong đợi từng 

khách hàng và lợi thế cạnh tranh giữa SOVI – đối thủ cạnh tranh để tìm nguyên nhân, xác định giải 

pháp và chương trình cải tiến theo thứ tự phù hợp 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Chiến lược dẫn đầu về dịch vụ khách hàng 

- Cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng và coi đó là một trong lợi thế nhất của SOVI so với đối thủ cạnh 

tranh. Vì vậy SOVI cần phải thực hiện các giải pháp nhằm: 

- Giao hàng đúng hẹn – đủ số lượng, chất lượng đảm bảo, giải quyết khiếu nại kịp thời, tư vấn thiết kế sản 

phẩm hiệu quả, làm mẫu nhanh – chính xác, linh hoạt trong công việc, luôn tôn trọng, lắng nghe và chia 

xẻ các mong đợi của khách hàng. 

- Trong từng yếu tố của dịch vụ phải chỉ rõ trách nhiệm bộ phận, cá nhân chủ trì, phối hợp; tiến hành 

phân tích đánh giá chất lượng các dịch vụ của SOVI so với đối thủ cạnh tranh và mong đợi khách hàng. 

Trên cơ sở đó xác định mục tiêu và chương trình cải tiến từng giai đoạn. 

- Tổ chức thực hiện chương trình, theo dõi – giám sát kiểm tra định kỳ cũng như thu thập thông tin từ 

khách hàng và đối thủ cạnh tranh để có điều chỉnh, cải tiến nhằm đạt mục tiêu mong muốn 

Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm 

- Đây là chiến lược phát triển sản phẩm mới: nòng ống giấy, khay giấy, túi giấy, các sản phẩm tiêu dùng 

bằng giấy,… nhằm khai thác sự tương hợp về tiếp thị là đáp ứng nhu cầu động bộ của khách hàng cũng 

như sự tương thích trong sử dụng nguyên vật liệu, thiết bị. 

- Công ty bước đầu đã khảo sát thị trường cũng như thiết bị sản xuất nòng ống giấy và đã thu được một 

số kết quả, đang xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để đầu tư.  

- Hướng tiếp tục là nghiên cứu khảo sát từng mặt hàng còn lại để có chiến lược đầu tư phù hợp.. 

 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và tác nghiệp  

Nhằm có đủ nguồn nhân lực phù hợp, có đủ hệ thống văn bản để quản lý và tác nghiệp hiệu quả, SOVI sẽ: 

- Soát xét và hoàn thiện Bảng mô tả công việc, tiêu chí đánh giá năng lực (ASK), tiêu chí đánh giá thành 

tích (KPI) cho từng vị trí công việc nhằm xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ… của từng 

thành viên. 

- Định kỳ soát xét hệ thống văn bản quản lý, các tác nghiệp cụ thể đang áp dụng trên cơ sở cải tiến, nâng 

cấp và chuẩn hóa các quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi ngày càng cao của thị trường. Điều hết 

sức quan trọng là phải áp dụng, duy trì, đánh giá định kỳ để cải tiến liên tục. 

- Qui hoạch nhân sự kế thừa chủ chốt, tiến hành đào tạo hoặc gửi đi đào tạo, có kế hoạch tập sự định kỳ 

nhằm đánh giá góp ý cải tiến để sẵn sàng bổ sung vào các vị trí mà nhân sự không còn phù hợp. 
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Chiến lược sản xuất và tác nghiêp 

 Về con người: 

Ưu tiên trong chiến lược sản xuất – tác nghiệp là soát xét, lựa chọn, tuyển dụng bổ sung để có đủ những 

con người phù hợp: trách nhiệm, kỹ luật, nhiệt tình, chịu khó, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng hợp tác,…Đích 

thân đi đến và xem xét hiện trường để hiểu tường tận tình hình công việc, suy nghĩ và phát biểu dựa trên 

các số liệu đã được bản thân kiểm tra,… 

 Về quản lý thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị: 

- Xây dựng qui trình quản lý từng thiết bị từ việc vệ sinh, bảo dưỡng, vận hành, kiểm tra, sửa chữa. 

- Định kỳ tiến hành đại tu nhằm phục hồi thiết bị đạt các tiêu chuẩn của nhà cung cấp. 

- Khảo sát loại bỏ các lãng phí do thiết bị để xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, áp 

dụng phương pháp tính hiệu suất sử dụng thiết bị(OEE) cho từng khâu máy, phấn đấu nâng OEE lên 80%. 

 Về quản lý công nghệ và đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân: 

- Xây dựng qui trình công nghệ và chuẩn hóa để làm nền tảng của việc cải tiến liên tục. Tiến hành đào tạo, 

chuyển giao đến từng vị trí công việc có liên quan đảm bảo hiểu rõ và làm được một cách thường xuyên 

từng bước tác nghiệp, từng thông số theo quy định của quy trình.  

- Thống kê các sự cố công nghệ thường hay gặp trong quá trình sản xuất của từng công đoạn và xây dựng 

đầy đủ các hướng dẫn xử lý của từng sự cố, rồi đào tạo, chuyển giao để khi gặp sự cố từng vị trí công việc 

đủ kiến thức và kỷ năng giải quyết. 

 Về quản lý chất lượng trên chuyền và thành phẩm: 

- Phải xác định: Tiêu chuẩn sản phẩm, bán sản phẩm, Phương pháp kiểm tra, Tần suất kiểm tra, Hướng dẫn 

xử lý sự cố về chất lượng, Hướng dẫn xử lý kết quả kiểm tra tại từng vị trí công việc trên chuyền và nội 

dung cần ghi chép về chất lượng trong biểu mẫu tại từng vị trí công việc. 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và phân tích các dữ liệu về chất lượng để có các cải tiến hoặc ban hành 

HĐKP-PN kịp thời. Yêu cầu từng NC chất lượng trong quá trình phải được điều tra nguyên nhân, đề xuất 

HĐKP-PN, theo dõi thực hiện, đánh giá kết quả và phải làm cho đến khi chắc chắn rằng NC đó không còn 

lặp lại nữa. 

 Về quản lý định mức sử dụng nguyên vật liệu: 

- Xây dựng và ban hành định mức cho tất cả nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất, việc xác định các số 

liệu định mức phải trên cơ sở: thiết bị, nguyên vật liệu, qui trình và con người được chuẩn hóa, hướng dẫn 

xử lý sự cố khi định mức vượt quá qui định và nội dung cần ghi chép về định mức trong biểu mẫu tại từng 

vị trí công việc. 

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện và phân tích các dử liệu về định mức để có các cải tiến hoặc HĐKP – 

PN kịp thời. Yêu cầu từng trường hợp vượt mức phải được điều tra nguyên nhân, đề xuất HĐKP – PN, theo 

dõi thực hiên, đánh giá kết quả. 
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Chiến lược hạ thấp chi phí 

Muốn có lợi thế trong cạnh tranh, một vấn đề cực kỳ quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều phải quan 

tâm là giảm chi phí. Đặc biệt đây là sản phẩm lặp đi lặp lại và có tính cạnh tranh cao thì giá cả trở thành nhân tố 

quan trọng trong quá trình chọn nhà cung cấp mua hàng. 

Do vậy chiến lược hạ thấp chi phí là một chiến lược cơ bản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh trên thị trường. Để 

làm tốt chiến lược này đòi hỏi sự nổ lực thường xuyên và liên tục của từng cá nhân, bộ phận, phân xưởng, cụ thể: 

- Lập dự toán, phê duyệt, sử dụng và quyết toán chi phí nhằm từng bước giảm dần, loại bỏ các lãng phí. 

- Xác lập các quy định, quy trình, tiêu chuẩn,… trong việc sử dụng ngân sách cho từng bộ phận, phân xưởng 

trên cơ sở đảm bảo định mức đã ban hành. Hướng dẫn, kiểm tra và kiểm soát định kỳ, đột xuất nhằm đảm bảo 

sự tuân thủ trong việc quản lý ngân sách. 

- Thu thập và phân tích hằng ngày các dữ liệu có liên quan đến định mức nguyên vật liệu sử dụng, chi phí thuộc 

phạm vi quản lý của mình, nhằm tìm ra cơ hội giảm cũng như nguyên nhân làm cho chi phí tăng để có các 

chương trình khắc phục cũng như cải tiến cụ thể. 

Ngoài ra còn phải xem xét các yếu tố: 

- Thiết kế sản phẩm hiệu quả (lựa chọn kết cấu giấy, kích thước,...) 

- Đảm bảo thiết bị phải được kiểm tra, sửa chữa, phục hồi và nâng cấp định kỳ, hiệu quả sử dụng thiết bị phải 

được nâng cao. 

- Công nghệ sản xuất phù hợp, hiệu quả và được soát xét định kỳ. Đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, định 

mức, năng suất có tính cạnh tranh cao.  

- Người lao động được đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra làm đúng quy trình, quy định một cách thường xuyên. 

- Tồn trữ nguyên vật liệu tối ưu. 

- Cấp phát, sản xuất theo định mức được soát xét định kỳ. Mọi trường hợp thấp hoặc cao hơn định mức đều 

phải được nhận dạng cơ hội hoặc tìm nguyên nhân để khắc phục và phòng ngừa. 

- Đào tạo cho mọi người ở từng vị trí công việc hiểu và biết cách thực hiện: Các nguyên nhân gây lãng phí – biện 

pháp khắc phục, phòng ngừa loại bỏ; các nguyên nhân làm tăng hoặc giảm định mức – biện pháp khắc phục, 

phòng ngừa. 

