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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 

Năm 2012 
 

I.   Thông tin chung 
1.   Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300716891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. 

Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 
27/11/2012. 

- Vốn điều lệ:                                95.699.830.000 đồng 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:        95.699.830.000 đồng 
- Địa chỉ:              102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận. 11, TP.HCM 
- Số điện thoại:    (08) 3956.0169 
- Số fax:               (08) 5405.1353 
- Website:             www.savitechco.com.vn 
- Mã cổ phiếu:     SVT 
2.   Quá trình hình thành và phát triển 
- Tiền thân của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông là một doanh nghiệp Nhà nước, 
được thành lập vào năm 1976. Tháng 08/1996 Công ty có tên là Công ty Xe đạp Xe Máy 
Sài Gòn - trực thuộc Sở Công Nghiệp TP.HCM. Trải qua 38 năm, Công ty đã có nhiều 
chuyển biến thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và kinh tế đất nước. 
- Tháng 01/2000 Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM quyết định chọn Công ty Xe đạp Xe máy Sài 
Gòn là một trong những Doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện cổ phần hóa. Đến tháng 
12/2003, Công ty Cổ phần Xe đạp Xe máy Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động với mô 
hình công ty cổ phần. 
- Ngày 10/2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông để 
phù hợp với chiến lược đa dạng hóa ngành hoạt động và xu thế phát triển của quá trình hội 
nhập quốc tế. 
- Ngày 05/10/2011, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã tiến hành các nghi lễ trao giấy 
chứng nhận niêm yết cho Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài gòn Viễn Đông (Savitech) và 
chính thức khai mạc phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu SVT với giá tham chiếu 18.000 
đồng/cp. Số lượng cổ phiếu niêm yết tới ngày 31/12/2012 là 9.569.983 cổ phiếu. 
3.   Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
 Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất kinh doanh xe đạp, xe máy, ôtô và phụ tùng thay thế. 
- Gia công cơ khí và nhiệt luyện. 
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- Sản xuất kinh doanh mua bán giấy và các sản phẩm từ giấy, mực in, vật tư, thiết bị 
phục vụ cho ngành in, ngành giấy. 

- Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi. 
- Đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học. Giáo dục mầm non, giáo dục bậc tiểu học, trung 

học, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng. Tư vấn du học. 
- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan. 
- Bán buôn sách (có nội dung được phép lưu hành), văn phòng phẩm. 
- Đầu tư tài chính. 

 Địa bàn kinh doanh:  

          Bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc. 
 

BIỂU ĐỒ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
THEO DOANH SỐ NĂM 2012
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

 Mô hình quản trị: 

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

Đại hội đồng cổ đông: 
   Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có 
quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có quyền quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn theo quy 
định của luật pháp và Điều lệ Công ty. 
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Hội đồng quản trị: 
   Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, do ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT nhân danh 
Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
Ban kiểm soát:  
   Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản trị 
và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội 
đồng quản trị và Tổng Giám đốc. 
Tổng Giám đốc: 
   Tổng Giám đốc là người điều hành, có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên 
quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực 
hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc và Các Giám đốc chức năng là 
người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công 
việc, nhiệm vụ được giao. 
Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu: 
   Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, xây dựng dự thảo chiến lược chung; 
Lập mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn trên cơ sở kế hoạch được giao; 
Theo dõi, thống kê và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn 
và kế hoạch năm cho Ban điều hành; 
Thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ và thị trường đã được phê 
duyệt về các ngành hàng: sản phẩm văn hóa giáo dục, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp và 
xe đạp nguyên chiếc; 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành. 

Phòng Cung ứng – Thương mại: 
   Lập kế hoạch và thực hiện cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị theo kế hoạch 
sản xuất của Công ty.  
Lập kế hoạch mua các sản phẩm văn hóa giáo dục: giấy văn phòng phẩm, giấy tập học sinh 
, giấy tiêu dùng, sách, báo, đồ dùng học sinh … 
Tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản kho và bảo đảm an toàn nguyên nhiên vật liệu, vật tư, thành 
phẩm, hàng hóa; xuất nhập vật tư, xuất nhập hàng hóa; 
Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch dịch vụ gia công nhiệt luyện, sản phẩm văn hóa giáo 
dục đã được giao; củng cố và mở rộng thị trường nhằm đảm bảo tăng trưởng ngành hàng 
dịch vụ gia công, thương mại hàng năm; 
Trực tiếp thực hiện việc phát triển các mặt hàng mới thuộc các mảng thương mại. 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành. 
Phòng quản lý Hệ thống trường Việt Mỹ và  Đầu tư – Phát triển: 
   Tham mưu HĐQT, Tổng giám đốc về chiến lược đầu tư và phát triển; 
Quản lý dự án phát triển Hệ thống Trường Quốc Tế Việt Mỹ; 
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Lập kế hoạch và thực hiện việc tìm kiếm, khai thác các dự án đầu tư mới phù hợp với định 
hướng chiến lược của HĐQT, Ban điều hành; 
Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiếp xúc, đàm phán với 
các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án; 
Quản lý, giám sát tình hình triển khai và hoạt động của các dự án Công ty đầu tư, kiến nghị 
các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc; 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc. 
Phòng Tài chính – Kế toán: 
   Lập và cân đối các kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
và các dự án đầu tư mới của Công ty; 
Kế toán tiêu thụ tính toán kết quả sản xuất kinh doanh, tổng hợp kiểm kê thành phẩm định 
kỳ cũng như đột xuất; 
Tư vấn, tham mưu cho Tổng Giám đốc về chiến lược tài chính (cơ cấu tài sản nợ, nguồn 
vốn và chi phí vốn..); quyết định đầu tư, quản lý điều hành; kiểm soát nội bộ để đảm bảo 
tạo giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông;  
Tổng hợp, báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo quy định; 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành. 
Phòng Hành chính – Nhân sự: 
   Xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức bộ máy; Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong 
Công ty; 
Thực hiện công tác đào tạo và nâng bậc cho cán bộ công nhân viên, các chế độ bảo hiểm xã 
hội; bảo vệ an ninh nội bộ; quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên; 
Mua sắm, quản lý tài sản của Công ty; 
Thực hiện việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng; ghi chép số liệu, phân tích đánh giá và 
báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ cũng như yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2000… 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành. 

Phòng Kỹ thuật – Chất lượng: 
   Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm 
tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và giảm giá thành sản phẩm; 
Nghiên cứu chế tạo phụ tùng, khuôn mẫu thay thế, cải tiến thiết bị theo yêu cầu để phục vụ 
cho sản xuất; 
Sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho sản xuất. Bảo dưỡng, sửa chữa và chế tạo 
lắp đặt các thiết bị điện, động lực, hệ thống truyền dẫn được phân công. Quản lý hệ thống 
truyền dẫn chính: điện, nhiệt, khí nén, nước; 
Kiểm tra các công đoạn sản xuất, giám sát quá trình sản xuất và cung ứng đầu vào cho sản 
xuất nhằm đảm bảo nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra đạt các tiêu chuẩn chất lượng 
theo quy định; 
Xác định, lập các định mức kỹ thuật vật tư; 
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Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành. 
Nhà máy Sản xuất: 
   Thực hiện các kế hoạch sản xuất, gia công nhiệt luyện trên cơ sở đảm bảo về số lượng, 
chất lượng và tiến độ thời gian; 
Quản lý nhân sự Nhà máy, máy móc thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh lao động môi 
trường, phòng chống cháy nổ. Quản lý vật tư, phụ tùng dùng cho MMTB và điện thuộc Nhà 
máy; 
Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch bảo hộ lao động; quản lý các thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động theo quy định; 
Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng 
năng suất lao động, tăng chất lượng và giảm giá thành sản phẩm; 
Tham gia các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thiết kế sản phẩm mới. 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành. 