- KAIZEN - đào tạo cho mọi người hiểu và thực hành kaizen trong công việc. Xây dựng các Nhóm QC làm hạt 

nhân cho việc phát huy rộng rãi hoạt động cải tiến. Có cơ chế khen thưởng kịp thời, thích đáng cho các hoạt 

động cải tiến hiệu quả. 
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Trên cơ sở tăng cường đầu tư mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu, với việc tiếp nhận công 

nghệ sản xuất từ các nước có nền Công nghệ tiên tiến như Pháp, Đức, Thụy Sỹ,…nên sản 

lượng hàng năm của SOVI vẫn tăng trưởng đều đặn. Thêm vào đó, với vị thế là một trong 

những công ty lâu đời chuyên cung cấp bao bì giấy, SOVI có đủ kinh nghiệm và khả năng để 

kiểm soát rủi ro này, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng tính cạnh 

tranh và trở thành công ty cung cấp bao bì giấy hàng đầu tại Việt Nam. 

Rủi ro ngành 

Có thể xem bao bì giấy là sản phẩm phụ trợ và thiết yếu cho hầu hết các sản phẩm trong các 

ngành công nghiệp sản xuất và tiêu dùng. Do vậy có thể nói, ngành bao bì giấy là ngành có 

tiềm năng và phát triển ổn định, đặc biệt là bao bì carton. Ngoài ra, với khả năng tái chế 100% 

và là sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể xem bao bì giấy sẽ là sản phẩm được sử 

dụng nhiều nhất trong tương lại. SOVI là một trong những doanh nghiệp cung cấp bao bì giấy 

hàng đầu hiện nay tại Việt Nam và như vậy, rủi ro ngành gần như ít tác động đối với SOVI. Với 

một đất  nước có tiềm năng phát triển, ngành bao bì giấy trong tương lai sẽ còn phát triển 

nhiều hơn nữa.  

Rủi ro tỷ giá hối đoái 

Nguồn nguyên liệu sản xuất chính của Công ty được mua từ trong nước và nước ngoài, tùy 

theo giá cả mà SOVI quyết định mua hàng ở trong nước hay nhập khẩu. Hiện tại tỷ lệ mua 

nguyên vật liệu của SOVI giữa nhập khẩu và mua trong nước là 50 : 50. Mặt khác, phần lớn 

máy móc thiết bị của SOVI đều nhập từ nước ngoài, do vậy, sự biến động tỷ giá phần nào 

cũng ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong kỳ.  

Trong năm vừa qua, tỷ giá liên không biến động nhiều, tạo điều kiện cho Công ty linh hoạt 

trong việc nhập khẩu hàng dự trữ, đồng thời gia tăng mua hàng ở trong nước do có nhiều nhà 

đầu tư nước ngoài đầu tư và sản xuất giấy cuộn – một nguyên liệu chính của SOVI tại Việt 

Nam nên phần nào cũng giảm thiểu được áp lực về tỷ giá hối đoái 
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Bước vào năm 2012, kinh tế thế giới bộc lộ những 

dấu hiệu phát triển không bền vững: suy thoái kép 

làm tăng trưởng kinh tế diễn ra chậm, khủng hoảng 

nợ Châu Âu diễn biễn phức tạp , nền kinh tế Mỹ và 

Nhật Bản tăng trưởng chậm, đặc biệt là sự chững 

lại ở các nền kinh tế Châu Phi, châu Mỹ La Tinh và 

Châu Á. Tại Việt Nam, lạm phát chóng mặt của năm 

2011 đã được kiểm soát. Để có được điều này, 

Chính phủ đã chấp nhận chính sách thắt chặt tiền 

tệ dẫn đến tăng trưởng tín dụng trong năm chỉ đạt 

7%, giảm ½ so với năm 2011; tăng trưởng kinh tế 

dừng lại ở 5,03%. Gần 55.000 doanh nghiệp phải 

tuyên bố phá sản trong năm 2012, các doanh 

nghiệp còn lại phải đối mặt với khó khăn hàng hóa 

tồn kho tăng, sức mua giảm. Trong năm qua, SOVI 

đã bị ảnh hưởng không ít từ bối cảnh kinh tế này. 

Mặc dù đối mặt với những khó khăn và thuận lợi trên, 

SOVI vẫn tiếp tục tăng trưởng và đạt được những 

thành tựu vượt bật, cụ thể : 

- Doanh thu thuần đạt 851,749 tỷ đồng, tăng 

22,57% so với năm 2010,  vượt chỉ tiêu kế hoạch 

6.47%. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 65.225 triệu đồng, tăng 

10,93% so với năm 2011, vượt  18,59% so với chỉ 

tiêu kế hoạch. 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 59.997 triệu đồng, tăng 

11,39% so với năm 2011, vượt 17,93% so với chỉ 

tiêu kế hoạch. 

- Cổ tức : 20%/mệnh giá 

 

 

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

402,122 411,367 

574,005 

694,886 

851,749 

13,115 25,060 43,457 58,796 65,225 

2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế 

Đơn vị: Triệu 
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Năm 2012 cũng là năm hoàn thành kế hoạch 5 năm 2008-2012 của SOVI. 

Công ty tự hào đã đạt được những thành tích đáng khen ngợi. Phải nói rằng, 

có được những thành quả này là sự nỗ lực và đoàn kết rất lớn của toàn thể 

anh em trong Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của đội ngũ lãnh đạo. 

Tổng tài sản cuối năm 2012 đạt 549.5 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với đầu 

năm 2008. Doanh thu thuần đạt mức hơn 851.7 tỷ đồng, gấp 2.1 lần so 

với năm 2008. Nguyên nhân tăng trưởng doanh thu trong các năm qua 

có được là nhờ định hướng chiến lược đúng đắn của Hội đồng quản trị 

khi tập trung mạnh vào việc khai thác nhóm khách hàng truyền thống, 

đồng thời đẩy mạnh tiếp cận các khách hàng tiềm năng. 

Về công tác đầu tư, trong 5 năm qua, SOVI đã đầu tư mở rộng nhà máy 

bao bì carton tại đường số 12, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai để nâng công 

suất thiết kế từ 30.000 tấn/năm lên 45.000 tấn năm. Chính điều này đã 

đưa doanh số tăng hơn 2,1 lần so với năm 2008 như đã đề cập ở trên. 

Tuy nhiên, với sự gia tăng sản lượng từ phía khách hàng truyền thống và 

khách hàng tiềm năng, đến năm 2012, công suất nhà máy hiện tại đã 

hoạt động hết công suất, vì vậy SOVI đã tiếp tục đầu tư thêm một nhà 

máy sản xuất bao bì carton tại KCN Mỹ Phước 3 , Bình Dương theo 2 giai 

đoạn: Giai đoạn 1 đạt 30.000 tấn/năm  và Giai đoạn 2 đạt 45.000 

tấn/năm. Tháng 10/2012, nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động và đã 

đóng góp gần 9% doanh số năm 2012. Dự kiến trong năm 2013, doanh 

số phát sinh tại nhà máy này sẽ đóng góp hơn 35% doanh số của SOVI 

và đến năm 2015 nhà máy sẽ lắp đầy công suất 30.000 tấn/ năm và 

45.000 tấn/năm trong năm 2017. 
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80% 

17% 

3% 

Doanh thu thuần năm 2012 

Bao bì Carton 

Bao bì Offset 

Khác 

72% 

25% 

3% 

Lợi nhuận gộp năm 2012 

Bao bì Carton 

Bao bì Offset 

Khác 

Sản phẩm bao bì carton: 

Trong năm 2012, nhờ chính sách chăm sóc khách hàng tốt, 

doanh thu từ sản xuất sản phẩm bao bì carton đạt 680.543 

triệu đồng, tăng trưởng ấn tượng 24% so với năm 2011. Như 

vậy trong suốt 5 năm qua, bao bì carton vẫn là mảng chủ lực 

của SOVI khi đóng góp trung bình 75% doanh số hàng năm, 

tương ứng 72% tổng lợi nhuận gộp hàng năm. 

Sản phẩm bao bì offset: 

Nhóm mặt hàng chủ lực thứ hai của Công ty là bao bì in offset. 

Nhóm này đạt 143,869 tỷ doanh thu, đóng góp 17% doanh thu 

thuần của năm 2012. Tỷ suất sinh lời của mảng này khá cao 

khi đóng góp đến 25% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty 

trong năm và duy trì ở mức trên 20% trong suốt 5 năm qua 

  

Tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng chính 

Doanh thu theo nhóm sản phẩm 

Khoản 
mục 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ 
trọng 
(%) 

Bao bì 
Carton 

           
309,286  

               
76.91  

           
307,512  

               
74.75  

    
447,815  

        
78.02  

    
548,565  

        
78.94  

     
680,543  

       79.90  

Bao bì 
Offset 

             
83,840  

               
20.85  

             
96,395  

               
23.43  

    
111,979  

        
19.51  

    
128,919  

        
18.55  

     
143,869  

       16.89  

Khác                
8,996  

                 
2.24  

               
7,460  

                 
1.81  

      
14,211  

          
2.48  

      
17,402  

          
2.50  

       
27,337  

         3.21  

Tổng 
cộng 

           
402,122  

                  
100  

           
411,367  

                  
100  

    
574,005  

      
100.00  

    
694,886  

           
100  

     
851,749  

          100  

 

Lợi nhuận gộp theo nhóm sản phẩm 

 
Khoản mục Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  Tỷ trọng 
(%) 

Bao bì 
Carton 

         
36,969  

          
72.52  

         
40,982  

          
73.18  

      
55,670  

        
73.02  

      
82,035  

        
72.17  

       
88,005  

       
71.67  

Bao bì Offset          
12,270  

          
24.07  

         
13,003  

          
23.22  

      
18,023  

        
23.64  

      
27,417  

        
24.12  

       
30,575  

       
24.90  

Khác            
1,738  

            
3.41  

           
2,016  

            
3.60  

        
2,546  

          
3.34  

        
4,217  

          
3.71  

         
4,212  

         
3.43  

Tổng cộng          
50,977  

        
100.00  

         
56,001  

        
100.00  

      
76,239  

      
100.00  

    
113,669  

      
100.00  

     
122,791 

     
100.00  
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 Nhận thức được trách nhiệm cũng như để tạo 

được uy tín cho thương hiệu của mình, trong 
nhiều năm qua, Công ty luôn đổi mới công nghệ, 

cải tiến chất lượng sản phẩm, đầu tư thêm nhiều 
thiết bị kiểm tra chất lượng hiện đại và đặc biệt, 

Công ty đã nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng 

sản phẩm theo tiêu chuuẩn ISO 9001:2000 lên hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 

 Hiện nay, Phòng quản lý chất lượng đảm trách 
công việc kiểm tra và giám sát chất lượng sản 

phẩm từ khâu nhận nguyên vật liệu cho đến khi 
sản phẩm được sản xuất ra và chuyển giao cho 

khách hàng bằng việc : 

 Tiêu chuẩn sản phẩm, bán sản phẩm, phương 
pháp kiểm tra, tần suất kiểm tra, hướng dẫn xử lý 

sự cố về chất lượng, Hướng dẫn xử lý kết quả 
kiểm tra tại từng vị trí công việc trên chuyền và 

nội dung cần ghi chép về chất lượng trong biểu 

mẫu tại từng vị trí công việc. 

 Theo dõi, kiểm tra, thực hiện và phân tích các dữ 

liệu về chất lượng, từ đó đưa ra các cải tiến hoặc 
ban hành HĐKP-PN kịp thời.  

 Yêu cầu từng NC chất lượng trong quá trình phải 
được điều tra nguyên nhân, đề xuất HĐKP-PN, 

theo dõi thực hiện, đánh giá kết quả và phải làm 

cho đến khi chắc chắn rằng NC đó không còn lặp 
lại nữa. 

 

Trình độ công nghệ 

Công nghệ luôn là yếu tố sống còn của mọi doanh 

nghiệp và chất lượng sản phẩm luôn đi kèm với 
công nghệ cao. Do vậy, trong mỗi giai đoạn phát 

triển, SOVI đã đầu tư cho mình một công nghệ 

thích hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường cũng như nâng cao 

khả năng cạnh tranh của mình. 

Với Công nghệ tiên tiến từ các nước có nền công 
nghiệp phát triển cao như: Pháp, Đức, Thụy Sỹ, 

Đài Loan… sản phẩm của SOVI luôn được khách 
hàng tín nhiệm và đánh giá cao và do vậy, thị 

phần của Công ty ngày được mở rộng và chiếm tỷ 

trọng cao trong ngành. 

Một điểm nổi bật của công nghệ sản xuất của 

SOVI là dây chuyền sản xuất hiện đại và sau in 

mang tính tự động cao, trong vòng 1 ngày, SOVI 
có thể hoàn thành sản phẩm và giao cho khách 

hàng. 

 

Tình hình kiểm tra chất lượng sản 

phẩm và dịch vụ 
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Tuy bao bì giấy là những sản phẩm mang tính đặc thù, thường sản xuất theo 

yêu cầu của khách hàng nhưng không vì thế mà công việc nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm mới không được SOVI chú trọng. 

Công tác nghiên cứu nghiên cứu nhằm mục đích  nắm bắt nhu cầu thị trường, 

từ đó nhận diện sản phẩm mục tiêu, đưa ra quy trình sản suất sản phẩm 

được nhanh nhất, đáp ứng đúng nhu cầu và chất lượng mà khách hàng mong 

muốn. 

Trong năm qua, SOVI đã tích cực đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở thực hiện 

đúng các quy trình về khảo sát thị trường, xây dựng các tiêu chí lựa chọn 

khách hàng mục tiêu, dự kiến chương trình quản trị thương hiệu, từ đó định 

hướng chiến lược sản phẩm, kiểm soát các hoạt động thiết kế bao bì sản 

phẩm, đảm bảo mục tiêu phù hợp với nhu cầu của khách hàng đồng thời 

mang lại hiệu quả cao cho Công ty. 

Hiện tại, công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới do bộ phận nghiên 

cứu và phát triển sản phẩm thực hiện. Đây là bộ phận có nhiệm vụ quan 

trọng trong chiến lược phát triển lâu dài và định hướng để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của Công ty. 

 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 
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Competence 

Behaviour 

Attitude  

ABC  

Tiêu chuẩn 
phục vụ 

khách hàng  

Chiến lược quảng bá thương hiệu 

Ngay những ngày đầu thành lập, SOVI đã không ngừng phát triển và luôn 

phấn đấu để đạt được một thành quả cao hơn trong sản suất cũng như hiệu 

quả hoạt động. Tên tuổi và uy tín luôn được gìn giữ và xây dựng để thương 

hiệu của SOVI ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Với chiến lược 

phát triển và những đóng góp trên, SOVI đã đạt được các danh hiệu rất đáng 

tự hào : Huân chương lao động hạng 2, 3; giải thưởng “Sao vàng Đất Việt”; 

giải thưởng chất lượng Châu Âu; các giải thưởng của Tập đoàn Unilever,…Với 

những gì đạt được, đây cũng có thể được xem là một phần thưởng xứng 

đáng và tiền đề để SOVI phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. 

Chiến lược phân phối và chăm sóc khách hàng 

Sự hài lòng và thoả mãn khách hàng là tiêu chí hàng đầu cho việc hình thành 

nên thương hiệu của SOVI. Phương châm của SOVI là cải tiến không ngừng 

và nâng cao hiệu quả cạnh tranh nhằm mang lại sự thoả mãn cho khách 

hàng, và SOVI biết phải làm gì để “phục vụ khách hàng theo cách mà họ 

mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ được khách 

hàng”. 

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, SOVI xây dựng cho mình một 

đội ngũ nhân viên bán hàng có trình độ và năng lực thông qua được đào tạo 

và huấn luyện có kỹ năng hiểu biết chuyên môn về sản phẩm, có văn hóa 

ứng xử, phục vụ tận tâm và có trách nhiệm, có khả năng tư vấn đáp ứng việc 

triển khai đơn hàng nhanh nhất. Phục vụ đúng số lượng, sản phẩm phù hợp, 

đúng cách thức. 

Hiện tại, SOVI đã xây dựng chương trình nâng cao chất lượng phục vụ theo 

tiêu chí ABC: Attitude: Tố chất trong công việc ; Behaviour: Hành vi giao tiếp 

và ứng xử ; Competence: Năng lực và sự hiểu biết về sản phẩm 

Chiến lược giá 

Một sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường khi có lợi thế về 4 yếu tố 

sau: giá, chất lượng, tiến độ, số lượng. Khi kinh tế khó khăn, các doanh 

nghiệp sản xuất thường cắt giảm sử dụng bao bì. Vì vậy, SOVI nhận thức 

muốn mở rộng sản lượng và địa bàn, công ty tập trung phải có chiến lược giá 

cạnh tranh, giải quyết được 2 vấn đề đảm bảo chất lượng và cắt giảm chi phí. 

 

Huân chương lao động hạng 2, 3 

Giải thưởng “Sao vàng Đất Việt”; 

Giải thưởng chất lượng Châu Âu 

Các giải thưởng của Tập đoàn 

Unilever,… 

Hoạt động Marketing 



 

 

30 

 

Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 
 

  III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các đầu tư lớn 

- Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương 

định hướng của HĐQT được thông qua tại ĐHCĐ thường 

niên lần 9 tài khóa 2011 với trình tự thủ tục đầu tư đúng 

theo quy định của pháp luật . 

- Trong năm 2012, công ty chủ yếu tập trung đầu tư xây 

dựng nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ 

Phước, Bình Dương. Tháng 10/2012, nhà máy đã chính 

thức đi vào hoạt động. Dự kiến đến năm 2015 nhà máy sẽ 

lắp đầy công suất 30.000 tấn/ năm và 45.000 tấn/năm 

trong 2017. 

Các công ty con, công ty liên kết 

Không có 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 2011 2012  % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 434,994,674,832 549,662,493,905 26.36% 

Doanh thu thuần 694,886,367,427 851,748,986,551 22.57% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 113,668,648,274 122,790,837,474 8.03% 

Lợi nhuận khác 720,250,673 891,839,096 23.82% 

Lợi nhuận trước thuế 58,796,406,216 65,225,106,042 10.93% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 15% 20% 33,33% 

 

Năm 2012 SOVI đạt 851, 74 tỷ đồng doanh thu,  tăng 22, 57% so với năm 2011, đây là nỗ lực rất lớn của toàn 

thể công ty để vượt mốc doanh thu 1000 tỷ vào năm 2015. Các chỉ tiêu lợi nhuận đều tăng tưởng tốt so với năm 

trước từ 8% trở lên. 

Khả năng thanh toán 

 2011 2012 Tăng/giảm 

HS thanh toán ngắn hạn 1.31 1.04 -21.16% 

HS thanh toán nhanh 1.01 0.74 -27.10% 

 

Với việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao,  hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh của  SOVI tương 

ứng đạt mức  1,04 và  0,74  khá an toàn về khả năng  thanh toán.  