 Công ty con, công ty liên kết: 
                                                                                                   (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Tên Công ty liên kết Ngành nghề Vốn 
 điều lệ 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

(%) 
Giá trị 

1. Trường Tiểu Học Dân Lập Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.500 35% 875 

2. Trường Trung Học Cơ Sở Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 

3. Trường Trung Học Phổ Thông Việt Mỹ Anh Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 

4. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục  
Hoàng Việt Văn hóa-Giáo dục 13.500 30% 2.549 

Cộng       5.024 

(Giá trị ở trên đã trừ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính; Nguyên giá là 6.975 triệu đồng) 

5.   Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xác định rõ mục tiêu phát triển như sau: 
-   Hoạt động chiến lược trọng tâm của SVT là khai thác hiệu quả lĩnh vực đầu tư giáo dục 
với chuỗi hệ thống 11 trường song ngữ Việt Mỹ (Vaschools) đào tạo các cấp học từ mầm 
non đến hết lớp 12 tại TP. Hồ Chí Minh và các khu đô thị lớn ở các tỉnh thành phía Nam. 
-   Hiện nay, lĩnh vực đầu tư phát triển giáo dục được nhà nước khuyến khích và dành cho 
nhiều chính sách ưu đãi như miễn tiền thuế sử dụng đất làm trường học, tài trợ 100% lãi 
vay ngân hàng cho các dự án xây dựng trường lớp trọng điểm… 
-   Bên cạnh đó Công ty không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại, sản 
xuất và dịch vụ truyền thống nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, cổ đông; cải thiện 
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điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
với ngân sách Nhà nước; phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
-   Phát triển và nhân rộng hệ thống trường song ngữ Việt Mỹ rộng khắp cả nước, kết hợp 
với đầu tư hệ thống chuỗi nhà sách Metrobook. 
-   Đầu tư chiều sâu, mở rộng năng lực sản xuất cho ngành nghề cơ khí truyền thống của 
Công ty. 
-   Thực hiện các dự án đầu tư mang tầm chiến lược nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh 
doanh, tăng khả năng cạnh tranh để củng cố và nâng cao thương hiệu của Công ty. 
-   Hợp tác triển khai các dự án tại các công ty mà SAVITECH tham gia đầu tư liên kết.  
Savitech định hướng trở thành một Công ty lớn mạnh hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, thương mại và sản xuất nhằm tận dụng khai thác hết các lợi thế về tài chính, mặt bằng, 
nhà xưởng, quy trình công nghệ, nguồn nhân lực của Công ty và các Công ty mà 
SAVITECH tham gia đầu tư liên kết.  
 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 
   Tuân thủ các quy định đối với việc bảo vệ môi trường như: Quản lý nguồn nước, khí thải 
và chất thải. Tiến đến nghiên cứu và sử dụng túi nylon thân thiện với môi trường cho việc 
đóng gói sản phẩm, giảm năng lượng tiêu hao trong sản xuất, vận chuyển để giảm lượng 
khí CO2... 
 Tạo nhiều công ăn việc làm, tăng chế độ phúc lợi, chăm lo sức khỏe và an toàn lao động, 
phòng chống cháy nổ và tham gia các hoạt động mang tính xã hội, cộng  đồng. 
6.   Các rủi ro đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty. 
6.1.   Rủi ro về kinh tế: 
   Rủi ro về kinh tế hình thành từ sự biến động của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế: Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, ... Các yếu tố khách quan này ảnh 
hưởng trực tiếp đến mọi doanh nghiệp, tác động đến kết quả hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp.  
   Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SAVITECH) hoạt động chính trong các 
lĩnh vực: đầu tư giáo dục, kinh doanh các sản phẩm văn hóa giáo dục (giấy văn phòng, giấy 
tập học sinh…) và hoạt động cơ khí (sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe máy, 
gia công nhiệt luyện). Là một bộ phận của nền kinh tế, SAVITECH tất yếu chịu ảnh hưởng 
bởi tình hình phát triển chung của nền kinh tế và đối mặt với các loại rủi ro về kinh tế.  
 Rủi ro tốc độ tăng trưởng kinh tế: 
   Trong thời gian tới, môi trường kinh tế toàn cầu vẫn còn rất mong manh và có thể tiếp tục 
gây thất vọng. Theo công bố mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu dự kiến sẽ ở mức khá yếu, vào khoảng 2,4% trong năm 2013, sau đó dần dần 
mạnh lên đến 3,1% trong năm 2014 và 3,3% trong năm 2015. 
   Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2013 được nhiều chuyên gia và các tổ chức 
kinh tế dự báo có thể đạt mức 5,7% cao hơn so với mức 5,03% của năm 2012 và lạm phát ở 
mức 8% thấp hơn so với mức tăng bình quân 9,2% của năm 2012. Đây là tín hiệu tương đối 
lạc quan trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn suy thoái. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam 
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phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro do tiếp tục kế thừa năm 2012 bao gồm những 
vấn đề tồn đọng then chốt có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế như: nợ xấu, bất động sản đóng 
băng, sức mua giảm sút và các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. 
 Rủi ro lạm phát và giá cả: 
   Lạm phát là một trong các nguyên nhân quan trọng dẫn đến các rủi ro tài chính của doanh 
nghiệp: như rủi ro tăng nguyên liệu đầu vào, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản.  
   Năm 2012 chính phủ đã tập trung thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và đã 
phát huy tác dụng, qua đó tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức 6,81%  thấp hơn 
so với mức tăng trong năm 2010 và 2011 (nguồn: Tổng cục Thống kê). 
   Năm 2013, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong nước được dự báo vẫn ở mức 7-8% và điều 
này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.  
 Rủi ro về tỷ giá: 
   Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông kinh doanh các loại giấy Duplex, Couche, 
Ivory, Ford, giấy Photocoppy IK Gold và một số nguyên liệu phục vụ cho sản xuất phụ 
tùng xe được nhập khẩu từ nước ngoài, đồng tiền được thanh toán chủ yếu là đồng đôla Mỹ 
(USD). Trong khi đó sản phẩm của Công ty lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Do  
đó sự biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD sẽ làm tác động rất lớn đến chi phí đầu 
vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy 
nhiên, Công ty đã triển khai các biện pháp hạn chế rủi ro từ tỷ giá như trích dự phòng chênh 
lệch tỷ giá, thực hiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá, chuyển một phần chênh lệch tỷ giá 
vào giá bán hàng hóa; đồng thời, SAVITECH luôn có kế hoạch dự trữ vật tư, hàng hóa phù 
hợp trên cơ sở phân tích và dự báo tỷ giá cho từng giai đoạn, trung bình từ một đến hai quý. 
 Rủi ro về lãi suất: 
   Trong quá trình thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đặc biệt là các dự án phát triển 
hệ thống trường Việt Mỹ ngày càng lớn mạnh, Công ty sẽ cần rất nhiều vốn; Để giải quyết 
vấn đề  thiếu vốn Công ty sẽ có nhiều giải pháp song giải pháp sử dụng đòn bẫy tài chính 
cũng rất cần thiết. Tuy vậy lãi suất vay hiện nay ở mức 12-15%/năm (chưa kể các loại phí 
và lệ phí khác) là một áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công 
ty nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua giảm sút… Tuy nhiên, 
do Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực được khuyến khích đầu tư và hỗ trợ 100% lãi 
suất nên sự biến động lãi suất trên thị trường vốn không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh 
doanh của Công ty.  
6.2.   Rủi ro đặc thù: 
  Rủi ro về pháp luật: 
   Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản luật liên quan khác như: Luật Thương 
mại, Luật Thuế xuất nhập khẩu... Sự thay đổi của văn bản pháp luật Việt Nam sẽ có ảnh 
hưởng nhất định đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật được hoàn thiện 
với mục tiêu hướng đến sự ổn định, thông thoáng sẽ tác động tích cực đến sự phát triển và 
mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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 Rủi ro về cạnh tranh: 
   Sự cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh ngành là không thể tránh khỏi. Nhưng đó cũng là 
những cơ hội để SAVITECH không ngừng cải tiến ngày càng hiệu quả hơn, đem lại lợi ích 
cho khách hàng và tạo giá trị gia tăng cho xã hội. 
Với mặt hàng phụ tùng xe máy, xe đạp, và gia công nhiệt luyện,… Công ty chịu sự cạnh 
tranh của hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ nhập khẩu bằng đường tiểu ngạch vào Việt 
Nam. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn nỗ lực cải tiến trong tất cả các khâu sản xuất và 
kinh doanh nhằm tiết giảm giá thành, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và hệ thống tiêu thụ vững mạnh để tăng 
cường khả năng cạnh tranh của Công ty.  
Về các sản phẩm văn hóa giáo dục, với định hướng trở thành nhà phân phối giấy văn phòng 
phẩm, giấy tập học sinh, giấy tiêu dùng, sách, truyện… SAVITECH đã xây dựng mối quan 
hệ chặt chẽ với các khách hàng lớn như các Công ty Văn hóa và Thiết bị trường học ở khắp 
các tỉnh thành, và các hệ thống siêu thị sách…  
 Rủi ro do  biến động giá cổ phiếu niêm yết: 
   Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung sẽ góp phần xác định vị thế 
thương hiệu, uy tín của SAVITECH, tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu 
SAVITECH, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn của Công ty cùng những lợi ích khác 
mà việc niêm yết cổ phiếu đem lại. 
Bênh cạnh đó, SAVITECH và các nhà đầu tư tất yếu sẽ phải đối mặt với rủi ro về biến 
động giá cổ phiếu niêm yết. Sự tăng, giảm giá cổ phiếu SAVITECH do nhiều yếu tố tác 
động nên, ví dụ như: tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình kinh tế 
chính trị xã hội vĩ mô, xu hướng chung của thị trường chứng khoán, cung – cầu cổ phiếu 
của Công ty hay các yếu tố về tâm lý của nhà đầu tư…  
6.3.   Rủi ro khác: 
   Một số rủi ro khác rất ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 
tình hình hoạt động của nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng như động đất, thiên tai, 
chiến tranh, dịch bệnh… 
II. Tình hình hoạt động trong năm 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
   Trong những năm qua Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn xác định đầu tư vào 
ngành giáo dục là chiến lược trọng tâm để SAVITECH phát triển bền vững. Tuy nhiên, 
trong quá trình chuyển đổi thì ngành kinh doanh Giấy thương mại và ngành Sản xuất phụ 
tùng xe vẫn đóng vai trò then chốt; tạo đà quan trọng để SAVITECH thực hiện các mục 
tiêu, chiến lược phát triển dài hạn. 
   Năm 2012 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó 
khăn. Điều này đã tác động rất xấu đến họat động sản xuất kinh doanh của hầu hết các 
doanh nghiệp, trong đó có Savitech. 
   Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Savitech chỉ thu được những kết 
quả chủ yếu sau:  
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Chỉ tiêu 
 (Đvt: triệu đồng) 