Cơ cấu vốn 

 

2011 2012 Tăng/giảm 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.63 0.65 2.95% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1.72 1.87 8.45% 

 

Cơ cấu vốn của SOVI trong năm đã có sự chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng nợ so với vốn chủ sở hữu, năm 

2011 tỷ lệ này là 1.72, năm 2012 ghi nhận tỷ lệ mới 1.87 chủ yếu là do tăng nợ dài hạn lên 73,8 tỷ đồng. Việc 

tăng khoản vay dài hạn làm thay đổi cơ cấu nguồn nợ của SOVI, nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trong cao 90% vào 

năm ngoái giảm xuống 79% năm 2012, đồng nghĩa với việc khoảng nợ dài hạn tăng từ 10% lên 21%. Nguyên 

nhân của cơ cấu vốn thay đổi gia tăng các khoản nợ là do trong năm SOVI tiến hành đầu tư nhà máy sản xuất 

bao bì carton tại Mỹ Phước, Bình Dương với khoản vay dài hạn 63 tỷ đồng. 
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Năng lực hoạt động 

 

2011 2012 Tăng/giảm 

Vòng quay hàng tồn kho 8.30 9.11 9.75% 

Vòng quay tài sản 1.92 1.73 -9.69% 

 

Vòng quay hàng tồn kho của SOVI khá cao, chứng tỏ SOVI có khả năng bán hàng tốt, công ty đã kiểm soát và có 

chính sách bán hàng phù hợp linh hoạt hơn so với năm trước. 

Vòng quay tài sản của công ty năm 2012 giảm 9.69%, không đáng kể so với năm 2011, nguyên nhân do trong 

năm công ty ghi nhận tăng tài sản cố định hữu hình hơn 150 tỷ đồng thời doanh thu cũng tăng 157 tỷ. 

Khả năng sinh lời 

 

2011 2012 Tăng/giảm 

Hệ số LNST/DTT 7.75% 7.04% -9.12% 

Hệ số LNST/VCSH 33.74% 31.33% -7.13% 

Hệ số LNST/TTS 12.38% 10.92% -11.85% 

Hệ số LNHĐKD/DTT 8.36% 7.55% -9.63% 

 

Trong năm 2012, các tỷ suất lợi nhuận của SOVI thể hiện dấu hiệu sụt giảm nhẹ từ 0.6-0.8%, do giá vốn hàng 

bán tăng 25%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu (22.5%), đồng thời các chi phí bán hành cũng tăng lên do chính 

sách chú trọng bán hàng và chăm sóc khách hàng của công ty. 
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C. Báo cáo Hội đồng quản trị 
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Nền kinh tế Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

đã trải qua cơn bão khủng hoảng kinh hoàng mà tâm 

điểm là năm 2008. Thị trường chứng khoán vốn là 

phong vũ biểu của nền kinh tế đã lao dốc không 

phanh trong giai đoạn này. Liên tiếp những năm sau, 

tình hình tiếp tục bất ổn, khiến cho hàng ngàn doanh 

nghiệp lao đao, thậm chí phá sản. Ngành bao bì giấy 

cũng phải đối mặt với vô vàng khó khăn khi một số 

doanh nghiệp vừa và  nhỏ phải thu hẹp sản xuất, hoặc 

đóng cửa nhà máy do không thể tăng doanh số trong 

khi chi phí tăng  do lạm phát cao, vốn vay lại hạn chế. 

Sang năm 2010, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi khi 

tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 6,78%, cao hơn chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra (6,5%), tổng kim ngạch xuất khẩu 

tăng 25,5% so năm 2009 và gấp hơn bốn lần so chỉ 

tiêu kế hoạch ( 6%). 

. 

TÌNH HÌNH VĨ MÔ 2008 -2012 

Tuy nhiên, song song đó vẫn tiềm ẩn những biến 

động khó lường. Trên thế giới, mặc dù cuộc khủng 

hoảng gần như đã đi qua, tuy vậy các  khủng 

khoảng nợ công ở một số nước Châu Âu, xung đột 

chính trị vũ trang ở một số nước Trung đông, một 

số nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản vẫn 

chưa thoát khỏi hẳn trì trệ,... vẫn dấy lên lo ngại về 

sức khỏe thực sự của kinh tế thế giới. Ở Việt Nam, 

nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa ổn định, 

chất lượng tăng trưởng thấp, lạm phát tăng cao trên 

hai con số, lãi suất tín dụng tăng vọt, tỷ giá đồng 

đôla Mỹ tăng cao trong những tháng cuối năm,… đã 

tạo không ít khó khăn cho các doanh nghiệp sản 

xuất. Trong tình hình đó, ngành bao bì giấy lại phải 

đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt khi ngày 

càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia 

hoặc mở rộng quy mô sản xuất, dẫn đến cạnh tranh 

nóng về giá, về chất lượng, dịch vụ của sản phẩm 

bao bì, đưa đến việc tìm kiếm khách hàng mới và 

giữ vững khách hàng cũ ngày một khó khăn hơn. 
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5,89% 

5,03% 
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TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM  

Những dấu hiệu nền kinh tế phục hồi của năm 2010 đã nhanh chóng thay thế bằng những vấn đề 

nóng trong 2 năm 2011 – 2012. Kinh tế thế giới liên tiếp đối mặt với những vấn đề nóng: nợ công và 

thâm hụt ngân sách ở Châu Âu, S&P hạ bậc tín nhiệm Mỹ từ AAA xuống AA+, thảm họa động đất sóng 

thần ở Nhật Bản kéo lùi các thị trường tài chính thế giới, giá dầu bất ngờ tăng cao bởi bất ổn chính trị 

ở Trung Đông và Bắc Phi...  Tại Việt Nam, năm 2011-2012 được đánh giá là hai năm khó khăn nhất 

trong vòng 10 năm qua khi tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm xuống 5,03%, thấp hơn năm 2010 

(6,78%) và thấp hơn nhiệm vụ kế hoạch (6%). Lãi suất tín dụng vẫn đứng ở mức cao (trên 18%) và 

chưa có xu hướng giảm. Hệ thống ngân hàng bộc lộ những yếu kém, thị trường bất động sản đóng 

băng, giá vàng liên tiếp tăng, chứng khoán triền miên chuỗi ngày lao đao, vỡ nợ tín dụng đen dây 

chuyền, doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Mức lạm phát 18,13% năm 2011 đã tạm thời được kiểm 

soát vào năm 2012, tuy nhiên các mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, y tế vẫn tăng giá. Với 

tình hình khó khăn như vậy, ngành bao bì giấy đã bị ảnh hưởng hệ thống, doanh nghiệp gặp nhiều 

khó khăn về vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 



 

 

36 

 

Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

 
 

  

 309.286   307.512  
 447.815  

 548.565  
 680.543   83.840   96.395  

 111.979  

 128.919  

 143.869  

 8.996   7.460  

 14.211  

 17.402  

 27.337  

2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu theo nhóm sản phẩm 
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Năm 2009 

Với mục tiêu phát triển ổn định và tạo nền tảng 

phát triển mạnh trong tương lai, SOVI tập trung 

phát triển và mở rộng ngành kinh doanh cốt lõi và 

tiếp tục xây dựng và phát tiển nguồn nhân lực có 

chất lượng, đáp ứng nhu cầu thay đổi ngày càng 

cao của thị trường và của công ty. Tổng doanh thu 

năm 2009 ghi nhận đạt 411,4 tỷ đồng, hoàn thành 

vượt mức 112,7%  kế hoạch năm, tương đương 

tăng 46,4 tỷ đồng và  tăng 2,30% so cùng kỳ 

2008. Tuy nhiên, do xuất khẩu, nguồn vốn kiều 

hối, FDI giảm giảm; đồng thời tỷ lệ nhập siêu tăng 

đã tạo ra sự khan hiếm ngoại tệ, trong khi đó chính 

sách tỷ giá của nhà nước chậm thay đổi trong 

những tháng cuối năm làm cho ngoại tệ khan 

hiếm, đẩy tỷ giá hối đoái trên thị trường tăng cao 

làm phát sinh tăng chi phí tài chính do chênh lệch 

tỷ giá. 

 

 

 

Năm 2010 

Năm 2010, giá cả của một số nguyên vật liệ

giấy cuộn, bột mì, dầu FO, điện,…tăng mạnh trong quý 

2 và tiếp tục đứng ở mức cao, việc thắt chặt tín dụng 

để kìm chế lạm phát những tháng cuối năm của Nhà 

nước, cộng với lãi suất thị trường theo cơ chế thỏa 

thuận đã đẩy lãi suất vay trên thị trường tăng trên 

16%, có lúc lên đến 20% làm chi phí giá thành tăng, 

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong kỳ. Do tác 

động của lạm phát trên hai con số dẫn đến tỷ giá hối 

đoái biến động mạnh và hình thành “2 giá” trên thị 

trường tiền tệ trong những tháng cuối năm 2010 đã xảy 

ra tình trạng khan hiếm giả tạo về ngoại tệ , ảnh hưởng 

đến nhu cầu nhập khẩu và phát sinh tăng chi phí do 

chênh lệch tỷ giá. 

Dù đối mặt với những khó khăn, Sovi vẫn tiếp tục tăng 

trưởng và đạt được những thành tựu vược bật, cụ thể 

tổng doanh thu đạt 574,005 tỷ đồng, tăng 40% so với 

năm 2009. SOVI tiếp tục là nhà cung cấp bao bì giấy có 

uy tín trên thị trường, cụ thể doanh số tăng trưởng 

trung bình giai đoạn 2005-2010 trên 20%/năm, tốc độ 

tăng trung bình năm sau cao hơn năm trước. 

Năm 2008 

Do sức cầu giảm từ 9/2008 trong khi lạm phát 22.97% đẩy giá cả một số 

nguyên liệu chính đầ ệu quả kinh 

doanh trong kỳ. Ngoài ra, kết quả kinh doanh còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi 

chính sách siết chặt tín dụng của Chính phủ để chống lạm phát làm các 

ngân hàng hạn chế cho vay, lãi suất huy động và vay tín dụng cũng đựơc 

đẩy lên rất cao, cộng với đó là tình hình tỷ giá hối đoái biến động mạnh 

trong những tháng đầu năm dẫn đến việc SOVI phát sinh thêm một khoản 

phí tài chính gần 1 tỷ đồng do chênh lệch giá ngoại tệ. Việc thị trường 

chứng khoán đi xuống đã làm giá trị tài sản của SOVI bằng giá trị sổ sách, 

không phản ánh đúng giá trị thực chất của SOVI. Tuy vậy, năm 2008 SOVI 

vẩn ghi nhận kết quả rất đáng khích lệ: doanh thu đạt 402,122 tỷ đồng, 

vượt 23,73% so với kế hoạch và 42,54% so với năm 2007.do lạm phát 

cao, vốn vay lại hạn chế. 

08-12 
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Năm 2011 

Trong năm 2011 SOVI tiếp tục khẳng định là một 

trong những nhà cung cấp bao bì giấy chính cho thị 

trường dẫn đến thương hiệu Sovi ngày càng có chổ 

đứng vững chắc và tạo niềm tin ở khách hàng. Tổng 

doanh thu và các thu nhập khác đạt 700.727 triệu 

đồng, tăng 21,25% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu kế 

hoạch 16,35%. Với chỉ số xếp hạng tín dụng tối ưu 

(AAA) trong 3 năm liên tiếp từ 2008-2010 nên Sovi dễ 

dàng tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín 

dụng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai kế hoạch 

sản xuất kinh doanh trong kỳ. Tuy nhiên, do chính 

sách hạn chế dư nợ tín dụng và lãi suất tín dụng cao 

dẫn đến khó tiếp cận được vốn vay, lãi suất tín dụng 

trên thị trường tăng cao dẫn đến chi phí tài chính cao, 

chi phí chênh lệch tỷ giá lớn,...đã làm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất và phát triển. Năm 2011 Công ty 

tiếp tục gặp phải cạnh tranh lớn từ các công ty bao bì 

giấy nước ngoài. 

Năm 2012 

Nhờ sự đoàn kết của toàn bộ CBCNV trong sự 

phát triển bền vững và ổn định của Công ty, 

SOVI trong năm qua đã ghi nhận những kết quả 

kinh doanh rất đáng ghi nhận. SOVI đã linh hoạt 

áp dụng các chính sách giảm giá và chăm sóc 

dịch vụ khách hàng, nhờ vậy sản lượng tiêu thụ 

tiếp tục tăng trưởng. Tổng doanh thu đạt 851,7 

tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm, tăng 

23% so với năm 2011. Nhà máy mới ở Mỹ Phước 

cũng đi vào hoạt động trong năm nay. Tuy nhiên 

những khó khăn về giá cả một số hàng thiết yếu 

tăng và bài toán tín dụng vẫn còn gây rất nhiều 

khó khăn cho SOVI, áp lực cạnh tranh từ các 

công ty nước ngoài ngày một tăng cao đòi hỏi 

SOVI tiếp tục đưa ra những chiến lược phát triển 

hiệu quả.  

Để có được kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết 

nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Ban điều hành , đặc biệt là sự nỗ lực, đoàn 

kết, nhất trí cao của tập thể người lao động của 

Sovi. Toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và nhân 

viên đã làm việc không biết mệt mỏi để không 

những đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh 

tốt mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo thêm lợi 

thế cạnh tranh, từ đó tăng tính ổn định và bền 

vững cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn 

nhận được sự hỗ trợ và động viên kịp thời của 

Tổng công ty CNTP Đồng Nai và một số cơ quan 

có liên quan. Là một doanh nghiệp niêm yết trên 

thị trường chứng khoán, công ty cũng ghi nhận 

sự giúp đỡ nhiệt tình của Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí 

Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
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Những thay đổi chủ yếu trong năm 

Công ty duy trì sự tăng trưởng cao và ổn định: 

tổng doanh thu 851.749 triệu đồng đồng, lợi 

nhuận trước thuế đạt 65.225 triệu đồng, lợi nhuận 

sau thuế đạt 59.997 triệu đồng. 

Ngày 14/02/2012, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành 

Quyết định chấp thuận cho CTCP Bao bì Biên Hòa 

(MCK: SVI) được hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu 

để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí 

Minh. Theo đó, 8.918.990 cổ phiếu SVI tương 

đương 89.189.900.000 đồng (tính theo mệnh giá) 

đã hủy niêm yết ngày 29/02/2012 tại sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội để chuyển sang giao dịch sàn 

HoSE. 

Nhà máy sản xuất bao bì carton mới tại KCN Mỹ 

Phước 3, tỉnh Bình Dương được đưa vào hoạt động 

vào tháng 10/2012.  

Tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức bộ máy công ty trên 

cơ sở tinh gọn và có hiệu quả. Đảm bảo từng vị trí 

chức năng, quyền hạn phù hợp với trình độ và 

năng lực của người đảm nhiệm. 

Tiếp tục soát xét và cải tiến Bộ hồ sơ giao việc 

theo xu hướng quản lý tinh gọn và hiệu quả. Từ 

việc thiết kế quy trình hướng dẫn công việc; bảng 

mô tả công việc đến các tiêu chuẩn đánh giá tiêu 

chí hoàn thành công việc (KPI), tiêu chí đánh gía 

năng lực (ASK) cho từng vị trí, đảm bảo mọi vị trí 

chức năng đều được vận hành trên các quy trình, 

quy định đã được chuẩn hóa. 
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Về việc hoàn thành kế hoạch năm 

Ban Giám đốc đã luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành kế hoạch 5 năm 2008-2012 với một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, 

đảm bảo tiến độ và tốc độ phát triển của Công ty. 

Về quản lý chi phí 

Cơ cấu chi phí trong 5 năm qua đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên không tránh khỏi chi phí tài chính biến động 

theo yếu tố vĩ mô. 

 

Giai đoạn 5 năm 2008-2012 đã đi qua với muôn vàn thách thức nhưng SOVI cũng đã kết thúc giai đoạn với những 

kết quả khả quan. Bước vào giai đoạn mới với những hi vọng lớn lao hơn, với mục tiêu phát triển ổn định và tạo 

nền tảng phát triển mạnh trong tương lai, SOVI tập trung phát triển và mở rộng ngành kinh doanh chính (lõi) và 

tiếp tục xây dựng và phát tiển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thay đổi ngày càng cao của thị 

trường và của công ty. Hội đồng quản trị định hướng chiến lược phát triển SOVI giai đoạn 2013 -2017 như sau: 

 

Về đầu tư  

Lấp đầy công suất nhà máy sản xuất bao bì Mỹ Phước (công suất 

30.000 tấn/năm), đưa tổng sản lượng sản xuất bao bì carton của toàn 

công ty lên 75.000 tấn/năm vào năm 2015. 

Đầu tư mở rộng nhà máy Mỹ Phước giai đọan 2, đưa nhà máy từ công 

suất 30.000 tấn/năm lên 45.000 tấn/năm và đưa tổng sản lượng  sản 

xuất bao bì carton lên 90.000 tấn/ năm vào năm 2017. 

Trong dài hạn, đầu tư thêm một nhà máy sản xuất bao bì carton mới 

tại một địa phương khác với công suất giai đoạn đầu 30.000 tấn/năm. 

Về công tác quản trị  

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm 

nâng cao khả năng canh tranh trong giai đoạn mới, cụ thể : 

 

Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý từ Cơ cấu tổ chức bô máy 

từng phòng ban đến Mô tả công việc, quy trình, quy định và hướng 

dẫn công việc; các tiêu chí đánh giá năng lực (ASK) và hoàn thành 

công việc (KPI); các cơ chế giao việc, kiểm soát và đánh giá của 

cấp quản lý đến từng nhân viên. 

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công việc cho từng đội 

ngũ CBCNV thông qua kế hoạch đào tạo và tuyển dụng : 

 Về đào tạo : Đặc biệt thường xuyên mở các lớp đào tạo nội 

bộ (cả bên trong và bên ngoài, trogn đó chú trọng đào tạo 

từ bên trong) về quản trị kinh doanh và sản xuất cho từng 

đối tượng nhằm từng bước nâng cao kiến thức và kỹ năng 

cho CBCNV . 

 Về tuyển dụng : Ưu tiên tuyển dụng nhân sự từ bên trong 

thông qua việc quy hoạch nhân sự để tìm đội ngũ kế thừa. 

Mỗi CB quản lý phải thường xuyên tổ chức kèm cặp, huấn 

luyện, nâng cao kiến thức quản lý cho nhân viên, từ đó phát 

hiện những nhân tố tích cực của nhân viên để có kế hoạch 

đào tạo, lựa chọn vào những vị trí quản lý kế thừa trong 

tương lai. 