Năm 
2011 

Năm  
2012 

% thực 
hiện 

2012/2011 

Kế hoạch 
 Năm 
2012 

% hoàn  
thành  
Năm 
2012 

Tổng doanh thu 232.200 77.120 33,21% 189.107 40,78% 

Lợi nhuận trước thuế 4.339 220 5,07% 15.008 1,47% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 613 0 0,00% 2.633 0,00% 

Lợi nhuận sau thuế 3.725 220 5,91% 12.375 1,78% 

Các chỉ tiêu tài chính như: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều 
giảm so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch đề ra; Nguyên nhân giảm do: Doanh 
thu và lợi nhuận của SAVITECH phụ thuộc rất nhiều vào sản lượng tiêu thụ hàng hóa và 
sản phẩm; Năm 2012 khó khăn của nền kinh tế khiến sức mua của thị trường giảm sút; các 
yếu tố vĩ mô đều không thuận lợi và hơn nữa đứng trước hàng trăm nghìn doanh nghiệp 
đang lâm vào tình trạng phá sản buộc Công ty phải chấp nhận chọn giải pháp kinh doanh an 
toàn, chủ yếu tập trung giải phóng hàng tồn kho, bảo toàn vốn cho cổ đông; Mặt khác vẫn 
duy trì công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty. 

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2012 

Năm 2011 Năm 2012 Yếu tố chi phí 
 (Đvt: triệu đồng) Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT 

Doanh thu thuần 228.654   75.017   

Giá vốn hàng bán 215.782 94,37% 67.312 89,73% 

Chi phí bán hàng 3.882 1,70% 2.691 3,59% 

chi phí quản lý doanh nghiệp 3.753 1,64% 2.239 2,98% 

Chi phí hoạt động tài chính 4.203 1,84% 4.541 6,05% 

- Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm các khoản chi phí mua hàng hóa, nguyên vật liệu, 
khấu hao giá trị tài sản cố định, nhân công và các chi phí phân bổ khác. Chi phí này chiếm 
tỷ trọng rất lớn chiếm khoảng 90-95% do đó Công ty luôn nghiên cứu để tìm ra các giải 
pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm. 
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được Công ty kiểm soát rất tốt, tiết 
kiệm tối đa; Tỷ trọng 02 loại chí phí này trên doanh thu tăng là do doanh thu năm 2012 
giảm rất nhiều so với năm 2011; trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 
nghịêp của Công ty chủ yếu là đính phí. 
- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm 2012 là có lãi nhưng do sự giảm giá 
cổ phiếu và hiệu quả kinh doanh của các Công ty mà SAVITECH tham gia đầu tư góp vốn 
chưa đạt được như kỳ vọng, đã làm tăng chi phí dự phòng đầu tư tài chính kéo lợi nhuận 
của Công ty giảm xuống.  
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2. Tổ chức và nhân sự 
 Danh sách Ban điều hành: 

(Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết) 

Họ và tên Chức vụ 
1. Ông Bùi Nam Long Tổng Giám đốc 
2. Bà Nguyễn Thị Thu Phó Tổng giám đốc 
3. Ông Võ Văn Hải Giám đốc kinh doanh 
4. Ông Nguyễn Thế Phượng Giám đốc sản xuất 
5. Ông Bùi Quang Minh Giám đốc đầu tư phát triển 
6. Bà Mai Thị Trúc Giang Giám đốc tài chính 
7. Ông Võ Trần Quốc  Kế toán trưởng 

 

1. Ông Bùi Nam Long  

Ủy viên Hội đồng quản trị - kiêm Tổng Giám đốc 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh 

Nơi sinh 

1971 

Nghệ An 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 
ở cơ quan 84.8.39560169 

Quá trình công tác: 

 Từ 10/1995 đến 11/2000 : Nhân viên KD Cty Điện máy Miền Trung, cty XNK NSTP Đà 
Nẵng 

 Từ 11/2000 đến 09/2003 : Nhân viên BH Y Tế TP.HCM, Nhân viên BHXH TP.HCM 

 Từ 10/2003 đến 03/2004 : Trưởng phòng Kinh doanh Cty CP Đăng Long 

 Từ 04/2004 đến 09/2004 : Quyền TP KD Cung ứng XNK Cty CP Xe Đạp Xe Máy Sài 
Gòn 

 Từ 10/2004 đến 02/2005 : Trưởng phòng KD Cung ứng XNK Cty CP Xe Đạp Xe Máy 
Sài Gòn 

 Từ 03/2005 đến 06/2005 : PGĐ kiêm TP KD Cung ứng XNK Cty CP Xe Đạp Xe Máy Sài 
Gòn 

 Từ 07/2005 đến 12/2005 : Quyền Giám đốc điều hành Cty CP Xe Đạp Xe Máy Sài Gòn 

 Từ 01/2006 đến 10/2007: Giám đốc điều hành Cty CP Xe Đạp Xe Máy Sài Gòn 

  Từ 11/2007 đến 06/2009 : Giám Đốc điều hành Cty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