 

 

Stt   Chỉ tiêu   Năm 2013   Năm 2014   Năm 2015   Năm 2016   Năm 2017  

1  Doanh thu     950,000     1,050,000       1,200,000     1,350,000    1,500,000  

2  Lợi nhuận trước thuế       75,000          85,000           100,000        115,000       130,000  

3 Đầu tư      10,000          20,000             20,000          20,000         20,000  

4 Thu nhập bình quân người/tháng 8.0 8.5 9.0 10.0 10.0 

 

- Tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh hệ thống nghiên cứu phát triển giúp công ty tìm kiếm những công nghệ và sản 

phẩm mới để tăng sức cạnh tranh trong tương lại. Dự kiến ngân sách dành cho đầu tư nghiên cứu khoảng 

5%/doanh thu. 

 

- Đâu tư có cả chiều rộng lẫn chiều sâu cho đội ngũ marketing để nghiên cứu và định vị thị trường; nghiên 

cứu đối thủ canh tranh, khách hàng chiến lược mới... nhằm mục tiêu tăng thị phần, mở rộng sản xuất. 

  

Dự kiến kế hoạch doanh số - lợi nhuận giai đoạn 2013 – 2017 như sau : (tỷ đồng) 
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D. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 
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THUẬN LỢI 

 Mặc dù ngành sản xuất giấy, bao bì giấy giảm 

hơn 17% do gặp nhiều khó khăn về vốn và thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên do chính 

sách giảm giá và tăng cường chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách hàng của Công ty, dẫn đến sản 

lượng tiêu thụ năm 2012 vẫn tiếp tục tăng 

trưởng. 

 Đa số CB-CNV thể hiện tinh thần đoàn kết, 

thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công 

việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của 

Công ty.  

 SOVI tiếp tục khẳng định là nhà cung cấp bao 

bì giấy chính cho thị trường, thương hiệu Sovi 

ngày càng phát triển và tạo niềm tin ở khách 

hàng. 

 Chỉ số xếp hạng tín dụng của Sovi vẫn đứng ở 

vị trí cao nên Sovi dễ tiếp cận các nguồn vốn. 

Cộng với tỷ giá hối đoái trên thị trường ổn định 

nên Sovi tiếp cận được vốn vay ngoại tệ với giá 

rẻ, giảm chi phí vốn, tăng hiệu quả kinh doanh 

trong kỳ. 

 

, ngành sản xuất bao bì giấy 

ngày càng phát triển và ổn định. 

 

KHÓ KHĂN 

 Mặc dù lạm phát và chỉ số giá đã giảm nhiều 

so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá cả một 

số nguyên vật liệu chính của công ty như giấy, 

mực in, bột mì, …hầu như không giảm và còn 

đứng ở mức cao, cộng với giá cả của một số 

sản phẩm thiết yếu như xăng, dầu, điện, nước 

lại tăng làm tăng chi phí giá thành trong kỳ. 

 Kỹ năng quản trị của một số cán bộ quản lí 

vẫn còn chưa theo kịp yêu cầu, đặc biệt là 

công tác quản trị nguồn nhân lực vẫn còn bộc 

lộ những yếu kém, bất cập dẫn đến hiệu quả 

quản lý còn chưa cao. 

 Do chính sách kiềm chế lạm phát đã đẩy lãi 

suất tín dụng đứng ở mức cao dẫn đến nhiều 

doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn vay nên 

thu hẹp sản xuất, thậm chí dẫn đến giải thể, 

phá sản đã ảnh hưởng  không nhỏ đến sản 

lượng sản xuất của công ty trong kỳ.   

 Nhà máy sản xuất bao bì carton ở Mỹ Phước 

đã đi vào hoạt động trong quý 4/2012, tuy 

nhiên sản lượng sản xuất vẫn còn thấp, chưa 

bù đắp đủ chi phí đã đầu tư, ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh doanh chung của Công ty trong 

kỳ. 

 

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 
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Ngoài những khó khăn và thuận lợi đặc trưng trong năm 2012, SOVI còn phải đới mặt những bất lợi từ bối cảnh 

kinh tế  khó khăn khi các doanh nghiệp sản xuất trong năm có xu hướng cắt giảm sử dụng bao bì để tiết kiệm chi 

phí. Tuy vậy, với sự định hướng đúng đắn trong chiến lược cạnh tranh giá và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, 

năm 2012 SOVI vẫn ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc với tổng doanh thu đạt 851,7 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế 

hoạch năm, tăng 22.57% so với năm 2011. Doanh thu đạt cao nhất vào các quý 1 và 4 do Công ty chuyên sản 

xuất bao bì thực phẩm tăng doanh số vào những tháng đầu và cuối năm. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế đạt 

65,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19%. Lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng và EPS vào khoảng  6.764 đồng. 

 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

Chỉ tiêu Thực 
hiện 
2011 

Thực 
hiện 
2012 

Kế hoạch 
2012 

% Thực hiện so 
với kế hoạch 
2012 

% tăng/giảm so 
với 2011 

Tổng tài sản 434,995 549,662 504,243 108.99 26.34% 

Doanh thu thuần 694,886 851,749 800,000 106.47 22.57% 

Lợi nhuận từ 

HĐKD 

58,076 64,333 54,700 118.05 11.19% 

Lợi nhuận khác 720 892 300 297.33 23.89% 

Lợi nhuận trước 

thuế 

58,796 65,225 55,000 119.03 11.35% 

Lợi nhuận sau 
thuế 

53,862 59,997 50,875 119.00 12.40% 

Tỉ lệ cổ tức (%) 15 20 15 133.33 33.33% 

 

      Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

22,57%  

tăng doanh thu thuần 

19,03% 

 vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 
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Tổng tài sản Vòng quay tài sản 

Năm 2012 tổng tài sản đạt 549,662 triệu đồng, tăng trưởng 26,34%, với vòng quay tài sản đạt 1,73 

vòng chứng tỏ  SOVI có khả năng tận dụng tài sản tốt. Cùng với việc áp dụng mô hình 5S giúp công 

ty nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nhất là khi nhà máy bao bì carton ở Mỹ Phước, Bình Dương đi 

vào hoạt động. 

Chính sách quản lý nợ tốt thể hiện qua cán cân thanh toán được cải thiện. Nợ xấu hiện tại không 

đáng kể (khoảng 20 triệu đồng). Hiện tại cơ cấu nợ trên vốn chủ sở hữu của SOVI là 65/35, một tỷ 

lệ an toàn với dòng tiền thuần từ hoạt động SXKD luôn dương cao và công tác quản trị vốn tốt giúp 

công ty đảm bảo khả năng thanh toán, chủ động và tự chủ trong kinh doanh. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Hiện nay công ty có đội ngũ CBCNV gồm 680 người (không 

kể lao động thời vụ), trong đó CBCNV có trình độ Đại học là 

81 người, Cao đẳng 26 người, còn lại là lao động có bằng 

trung cấp, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. 

Nổi bậc về con người: 

- Dịch vụ tốt nhất: giữ uy tín. 

- Văn hóa ứng xử của nhân viên rất nhiệt tình, tận tụy 

với khách hàng. 

- Văn hóa doanh nghiệp: Thân thiện, cởi mở. Quyền lợi 

của CBCNV được đảm bảo tối ưu và đảm bảo hài hòa 

với lợi ích của Cổ đông 

Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông 

qua các hình thức đào tạo và tuyển dụng thường xuyên 

nhằm duy trì hoạt động cải tiến liên tục.  

 

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 

 

Về đào tạo : Đây là khâu vô cùng quan trọng nhằm liên tục nâng cao chất lượng nhân sự, đáp ứng 

được nhu cầu đổi mới nhanh chóng. Tổ chức Jaica của Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ đào tạo cho 

CBCNV công ty trên 7 năm, hiện nay đang chuyển qua hình thức khác. Các khóa này tập trung về kỹ 

thuật sản xuất. Ngoài ra, định kỳ Công ty sẽ mời giảng viên của Trường Đại học Bách khoa về huấn 

luyện kỹ thuật. Unilever – đối tác lâu năm của SOVI cũng là một trong những đơn vị hỗ trợ đào tạo về 

các tiêu chuẩn mới trong sản xuất cũng như quản lý. Ngoài ra công ty còn thuê các chuyên gia về mở 

lớp đào tạo tại công ty về giảm thời gian ngừng máy; AM – OPL; Nhận thức Lean; Tư vấn Lean – 

6sigma,… Việc đẩy mạnh đào tạo đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý tiếp cận được với kiến thức, kỹ năng, 

phương pháp quản lý mới và nâng cao tay nghề cho người lao động. Công ty xác định công tác đào tạo 

là một trong những giải pháp cạnh tranh về nguồn lực trong năm 2012. 

Về tuyển dụng : Hoạt động tuyển dụng trong năm vẫn được duy trì thường xuyên đảm bảo cung 

ứng đầy đủ nhu cầu lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh . Do đặc điểm ngành nghề phụ thuộc 

ít nhiều vào “tính chất mùa vụ” nên việc tuyển dụng theo phương thức thời vụ đối với những công đọan 

sản xuất giản đơn được ưu tiên nhằm tiết giảm chi phí. Tuy nhiên việc tuyển dụng ở một số vị trí quản 

lí, lao động có trình độ cao còn khó khăn do quy trình hội nhập và chính sách tiền lương còn bất cập. 

Về lương và thưởng: trước đây SOVI định hướng mức lương chưa cao nhưng thưởng cao, tới đây 

cấu trúc có sự thay đổi để thu hút người có năng lực, SOVI sẽ chuyển qua lương thị trường. 
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CÔNG TÁC DUY TRÌ &  

CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

Công ty xác định công tác duy trì và cải tiến hệ thống quản lý là công việc làm thường xuyên nên trong 

năm 2012, công ty tiến hành đánh giá, soát xét Bộ hồ sơ giao việc từ cấu trúc, mục tiêu, quy trình, quy 

định & hướng dẫn công việc cho đến các tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho từng CBCNV. Kết 

quả hiện nay mỗi bộ phận, phân xưởng cơ bản đã có cấu trúc bộ phận và bộ hồ sơ giao việc tương đối 

hoàn chỉnh cho từng nhân viên của mình, từng bước cụ thể hóa vào thực tế trong công ty, cụ thể như sau  

 

 

Giao việc: Năm qua công ty thực hành từng bước minh bạch, cụ thể hóa hóa 

giao việc cho từng người lao động và từng cấp quản trị. Việc áp dụng các chỉ 

tiêu giao KPI cụ thể giúp người lao động chủ động thực hiện công việc, 

hướng tới sử dụng nguồn nhân lực với hiệu suất cao. 

Kiểm soát công việc: Song song với giao việc là kiểm soát thực hiện công 

việc thông qua yêu cầu các BP/PX toàn công ty xây dựng danh mục kiểm soát 

nhân sự của từng vị trí. Việc thu thập, phân tích dữ liệu là giải pháp của các 

giải pháp giúp các cấp quản trị kiểm soát nhân sự, đồng thời nắm được diễn 

tiến công việc đang diễn ra.  

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:  Đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc là tất yếu của hoạt động giao việc. Trong năm 2012 hoạt động này 

đã từng bước đi vào nề nếp, qua đó đã chỉ ra được các nội dung còn yếu, còn 

thiếu của từng vị trí để từ đó có chính sách nhân sự phù hợp. 

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ 

Hàng năm, công ty đều tiến hành lập, giao và đánh giá kế hoạch ngân sách 

đến từng bộ phận, phân xưởng định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, công tác kiểm 

tra và giám sát việc quản lý ngân sách phần lớn ở các bộ phận chưa thường 

xuyên, việc tổ chức thống kê và theo dõi chi phí phát sinh tại đơn vị mình có 

nơi còn buông lỏng nên hiệu quả chưa cao. 
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CÔNG TÁC SẢN XUẤT TÁC NGHIỆP 

Các hoạt động sản xuất - tác nghiệp rất quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất và thường chiếm 

tỷ trọng rất lớn trong tổng số các hoạt động công ty. 

 

Về công nghệ thiết bị: Công ty sở hữu một dây chuyền thiết bị làm tấm carton và in khá hiện đại và 

mang tính tự động khá cao. Vì vậy, công tác quản lý và bảo trì máy móc thiết bị luôn được chú trọng, 

quan tâm và đẩy mạnh liên tục trong năm 2012. Kết quả là hiện nay tình trạng ngưng máy đột xuất đã 

giảm so với năm ngoái dẫn đến công suất và định mức được nâng cao hơn. Tuy nhiên việc vận hành thiết 

bị đến nay vẫn chưa được chuẩn hóa đầy đủ các tác nghiệp, gây khó khăn trong thao tác làm việc của 

công nhân dễ dẫn đến rủi ro về chất lượng sản phẩm. 

 

Về sản xuất: Khả năng đáp ứng nhanh và linh hoạt các đơn hàng trong năm 2011 vẫn được khách hàng 

đánh giá cao. Tuy nhiên tình trạng thừa thiếu số lượng vẫn còn xảy ra, tỷ lệ tồn bán thành phẩm trên dây 

chuyền hiện nay vẫn còn cao làm giảm hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn. 

 

Về định mức : Công tác soát xét và cải tiến định mức luôn được quan tâm. Trong năm, công ty tổ chức 

cấp phát, sử dụng và quyết toán định mức một số nguyên liệu chính nhằm kiểm soát quá trình sử dụng 

nguyên liệu, từ đó đưa ra các giải pháp tiết kiệm định mức. Kết quả hao hụt tại khâu máy giấy đã giảm so 

với với năm ngoái. Tuy nhiên việc soát xét và cải tiến định mức chưa được phân tích dữ liệu thường 

xuyên và đồng đều nên ảnh hưởng khá nhiều đến công tác kiểm soát định mức. 

 

Về chất lượng:  Hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm luôn được duy trì và cải tiến thường xuyên. 

Do xác định chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu nên trong năm công ty không ngừng đầu tư đổi 

mới, bổ sung khá đầy đủ máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng 

nhằm ngăn chặn được những lô nguyên vật liệu không đạt chất lượng nhập vào công ty và các lô sản 

phẩm không đạt chất lượng trước khi sản xuất đại trà. Qua đó từng bước tạo uy tín và tăng tính cạnh 

tranh của SOVI trên thị trường, đồng thời tiết giảm được chi phí. 
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Bước sang năm 2013, bức tranh kinh tế toàn cầu 

vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong nước, nguy 

cơ bất ổn và lạm phát vẫn tiềm tàng do các cơ sở 

cho khôi phục ổn định và tăng trưởng còn yếu; 

vấn đề nợ xấu tại ngân hàng và khả năng hấp thụ 

vốn của nền kinh tế thấp;  giá cả một số mặt 

hàng chiến lược như xăng, dầu, than, điện, nước 

tiếp tục tăng kéo theo giá cả khác tăng theo. 

Chất lượng cuộc sống của đa số người dân vẫn 

chưa được cải thiện đáng kể, …đã ảnh hưởng ít 

nhiều đến kế hoạch của Công ty trong những năm 

sắp tới. Tuy nhiên, với n ện có 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012, sự 

đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton tại 

KCN Mỹ Phước, Bình Dương, Ban Giám đốc Công 

ty đã mạnh dạn đặt ra các chỉ tiêu cho năm tài 

khóa tiếp theo như sau: 

 

(1) Sản lượng : 56,200 tấn 

Trong đó : 

(1) Bao bì Carton  48,000 tấn 

 Bao bì in Offset 5,500 tấn 

 Giấy bìa hộp  2,700 tấn 

(2) Doanh thu : 950.000 triệu đồng 

Trong đó : 

 Bao bì Carton  795,000 triệu đồng 

 Bao bì Offset  135,000 triệu đồng 

 Doanh thu khác  20,000 triệu đồng 

(3) Lợi nhuận                              75,000 triệu đồng 

(4) Thu nhập bq 7.5 triệu đồng/người/tháng 

(5) Đầu tư  10,000 triệu đồng 

(6) Công tác xã hội    

         1,000 triệu đồng 

 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 
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Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lí 

bằng những hồ sơ kiểm soát và các tiêu chí cụ thể. Mỗi 

cấp quản lí phải có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc 

cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ 

phận cũng như đến BP liên quan. Chú trọng công tác 

giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công 

việc. Tổ chức hồ sơ thu thập, phân tích, báo cáo dữ liệu 

hàng ngày, từ đó xác định được hiện trạng, nguyên nhân 

gốc rễ những điểm chưa thành công, tập hợp các cơ hội 

đã nhận dạng được để xây dựng mục tiêu và chương 

trình hoạt động cải tiến kỳ tới. 

Tiếp tục áp dụng hệ thống lương, thưởng trên cơ sở giao 

việc và đánh giá chỉ số hiệu suất và chỉ số hiệu quả KPI. 

Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy 

tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần 

lao động của CBCNV. 

Nâng cao hiệu quả công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị , tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành thiết bị đổi mới, 

đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo 

đầy đủ (kể cả dự phòng) các nguồn lực vật chất và con người để phục vụ sản xuất. 

Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và dịch vụ khách 

hàng năm 2012. Hoạch định và tổ chức thực hiện “Chiến lược dịch vụ khách hàng tốt nhất” của công ty 

theo từng giai đoạn dựa trên những mục tiêu giao hàng đúng tiến độ, số lượng; giải quyết thỏa mãn kịp 

thời những khiếu nại khách hàng; thiết kế, marketing, làm mẫu, chào giá… kịp thời, thuyết phục. 

Phát triển khách hàng mới trên cơ sở nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, khách hàng chiến lược mới, phân tích 

nội bộ…nhằm xây dựng chiến lược, chính sách cạnh tranh trong ngắn và dài hạn để thực hiện mục tiêu 

tăng thị phần, lắp đầy công suất nhà máy bao bì Bình Dương vào năm 2015. 

Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến tiết giảm định mức thông qua các chương trình AM (bảo trì tự quản), 

chương trình LEAN 6 SIGMA  được triển khai tổng thể đến các bộ phận, phân xưởng trong công ty nhằm 

cắt giảm một cách tối đa các lãng phí phát sinh trong quá trình sản xuất. Giảm tối đa chi phí quản lý bằng 

việc cấp phát chi phí theo định mức nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận. 