 Từ 07/2009 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP 
Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông . 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 : 73.584 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,77% 
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2. Bà Nguyễn Thị Thu  

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị- kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh 

Nơi sinh 

1959 

Đồng Tháp 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 84.8.39233010 

Quá trình công tác: 

 Từ 1980 đến 1993 : Nhân viên Công ty Seaprodex TP.HCM 

 Từ 1994 đến nay : Giám đốc Công ty TNHH Toàn Lực (Nay là CTCP TM Toàn Lực) 

 Từ 2004 đến nay: P.Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ CTCP Giấy Viễn Đông (Nay là CTCP 
Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 

 Từ 02/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Toàn Lực 

 Từ 8/2010 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT- Kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công 
nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 206.987 cổ phần  

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết 2,16% 
 

3. Ông Võ Văn Hải  

Giám đốc kinh doanh 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh  

Nơi sinh 

1970 

Quảng Trị 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị kinh doanh 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc  84.8.38559133 

Quá trình công tác: 

 Từ 1998 đến 2004: Phó Phòng XNK, CN Công ty XNK NSTP Đà Nẵng tại Tp.HCM 

 Từ 2004 đến 2008: Trưởng Phòng KD-XNK Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn 
Đông  

 Từ 2009 đến 2009: Phó Giám đốc Công ty CP Chè Cà phê Di Linh  

 Từ 2009 đến nay: Giám đốc Kinh Doanh kiêm TP.KD-XNK Công ty CP Công Nghệ 
Sài Gòn Viễn Đông 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 : 356 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,004% 
 

4. Ông Nguyễn Thế Phượng  

Giám đốc sản xuất 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh  

Nơi sinh 

1957 

TP.HCM 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc  84.8.62513235 

Quá trình công tác: 
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4. Ông Nguyễn Thế Phượng  

Giám đốc sản xuất 

 Từ 1977 đến 1986: Nhân viên Kỹ thuật XNLH Môtô Xe đạp  

 Từ 1987 đến 1994: Phó Quản đốc sản xuất XN Phụ tùng số 2 

 Từ 1995 đến 2003: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xe đạp Xe máy Sài Gòn 

 Từ 2004 đến 2005: Quản đốc Sản xuất Công ty CP Xe đạp Xe máy Sài Gòn  

 Từ 2005 đến 2006: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Xe đạp Xe máy Sài Gòn  

 Từ 2007 đến 2009: Phó Giám đốc Sản xuất Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn 
Đông  

 Từ 2009 đến nay: Giám đốc sản xuất Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 : 2.037 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,02% 
 

5. Ông Bùi Quang Minh  

Ủy viên Hội đồng quản trị- kiêm Giám đốc đầu tư 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh  

Nơi sinh 

1986 

TP.HCM 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân thương mại 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc  84.8.62917899 

Quá trình công tác: 

 Từ 2006 đến nay: Trưởng phòng Đầu tư Phát triển CTCP Thương mại Toàn Lực 

 Từ 6/2010 đến nay: Trợ lý HĐQT 

 Từ 8/2010 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Đầu tư Phát triển 
Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 : 165.000 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 1,72% 
 

6. Bà Mai Thị Trúc Giang  

Giám đốc tài chính 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh  

Nơi sinh 

1968 

An Giang 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Ngân hàng 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc  0908.270.709 

Quá trình công tác: 

 Từ 1994 đến 2004: Nhân viên Công ty CP TM Toàn Lực 

 Từ 2004-2006: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 

 Từ 2007 đến nay: Giám đốc tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 

 Từ 8/2010 đến nay: Giám đốc Tài Chính Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông. 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 : 39.309 cổ phần. 



 - 14 - 

6. Bà Mai Thị Trúc Giang  

Giám đốc tài chính 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,41% 
 

7. Ông Võ Trần Quốc 

Kế toán trưởng  

Quốc tịch 
Việt Nam 

Năm sinh  

Nơi sinh 

1983 

Quảng Trị 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngành Kế 
toán – Kiểm toán 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 84.8.22150194 

Quá trình công tác: 

 Từ 2004 đến 2006: Nhân viên kế toán tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về 
khoán sản. 

 Từ 2006 đến 2008: Nhân viên Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

 Từ 2008 đến 6/2010: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

 Từ 7/2010 đến nay: Kế  toán trưởng Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông. 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013 

: 1.100 cổ phần. 

 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,01% 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có 

 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
-   Số lượng lao động tại 31/12/2012: 69 người  
-   Số lượng lao động bình quân năm: 82 người (giảm 15% so với năm 2011) 
-   Thu nhập bình quân người lao động: 4.900.000 đồng/người/tháng (giảm 13,20% so với 
năm 2011) 
-   Công ty thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào trình độ chuyên 
môn, thâm niên, năng lực đóng góp của người lao động đối với công ty,  bảo đảm thu nhập 
ổn định cho người lao động. Việc chi trả lương cho người lao động chi trả một lần vào ngày 
05 tháng sau.  
-   Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng tháng 13 (theo kết quả 
đánh giá năng lực nhân viên cả năm), thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, trao tặng danh 
hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể… được Công ty thực hiện đầy đủ nhằm khích lệ người 
lao động yên tâm công tác.  
-   Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn, khám sức khỏe định kỳ, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và cải thiện 
môi trường làm việc, đào tạo về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn… được Công ty thực 
hiện theo đúng quy chế của Công ty và quy định của pháp luật liên quan. 
-  Trong năm, Công ty phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên, luôn tạo điều kiện 
thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động văn hoá, phong trào văn nghệ, thể thao, tạo sân 
chơi lành mạnh-bổ ích cho CBCNV. 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
 Các khoản đầu tư lớn: 
   Năm 2012 Công ty không triển khai thực hiện bất kỳ dự án đầu tư mới nào; chỉ soát xét, 
bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ những năm 
trước và tiếp tục chỉ đạo quá trình tái cơ cấu Công ty, gắn với tái cơ cấu tài chính - đầu tư 
tài chính dài hạn vào các Công ty thành viên, liên doanh, liên kết với tổng giá trị đầu tư tính 
đến ngày 31/12/2012 như sau: 
 

Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu 
 

Giá trị đầu từ vào 
các nhóm ngành Tỷ lệ đầu tư 

1. Ngành văn hóa, Giáo dục 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.001.713.830 đ 23,70% 

2. Ngành Giấy, sản xuất-In 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.067.663.689đ 37,65% 
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3. Ngành kinh doanh thương mại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.086.500.000đ 35,16% 

4. Ngành chè, càphê và nông sản 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.774.774.816đ 3,5% 

Tổng cộng 50.650.652.335đ 100% 

 Các công ty con, công ty liên kết: 
   Hiện nay SAVITECH đang chuyển hướng đầu tư mạnh vào ngành giáo dục do đó các 
khoản đầu tư vào các Công ty liên kết của SAVITECH chủ yếu là Hệ thống trường quốc tế 
Việt Mỹ Vaschools. Tính đến 31/12/2012 giá trị mà Savitech đã đầu tư góp vốn và xây 
dựng công trình trường học Việt Mỹ là khoảng 30 tỷ đồng. 
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Hệ thống trường quốc tế Việt Mỹ là hệ thống trường song ngữ đào tạo liên thông từ bậc 
Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông trong một môi trường giáo 
dục toàn diện: Trí dục-Đức dục- Thể dục-Mỹ dục. Qua đó xác định chất lượng giáo dục là 
giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển chung của hệ thống các trường quốc tế Việt Mỹ do 
SAVITECH đầu tư. 
Trong hai năm liền Công ty liên tiếp nhận được các khoản cổ tức được chia từ Hệ thống 
trường quốc tế Việt Mỹ (năm 2011 là: 560 triệu đồng, năm 2012 là: 1.605 triệu đồng ), điều 
này cho thấy tình hình hoạt động và tài chính của các Công ty liên kết là rất tốt, đầy triển 
vọng và sẽ còn phát triển lớn hơn phù hợp với chiến lược mà SAVITECH đã đặt ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Trụ sở chính của Hệ thống Trường Quốc Tế Việt Mỹ tại địa chỉ 252 Lạc Long Quân, Phường 10, 
Quận 11, TP.Hồ Chí Minh) 

4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính: 
                                                                                                              Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện  
Năm 2011 

Thực hiện  
Năm 2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 151.018 131.275 -13,07% 
Doanh thu thuần 228.654 75.017 -67,19% 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.607 -152 -104,21% 
Lợi nhuận khác 731 373 -48,97% 
Lợi nhuận trước thuế 4.339 220 -94,93% 
Lợi nhuận sau thuế 3.725 220 -94,09% 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Đơn vị 2011 2012 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,31 4,82 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,65 4,25 
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      



 - 18 - 

Hệ số Nợ /Tổng tài sản % 27,11 15,86 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 37,18 18,85 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Vòng quay hàng tồn kho Lần 10,72 5,22 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,51 0,57 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,63 0,29 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 3,38 0,20 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,47 0,17 
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần % 1,58% -0,20 

-   Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty lần lượt là 4,82 và 4,25 lần, 
cao hơn mức 1,5 lần; Đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn là rất tốt; Đồng 
thời tạo ra giá trị gia tăng do các tài sản ngắn hạn có giá trị cao hơn nợ ngắn hạn và dễ dàng 
chuyển đổi thành nguồn tiền phục vục cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
-  Hệ số nợ trên tổng tài sản năm 2012 chỉ chiếm 15,86%, giảm 11,25% so với năm 2011 do 
trong năm Công ty đã thanh toán nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ phải trả cho nhà cung 
cấp hàng hóa - dịch vụ, đồng thời Công ty đã tăng vốn điều lệ thêm 8,69 tỷ đồng. Cho thấy 
Công ty có đủ vốn và mức độ tự chủ về tài chỉnh là rất cao. Thuận lợi cho việc mở rộng quy 
mô hoạt động sản xuất kinh doanh. 
-   Về tỷ khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi 
nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn 
chủ sở hữu (ROE) đều giảm so với năm trước - nguyên nhân giảm như đã phân tích ở phần 
trên. 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a) Cổ phần: 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 9.569.983 cổ phiếu 
Trong đó:   

Cổ phiếu phổ thông 9.569.983 cổ phiếu 

Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ…) 0  

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu 

b) Cơ cấu cổ đông: 
-   Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2013, do Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM lập: 
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Stt Cổ đông 
Số lượng  
cổ đông 
(người) 

Số cổ phần 
 sở hữu  

(cổ phần) 

Tỷ lệ  
sở hữu 
 (%) 

1 Cổ đông trong nước 138 9.569.983 100,00% 

  Tổ chức 3 3.892.523 40,67% 

  Cá nhân 135 5.677.460 59,33% 

2 Cổ đông nước ngoài 0 0   

  Tổ chức 0 0   

  Cá nhân 0 0   

  Tổng cộng 138 9.569.983 100,00% 

-   Thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ đông:  
                                                                                                                              ĐVT: 1.000 VNĐ 

Cổ đông  
trong nước  

Cổ đông 
nước ngoài   Tổng 

Danh mục  
Giá trị  Tỷ lệ  Giá trị  Tỷ lệ  Giá trị  Tỷ lệ  

Tổng số vốn chủ sở hữu 95.699.830 100,00%   95.699.830 100,00% 
CĐ sở hữu trên 5% 54.602.500 57,06%   54.602.500 57,06% 
CĐ sở hữu từ 1 đến  5% 35.857.340 37,47%   35.857.340 37,47% 
CĐ sở hữu dưới 1% 5.239.990 5,47%   5.239.990 5,47% 

-   Danh sách cổ đông lớn: 

Ngày 18/03/2013 
Stt Tên cổ đông lớn 

Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 
1 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 

Thương mại Viễn Đông 
 

3.184.007 33,27% 

 129 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM   

2 Công ty CP Giấy Toàn Lực 708.510 7,40% 
 Lô A2-3 Đường N5, KCN Tây Bắc, xã Tân 

An Hội, Củ Chi   

3 Bà Phạm Thị Xuân Tươi 543.617 5,68% 
 36 Phan Văn Trị, P.2, Q.5, TP.HCM   

4 Bà Huỳnh Thị Hoa Mai 520.943 5,44% 
 1041/1A Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7, TP.HCM   

5 Bà Lê Thị Minh Giang 503.173 5,26% 
 115 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM   

 Cộng 5.460.250 57,06% 
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c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Thời gian Nội dung Số lượng  
cổ phiếu 

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

(VNĐ) 

Đầu năm   8.700.000 87.000.000.000 
Quý 4/2012 Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 869.983 8.699.830.000 

Cuối năm   9.569.983 95.699.830.000 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ 
e) Các chứng khoán khác: Không có 
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
   Năm 2012 là năm đầy bất ổn đối với nền kinh tế thế giới khi một số nước trong Khu vực 
đồng tiền chung Châu Âu vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, mức tăng trưởng kinh tế 
của Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển (G7) rất thấp chỉ 0,7%, các nước thuộc nền 
kinh tế mới nổi (BRICS) như: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ…tăng trưởng chậm lại chỉ dừng ở 
cón số 4%. Theo Ngân hàng thế giới (WB) tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức khá yếu 
2,3%. 
Kinh tế Việt Nam cũng đã trải qua 01 năm đầy biến động và sóng gió. Chất lượng kinh tế vĩ 
mô tuy được cải thiện so với năm 2011, chỉ số lạm phát ở mức 6,81%; Nhưng tốc độ tăng 
trưởng kinh tế rất thấp, chỉ đạt 5,03% (mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua). Năm qua 
cũng chứng kiến nhiều biến động của nền kinh tế như: tình hình nợ xấu tăng cao, bất động 
sản đóng băng, chỉ số VN-Index trượt dốc, thanh lọc ngành ngân hàng, lãi suất 06 tháng 
đầu năm rất cao, khả năng tiếp cận vốn khó, sức mua của thị trường giảm sút và có đến hơn 
50.000 doanh nghiệp phá sản. 
Trước những khó khăn và diễn biến khó lường của nền kinh tế; Được sự chỉ đạo sát sao, sự 
ủng hộ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị; Với phương châm không lùi bước trước khó 
khăn, tập thể và Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ, nỗ lực không ngừng, áp dụng các 
giải pháp để đối phó với tình hình suy thoái; Mục tiêu hướng đến sự ổn định trong ngắn hạn 
để phát triển bền vững trong dài hạn. 

Các chỉ tiêu năm 2012 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong năm 2012 

Chỉ tiêu 
 (Đvt: triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
 năm 2012 

Kết quả 
năm 2012 

Hoàn thành  
kế hoạch 

Tổng doanh thu 189.107 77.120 40,78% 

Lợi nhuận trước thuế 15.008 220 1,47% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.633 0 0,00% 

Lợi nhuận sau thuế 12.375 220 1,78% 

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch: Sự suy giảm của nền kinh tế kéo lượng cầu tiêu 
dùng giảm xuống, các chi phí đẩy không ngừng tăng cao như: Giá xăng dầu, nguyên nhiên 
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vật liệu, lãi suất… là những cơ sở để Ban điều hành lựa chọn các giải pháp kinh doanh thận 
trọng, tập trung giải phóng hàng tồn kho, bảo toàn vốn cổ đông. 

 Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 
    Từ sau giai đoạn cổ phần hóa, SAVITECH luôn vận động và không ngừng lớn mạnh, đã 
khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường thể hiện qua số liệu về quy 
mô vốn, tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận đều tăng qua các năm. Tuy nhiên, trong quá 
trình vận động cũng không thể tránh được những tác động tiêu cực do sự suy thoái của nền 
kinh tế mang đến cho doanh nghiệp; 
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Biểu đồ lợi nhuận sau thuế
Savitech sau cổ phần hóa (tỷ đồng)
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2. Tình hình tài chính 
a. Tình hình tài sản: 

Chênh lệch 
Chỉ tiêu 31/12/2012 01/01/2012 

Số tiền % 

 A.  Tài sản ngắn hạn 55.904.132.108 68.314.172.367 (12.410.040.259) -18,17% 
I.  Tiền và các khoản tương đương tiền  1.145.979.697 225.789.124 920.190.573  407,54% 

II.  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  0 0 0    
III.  Các khoản phải thu ngắn hạn  47.938.475.629 48.571.181.936 (632.706.307) -1,30% 
IV.  Hàng tồn kho    6.629.782.033 19.179.731.750 (12.549.949.717) -65,43% 
V.  Tài sản ngắn hạn khác    189.894.749 337.469.557 (147.574.808) -43,73% 
 B.  Tài sản dài hạn 75.371.007.253 82.704.501.608 (7.333.494.355) -8,87% 
 I.   Các khoản phải thu dài hạn  0 0 0    

 II.   Tài sản cố định   24.686.708.830 24.619.922.324 66.786.506  0,27% 

III.   Bất động sản đầu tư  0 0 0    
IV.   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   50.650.652.335 57.996.902.652 (7.346.250.317) -12,67% 
 V.   Tài sản dài hạn khác  33.646.088 87.676.632 (54.030.544) -61,62% 
  Tổng cộng tài sản 131.275.139.361 151.018.673.975 (19.743.534.614) -13,07% 

   Tổng tài sản của Công ty trong năm 2012 đã giảm 13,07% tương ứng 19,74 tỷ đồng so 
với năm 2011, trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 18,17% tương ứng 12,41 tỷ đồng, Tài sản 
dài hạn giảm 8,87% tương ứng 7,33 tỷ đồng; Do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 1,3% 
tương ứng 0,63 tỷ đồng, Công ty tập trung bán hàng nhằm giải phóng hàng tồn kho để thu 
hồi vốn qua đó hàng tồn kho giảm 65,43% tương ứng 12,50 tỷ đồng, tiền bán hàng thu 
được Công ty dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và làm vốn lưu động để phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh nên các khoản tiền và tương đương tiền tăng 407,54% tương 
ứng 0,92 tỷ đồng; Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 12,67% tương ứng 7,34 tỷ đồng 
do trong năm Công ty có thanh lý khoản đầu tư tài chính dài hạn 4,69 tỷ đồng, đầu tư thêm 
1,25 tỷ đồng và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 3,90 tỷ đồng. 
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b. Tình hình nợ phải trả: 
Chênh lệch 

A.  Nợ phải trả 31/12/2012 01/01/2012 
Số tiền % 

 I.   Nợ ngắn hạn   11.595.123.605 29.609.036.719 (18.013.913.114) -60,84% 
   Vay và nợ ngắn hạn  2.900.841.111 6.546.699.022 (3.645.857.911) -55,69% 
   Phải trả cho người bán  2.161.581.250 15.215.730.182 (13.054.148.932) -85,79% 
   Người mua trả tiền trước  4.112.957.135 3.944.590.700 168.366.435  4,27% 

  
 Thuế và các khoản phải nộp  
Nhà nước   303.033.359 1.388.630.173 (1.085.596.814) -78,18% 

   Chi phí phải trả  24.929.380 209.510.052 (184.580.672) -88,10% 

  
 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 
hạn khác  1.797.552.962 1.948.777.182 (151.224.220) -7,76% 

   Quỹ khen thưởng, phúc lợi  294.228.408 355.099.408 (60.871.000) -17,14% 
 II.   Nợ dài hạn  9.228.201.497 11.325.042.608 (2.096.841.111) -18,52% 
   Vay và nợ dài hạn  9.228.201.497 11.325.042.608 (2.096.841.111) -18,52% 
  Tổng cộng 20.823.325.102 40.934.079.327 (20.110.754.225) -49,13% 

   Các khoản Nợ phải trả tính đến thời điểm cuối năm 2012 giảm 49,13% tương ứng 20,11 
tỷ đồng so với năm 2011; Do trong năm Công ty thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn và 
dài hạn để giảm chi phí lãi vay, hạn chế rủi ro về lãi suất; Công ty cũng đã thanh toán các 
khoản phải trả người bán, đồng thời nộp các khoản thuế vào Ngân sách Nhà nước; Nên các 
khoản mục thuộc Nợ phải trả đều giảm so với năm trước.   

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
   Trong năm 2012 Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động của 
Công ty như: 
- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại các bộ phận sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa các 
khoản chi phí không hợp lý, tối ưu hóa máy móc thiết bị trong sản xuất, thúc đẩy bộ phận 
kinh doanh tìm kiếm khai thác khách hàng mới và duy trì ổn định khách hàng tiềm năng 
của công ty.   
- Thực hiện chính sách bán hàng, phân phối hợp lý, giữ được quy mô thị trường và khách 
hàng truyền thống. 
- Đầu tư vào giáo dục là lĩnh vực trọng tâm được Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạch 
định, đây là chiến lược để Công ty phát triển lâu dài và ổn định nhằm tận dụng lợi thế về 
quỹ đất và vị trí mặt bằng thuận lợi mà SAVITECH đang có. Do đó, bên cạnh một số dự án 
liên quan đến giáo dục đã được Công ty hoàn công và bước đầu đem lại hiệu quả, tạo ra 
được giá trị gia tăng, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, hoạch định các dự án về giáo dục 
lớn hơn.     
- Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán bộ 
quản lý trung-cao cấp; xây dựng và áp dụng hệ thống bảng lương mới theo quy định về 
mức lương tối thiểu của Chính phủ, bảo đảm việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng 
phù hợp, và thu nhập cho người lao động ổn định. 
- Bên cạnh duy trì tốt hệ thống chất lượng ISO 9001:2000 mà Công ty đang áp dụng, Ban 
điều hành Công ty luôn tìm ra những chính sách và giải pháp quản lý mới phù hợp nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.   



 - 24 - 

- Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kinh doanh, quan hệ cổ 
đông và quan hệ khách hàng. 
- Công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường khác theo quy định hiện hành của 
UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM. 
- Xây dựng tốt văn hoá công ty trên cơ sở tất cả CBCNV đồng thuận, tôn trọng và tuân thủ; 
liên kết hoạt động và chia sẻ những giá trị tinh thần-vật chất giữa cá nhân với công ty, đối 
tác, khách hàng.  
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Phương hướng hoạt động SXKD năm 2013. 
4.1. Mục tiêu chung năm 2013: 
- Hoạt động chiến lược trọng tâm của Savitech là khai thác hiệu quả lĩnh vực đầu tư giáo 
dục với chuỗi hệ thống 11 trường song ngữ Việt Mỹ (Vaschools) đào tạo các cấp học từ 
mầm non đến hết lớp 12 tại TP.HCM và các khu đô thị lớn ở các tỉnh thành phía Nam. 
- Duy trì lĩnh vực kinh doanh giấy thương mại, tiếp tục mở rộng thị trường và tăng thị phần 
ngành sản xuất kinh doanh phụ tùng xe. 
- Hợp tác triển khai các dự án tại các công ty mà Công ty SAVITECH tham gia đầu tư tài 
chính.  
- Bảo đảm được việc làm ổn định cho người lao động; phát huy thương hiệu Savitech; bảo 
đảm mức tăng trưởng về doanh số, lợi nhuận. 
4.2. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2013: 
   Bước vào năm 2013, theo các chuyên gia kinh tế nhận định: Tuy tình hình có cải thiện 
hơn, nhưng về cơ bản nền kinh tế đang đối diện với 4 thách thức: Nguy cơ tái lạm phát cao 
kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm; Tình hình nợ xấu 
chưa được cải thiện nên dòng tín dụng vẫn bị tắc nghẽn, nền kinh tế không hấp thụ được 
vốn; Tình trạng thừa tiền thiếu vốn còn kéo dài; Khả năng tiếp cận vốn của DN vẫn còn 
khó khăn; Khả năng kéo giảm lãi suất cho vay không nhiều, khó đáp ứng sự mong đợi của 
Doanh nghiệp; Những nỗ lực để làm ấm thị trường bất động sản chưa thể mang lại kết quả, 
nên thanh khoản của thị trường này khó được cải thiện... 
Với bề dày xây dựng và phát triển, phát huy lợi thế của doanh nghiệp, HĐQT và Ban điều 
hành đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tế-tài chính năm 2013 như sau: 

BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2012 

Kế hoạch 
năm 2013 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 77.120 120.000 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 220 7.500 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp Triệu đồng 0 1.625 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 220 5.875 

 
 



 - 25 - 

4.3. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch: 
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2013 như trên, HĐQT và Ban điều hành sẽ 
tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây: 
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc Hệ thống trường Việt Mỹ 
nhằm khai thác hiệu quả hoạt động của nhà trường đặc biệt là hiệu quả tài chính. Không 
ngừng năng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng thương hiệu Vaschool xứng tầm với quy 
mô tài chính, cơ sở vật chất cũng như trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên giàu chất 
lượng. 
- Đối với các Công ty mà SAVITECH tham gia đầu tư tài chính, HĐQT và Ban lãnh đạo 
Công ty tiếp tục cùng phối hợp hoặc cùng tham gia chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 
(tùy thuộc vào vốn góp hoặc quyền hạn của Công ty) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh tại các đơn vị này để Công ty thu được cổ tức nhiều hơn, phù hợp hơn 
trong việc phát huy hiệu quả vốn mà Công ty đã đầu tư. 
- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng công nghệ, chất lượng và giá cả 
sản phẩm cạnh tranh. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối để sản phẩm đến tay người tiêu 
dùng một cách thuận lợi nhất.Gia tăng hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng truyền 
thống, nhằm phát huy tối đa yếu tố hiệu quả kinh doanh trong các ngành nghề của Công ty. 
- Khai thác tối đa tài sản Công ty như: Máy móc thiết bị hoạt động hết công suất, tối ưu 
hiệu quả trong doanh thu lợi nhuận, tăng cường việc thu hồi công nợ, giảm hàng tồn kho…  
- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy 
trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất 
lao động, hiệu quả trong công việc. 
- Tiếp tục các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài cho CBQL, nâng cao kỹ năng nghề 
nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của 
Công ty.  
- Tiếp tục tăng cường công tác an toàn lao động-PCCC-bảo vệ môi trường, quản trị rủi ro, 
kiểm soát chất lượng sản phẩm, để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro, chống lãng phí. 
- Duy trì việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng với quy định hiện hành 
của các Cơ quan chức năng, cung cấp thông tin cho các cổ đông và các nhà đầu tư tiềm 
năng. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
Tuy kết quả kinh doanh của Công ty không hoàn thành kế hoạch như sự kỳ vọng, song kết 
quả kinh doanh an toàn này phản ánh sự cố gắng và nổ lực hết mình của toàn thể Ban điều 
hành và CBCNV của Công ty đã cùng nhau vượt qua cơn suy thoái kinh tế 2012. 
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 
   Trong năm 2012 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước nói chung và các doanh 
nghiệp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn; Ban Điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện 
được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ để đạt được kết quả an toàn. Tuy không 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhưng Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động 
của Ban Điều hành. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra. 
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3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 
3.1. Những khó khăn/thách thức: 
- Những biến động và thách thức của kinh tế toàn cầu đã và đang tác động đến Việt Nam 
trên các mặt chủ yếu sau: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam suy giảm (tăng trưởng GDP năm 
2012 của Việt Nam chỉ ở mức 5,03%); Nhu cầu nước ngoài giảm (đặc biệt cầu của Khu vực 
đồng Euro, Mỹ) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, các dòng 
vốn FDI và ODA vào Việt Nam; Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Syria có thể tạo 
cú sốc về giá dầu, khiến giá cả thế giới biến động mạnh trở lại sẽ tiếp tục tạo áp lực lên lạm 
phát cũng như cán cân thương mại của Việt Nam trong những năm tới, Thương mại toàn 
cầu tăng trưởng chậm và xu hướng tăng cường các rào cản thương mại tại các thị trường 
xuất khẩu chủ lực (Mỹ, EU, Nhật Bản) sẽ tạo nhiều khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam, 
đặc biệt khi khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu; Xu hướng tái cơ cấu 
kinh tế toàn cầu đang và sẽ đặt Việt Nam trước các thách thức mới, đòi hỏi những giải pháp 
mới phù hợp để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn. Việc các 
nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, hướng đến sử dụng các công nghệ mới, tiết 
kiệm và sử dụng năng lượng sạch sẽ tạo sức ép nâng cao năng lực cạnh tranh đối với Việt 
Nam.  
- Bước sang năm 2013, khi công cuộc tái cơ cấu kinh tế mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu với 
mục tiên ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, hoạt động 
sản xuất vẫn chưa được cải thiện, nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 1/2013 tăng 
so với năm 2012. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất của các Doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn buộc Doanh nghiệp phải cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí. 
- Giá xăng dầu đã tăng lên mức kỷ lục, giá các mặt hàng thiết yêu khác như: Điện và dịch 
vụ công cũng được đề nghị tăng tạo hiệu ứng làm chi phí đẩy tăng cao và hơn nữa là sẽ 
kích lạm phát tăng lên trong khi sức mua chưa được cải thiện. 
- Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo 
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng điều kiện để xác định thuộc Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đã thay đổi, Công ty không còn thuộc đối tượng trên, không còn được 
hưởng chính sách miễn giảm và gia hạn thuế; do đó Công ty sẽ phải cạnh tranh trong một 
môi trường khắc nghiệt hơn.  
3.2. Những thuận lợi/cơ hội: 
- Lĩnh vực đầu tư giáo dục của Savitech bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả và sinh lợi, 
thông qua hệ thống Trường Việt Mỹ. 
- Lợi thế cạnh tranh tốt của công ty trong ngành kinh doanh giấy thương mại với các khách 
hàng, nhà cung ứng lâu năm và tiềm năng. 
- Năng lực sản xuất sản phẩm cơ khí, phụ tùng xe gắn máy dự kiến sẽ tăng thêm doanh thu 
sau khi thực hiện việc cơ cấu lại việc sản xuất và sắp xếp lại các máy móc thiết bị phù hợp. 
- Theo tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, Quốc hội, chính phủ sẽ tiếp tục xây 
dựng, sửa đổi bổ sung các luật liên quan để bảo đảm khung pháp lý đầy đủ, khả thi, cạnh 
tranh công bằng, theo định hướng hội nhập sâu rộng cho các doanh nghiệp. 
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3.3. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và những năm tiếp theo: 