 

 

Giải pháp thực hiện chính yếu  
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E. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  

& QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 

CỦA CHỦ SỞ HỮU 

STT Loại cổ đông 

Số lượng CP sở hữu 
Tỷ lệ sở hữu CP 

(%) 

Tự do chuyển 
nhượng 

Hạn chế chuyển 
nhượng 

Tổng cộng 

  

I Cổ đông Nhà nước                           
4,778,051  

                            
4,778,051  53.57% 

II Cổ đông nội bộ                              
456,931  

                               
456,931  5.12% 

III Cổ đông trong 

nước 

                          

3,445,789  

                            

3,445,789  38.63% 

  Cá nhân                           
3,326,436  

                            
3,326,436  37.30% 

  Tổ chức                              
119,353  

                               
119,353  1.34% 

IV Cổ đông nước 

ngoài 

                             

238,219  

                               

238,219  2.67% 

  Cá nhân                              
233,469  

                               
233,469  2.62% 

  Tổ chức                                  
4,750  

                                   
4,750  0.05% 

 

Tổng cộng 

                          

8,918,990  

                                       

-    

                          

8,918,990  100% 

 

 

Cổ phần 

Tổng số cổ phần: 8,918,990 cp 

Cổ phần đang lưu hành: 8,950,500 cp 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

STT Họ và tên Chức vụ 

Ghi chú  
(- Thành viên độc lập 

 - Thành viên điều hành 

 - Thành viên không 
điều hành) 

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

năm 

1 Lê Quốc Tuyên Chủ tịch Thành viên điều hành 0.65% 

2 Phạm Văn Điều Phó chủ tịch Thành viên điều hành 1.00% 

3 Trần Trang Bình Thành viên Thành viên điều hành 0.93% 

4 Nguyễn Thanh Ngân Thành viên Thành viên điều hành 0.89% 

5 Hoàng Ngọc Lựu Thành viên Thành viên không điều 

hành 

0.66% 

6 Đặng Ngọc Diệp Thành viên Thành viên không điều 

hành 

0.09% 

7 Hàng Xuân Thành viên Thành viên độc lập 0.03% 

 

Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị: không có 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 

Hội đồng quản trị công ty gồm 7 thành viên, trong đó 1 thành viên không kiêm nhiệm quản lý trực tiếp công 

ty. Trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ Ban giám đốc hoặc trực tiếp 

điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2012 và 04 phiên họp HĐQT thường niên theo định kỳ; 44 cuộc họp HĐQT bất thường 

để kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài 

chính của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty. Các vấn 

đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, biểu 

quyết và đạt được sự đồng thuận cao. 
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Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012: 

Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, phân bổ mục tiêu hàng 

quý của năm 2012. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát 

tình hình SXKD – tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt. 

Bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của 

Công ty từng quí và cả năm 2012. 

Triển khai và giám sát kế hoạch đầu tư dự án đầu tư 

một nhà máy sản xuất bao bì carton mới với công suất 

30,000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.  

Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra các thủ tục và quá trình 

chuyển giao dịch cổ phiếu SVI từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) 

sang Sở GDCK TP.HCM (Hose). 

Chỉ đạo và kiểm tra công tác soát xét hệ thống quản lý 

công ty từ mô tả công việc đến hệ thống quy trình, quy 

định; các tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành công việc 

(KPI); tiêu chí đánh giá năng lực (ASK); giao việc và 

kiểm soát công việc của từng chức danh quản lý từ cấp 

cơ sở đến cấp cao. 

Trực tiếp chỉ đạo, định hướng và ban hành Quy chế hoạt 

động SXKD tại Chi nhánh Công ty CP bao bì Biên Hòa. 

Kiểm tra, đánh giá các thủ tục, tiến độ các dự án đầu tư 

và bổ sung kịp thời kế hoạch vốn đầu tư theo tiến độ 

thực hiện các dự án . 

Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1 và 2 năm 

2011 

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2011; phương hướng hoạt động kinh doanh 

năm 2012 và các tờ trình để trình Đại hội đồng cổ

 kiến.  

 

Ngoài ra HĐQT còn : 

Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chính 

sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát 

triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung 

cho công ty. 

Chỉ đạo Ban điều hành duy trì và phát triển các nội quy 

và văn hóa công ty, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội - từ thiện, phát triển thương hiệu Sovi, tạo 

lập niềm tin vững chắc giữa công ty với người lao động, 

cổ đông, khách hàng và nhà cung cấp. 

 

 

 

Số lượng thành viên HĐQT, BKS, BGĐ đã có 

chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

Hiện nay, công ty có 01 người – Ông Lê Quốc Tuyên, 

nguyên Chủ Tịch Hội Đồng quản trị đã có chứng chỉ đào 

tạo về quản trị công ty. 
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BAN KIỂM SOÁT 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Liên quan Tỷ lệ sở hữu cuối năm 

1 Trần Hữu Đức Trưởng Ban 0.001% 

2 Nguyễn Đức Thịnh Thành viên 0.16% 

3 Nguyễn Văn Toan Thành viên 0.68% 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát  

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị theo thư mời. 

Tham gia đóng góp ý kiến về kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh doanh của Công ty. 

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011. 

 

Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám Đốc 

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, tôn 

trọng và chấp hành Điều lệ Công ty, bảo đảm lợi ích chung của công ty; 

Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các quyết định và nghị quyết của HĐQT 

đến các bộ phận trong công ty, các cổ đông về các vấn đề: hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, 

chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên… 

Định kỳ hàng quý trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính 

cũng như việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế hoạt động của Công ty. 
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Ông Nguyễn Hoàng Chức vụ 

Kế toán trưởng 

Thông tin cá nhân 

Giới tính: nam  

Số CMND: 201083032 Ngày cấp: 21/10/2003 Nơi cấp: Đà Nẵng  

Ngày tháng năm sinh: 20/09/1969  

Nơi sinh: Đà Nẵng  

Quốc tịch: Việt Nam  

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Quảng Trị  

Địa chỉ thường trú: Tổ 78, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng  

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84 - 061) 3 836 121  

Trình độ văn hoá: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

Các khoản nợ đối với công ty: không có  

Hành vi vi phạm pháp luật: không có  

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không có 

Quá trình công tác 
Từ 1999 – 2001  : Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH SX-

TM –DV Ngọc Tuấn.  
Từ 2001 – 2003 : Kế toán trưởng nhà máy Đông Lạnh Cần Giờ  
Từ 2003 – 2005 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Mộc Hòa Bình 

kiêm trợ lý kế toán trưởng Công ty CP XD và 
Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. 

Từ 1/2006 – 12/2009 : Phó bộ phận tài chính kế toán Công ty CP bao 
bì Biên Hòa 

Từ 1/2010 – nay  : Trưởng bộ phận tài chính kế toán Công ty CP 
bao bì Biên Hòa 

Chức vụ công tác 

Chức vụ công tác hiện nay ở 
Công ty 

: Trưởng bộ phận TCKT kiêm kế 
toán trưởng; phụ trách công bố 
thông tin.  

Chức vụ hiện đang nắm giữ 
ở các tổ chức khác 

: Không có. 

Số cổ phần nắm giữ : 4.743 cổ phần 

Tỷ lệ : 0.0533% 

Đại diện sở hữu vốn  
Nhà nước 

: 0  cổ phần 

Tỷ lệ : 0 % 
Người có liên quan nắm giữ 
cổ phần công ty 

: Không có. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 

Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

 STT Họ và tên Lương Thưởng Tổng cộng 

1 Hội đồng quản trị     
 

1.1 Lê Quốc Tuyên 760,827,904 136,397,000 
 

897,224,904 

1.2 Phạm Văn Điều 591,867,333 123,253,000 
 

715,120,333 

1.3 Trần Trang Bình 583,228,482 103,900,000 

 

687,128,482 

1.4 Nguyễn Thanh Ngân 595,255,805 103,900,000 

 

699,155,805 

1.5 Hoàng Ngọc Lựu 393,302,401 103,900,000 

 

497,202,401 

1.6 Đặng Ngọc Diệp 392,802,175 103,900,000 
 

496,702,175 

1.7 Hàng Xuân   72,154,092              72,154,092 

2 Ban kiểm soát     
 

2.1 Trần Hữu Đức   103,900,000 103,900,000 

2.2 Nguyễn Đức Thịnh   41,000,000 41,000,000 

2.3 Nguyễn Văn Toan   41,000,000 41,000,000 

3 Ban điều hành 

 

  

3.1 Lê Quốc Tuyên     

 

3.2 Phạm Văn Điều     

 

3.3 Trần Trang Bình     

 

3.4 Nguyễn Thanh Ngân     

 

4 Kế toán trưởng      

4.1 Nguyễn Hoàng 
                      

365,835,590  
                                       

84,700,000  450,535,590 

Giao dịch cổ đông lớn: không có 

Giao dịch cổ đông nội bộ: 

STT 
Tên cổ đông 

nội bộ 

Chức 
vụ/Liên 

quan 

Số lượng 
CP trước 

giao dịch 

Giao dịch 

(Mua/Bán/C

ho/Tặng/Th
ừa kế, …) 

Số lượng 
CP đã giao 

dịch 

Số lượng 
CP sau giao 

dịch 

Thời gian 

thực hiện 

1 Hàng Xuân TV HĐQT 

             

192,780      

                      

2,780  

5/9/2012-

5/12/2012 

2 

Nguyễn Văn 

Toan TV BKS 

               

88,189      

                    

60,189  

3/5/2012-

10/5/2012 
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G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THÔNG TIN CHUNG 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 

Công ty 
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Tình hình kinh doanh 2012 

Cam kết của Ban giám đốc 

Kiểm toán viên 

Ý kiến của Giám đốc 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  

(theo phương phán gián tiếp) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  

(theo phương phán gián tiếp – tiếp theo) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

 

2. Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 

4. Các chính sách kế toán áp dụng 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

5. Thông tin bổ sung cho cho khoản mục trình bày trên bảng cân 

đối kế toán 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo 

kết quả kinh doanh 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 

7. Báo cáo bộ phận 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 

8. Thông tin về các bên có liên quan 

9. Các nghĩa vụ theo hợp đồng thuê tài chính 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 

10. Công cụ tài chính 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
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Báo cáo thường niên SOVI 2012 

 

Giới thiệu chung Tình hình trong năm Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc Quản trị công ty Báo cáo tài chính 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 

10. Các sự kiện say ngày kế tthúc năm tài chính 

11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính 
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Phụ lục 1: Chi tiết số dư các khoản công nợ  

 tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 

 

 

 