   Trên cơ sở phân tích những khó khăn-thuận lợi của năm 2013, những mặt đã làm được-
chưa làm được trong năm vừa qua, HĐQT định hướng chỉ đạo hoạt động trong năm thứ 5 
của nhiệm kỳ II (2009-2013) như sau: 
1. Hội đồng quản trị sẽ tập trung năng lực và trí tuệ để tìm giải pháp phát triển bền vững.  
2. Sẽ tiếp tục nổ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban 
điều hành nhằm đạt mục tiêu an toàn và hiệu quả đã đề ra. 
3. Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 trong đó có 
tái cơ cấu nhân sự trong toàn công ty. Hoàn thiện các quy chế quản trị công ty, bảo đảm 
năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công 
ty và tập đoàn. 
4. Chiến lược phát triển đầu tư mở rộng hệ thống Trường Việt Mỹ sau thời gian 05 năm 
tham gia đầu tư và xây dựng hoàn thiện cở sở vật chất hệ thống Trường Việt Mỹ bước đầu 
đã thu được kết quả tài chính tích cực. Công ty SAVITECH sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả 
dài hạn của hệ thống Trường Việt Mỹ từ năm 2013 trở đi. Công ty sẽ triển khai thực hiện 
giai đoạn 02 của Dự án đầu tư mở rộng cơ sở vật chất tại địa chỉ 252 Lạc Long Quân, 
Phường 10, Quận 11, TP.HCM theo dự án tổng thể đã được thiết kế, quy hoạch và phê 
duyệt từ năm 2009. 
5. Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty; soát xét lại các danh mục đầu tư của các 
công ty liên kết và sẵn sàng thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động ổn định nhưng chưa 
bảo đảm mức sinh lợi kỳ vọng. 
6. Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, BTGĐ tham dự), hay bất thường để 
kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban thuộc 
HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng 
năm của công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu. 
7. Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, 
nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông. 
8. Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ CBQL kế 
thừa, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần CBCNV- người lao động. 
9. Xây dựng và phát triển thương hiệu SAVITECH, văn hóa doanh nghiệp, gìn giữ môi 
trường xanh-sạch-đẹp trong phạm vi công ty. 
V. Quản trị Công ty 
1. Hội đồng quản trị 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 
   Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu cử tín 
nhiệm, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và các 
quy định hiện hành của pháp luật. 
Cơ cấu, phân công thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013) được tóm tắt như 
sau: 
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số lượng cổ 
phần sở hữu 

(cp) 

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phần có quyền 
biểu quyết (%) 

1 Ông Võ Nguyên Khôi Chủ tịch 5.500 0,06 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch 206.987 2,16 
3 Ông Bùi Quang Khoa Phó Chủ tịch 55.000 0,57 

4 Ông Bùi Nam Long Thành viên 73.584 0,77 
5 Ông Bùi Quang Minh Thành viên 165.000 1,72 

 Tổng cộng  506.071 5,29 

(Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Hồi đồng quản trị) 

1. Ông Võ Nguyên Khôi  

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh 

Nơi sinh 

1972 

Đồng Tháp 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 08.8.38496643 

Quá trình công tác: 

 Từ 1997 đến 2002 : Giảng viên Đại Học 

 Từ 2003 đến 2006 : Chủ tịch HĐQT Cty TM DV An Vinh 

 Từ 2007 đến 2008 : Phó TGĐ thường trực Cty phát triển BĐS Vạn Phát Hưng 

 Từ 2008 đến 2008 : Phó TGĐ thường trực Cty CP Chứng Khoán Đông Dương 

 Từ 2008 đến nay : Phó Chủ tịch thường trực công ty CP Giấy Viễn Đông (Nay là Cty CP 
Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông) 

 Từ 3/2009 đến nay: Chủ tịch Công ty CP Mai Lan 

 Từ 2009 đến nay: Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông; 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013  Cá nhân: 5.500 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết  0,06% 
 

2. Ông Bùi Quang Khoa 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh 

Nơi sinh 

1977 

Huế 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Ngoại thương 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 84.8.3842633 

Quá trình công tác: 

 Từ 01/1999 đến 5/2002 : Trợ lý GĐ, TP Sản xuất KD Cty TNHH SX TM Minh Phúc 

 Từ 5/2002 đến 4/2006 : PGĐ Phụ trách XNK Cty Phụ tùng Cơ Giới Trường Hải. Trưởng 
bộ phận phụ trách tuyến Châu Âu hãng tàu Kline, Cty liên doanh Vinabrige. 

 Từ 05/2006 đến 11/2006 : Trợ lý HĐQT Cty CP Giấy Viễn Đông 
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2. Ông Bùi Quang Khoa 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

 Từ 12/2006 đến 10/2008 : GĐ điều hành Cty CP Giấy Viễn Đông, thành viên HĐQT Cty 
CP Chè Cafe Di Linh, Cty CP Chè Minh Rồng. 

 Từ 2009 đến nay : TGĐ Ladotea. Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sài Gòn 
Viễn Đông. 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
18/03/2013  Cá nhân: 55.000 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết  Cá nhân: 0,57% 

Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại đã được nêu ở phần Danh sách Ban điều hành 
Công ty. 
b) Các tiểu ban thuộc Hôi đồng quản trị: 
Tiểu ban truyền thông và quan hệ cổ đông: 

STT Thành viên  Nhiệm vụ 
1 Ông Bùi Nam Long Trưởng ban 
2 Ông Võ Trần Quốc Thành viên 

3 Bà Lê Thị Thanh Tuyền Thành viên 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
c.1. Công tác quản trị công ty 
HĐQT nhiệm kỳ II, đã cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công 
tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hiện hành, Điều lệ, và thực tiễn trong 
hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển từng giai đoạn. Các nội dung chủ yếu về 
công tác quản trị công ty như sau: 
Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị công ty. 

- Quy chế quản lý nội bộ công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc 
trong và giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; thực hiện báo cáo quản 
trị công ty định kỳ hàng quý và năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 
GDCK TP.HCM. 

- Quy chế quản lý tài chính: thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng 
(soát xét), và cả năm (kiểm toán) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK 
TP.HCM. 

- Qui định về văn hóa ứng xử và trách nhiệm điều hành công ty cũng như lãnh đạo các 
phòng ban trong công ty phải có tinh thần tự trọng, biết nói lời xin lỗi, và sẵn sàng 
thực hiện văn hóa từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công 
ty,... 

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký doanh nghiệp và  cơ cấu vốn cổ đông.  
- Bổ sung Điều lệ công ty trong nhiệm kỳ II theo điều lệ mẫu đối với các công ty niêm 

yết và căn cứ theo Luật doanh nghiệp. 
- Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 11 (2012) tăng vốn điều lệ công ty từ 

87.000.000.000 đồng lên 95.699.830.000 đồng. 
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c.2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, và chiến lược đầu tư phát triển Công ty 
   Nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, riêng tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
tiềm ẩn về kinh tế, vì thế HĐQT nhiệm kỳ II tiếp tục theo dõi sát chính sách chủ trương 
định hướng trong việc điều hành chung của chính phủ, tăng cường và duy trì chỉ đạo, giám 
sát đối với Ban Tổng giám đốc và CBQL thông qua việc áp dụng chế độ báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư tài chính (dài hạn) tại các cuộc họp thường kỳ, các cuộc 
họp mở rộng, hoặc báo cáo theo yêu cầu. 
Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2012 và xét duyệt kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2013 theo tình hình chung của nền 
kinh tế, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua. 
Về đầu tư phát triển: Phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ những 
năm trước và tiếp tục chỉ đạo quá trình tái cơ cấu Công ty, gắn với tái cơ cấu tài chính - đầu 
tư tài chính dài hạn vào các công ty thành viên, liên doanh, liên kết. 
Về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty: 
Hoạch định và phê duyệt tổ chức bộ máy, nhân sự CBQL điều hành các cấp của Công ty.  
Chỉ đạo quá trình xây dựng văn hóa công ty, định hướng phát triển cán bộ nhân viên toàn 
diện, với mục tiêu đem lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và CBCNV Công ty. 
Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 
01 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ 21/04/2012 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 

02 01/BB-HĐQT 23/04/2013 Thay đổi chức danh HĐQT 

03 02/NQ-HĐQT 23/04/2012 

Thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn 
Thị Thu từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Ông Võ 
Nguyên Khôi đảm nhận chức danh Chủ tịch 
HĐQT kể từ ngày 03/05/2012 

04 03/BB-HĐQT 27/09/2012 

Biên bản họp HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ để 
trả cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về 
việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát 
hành thêm 
 

05 03/NQ-HĐQT 28/9/2012 
Nghị Quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ 
phiếu lẻ và niêm yết bổ sung cổ phiếu để trả cổ 
tức 

06 04/BB-HĐQT 26/12/2012 Biên bản họp HĐQT về việc chuyển nhượng cổ 
phần của Công ty liên kết  

07 04/NQ-HĐQT 26/12/2012 
Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển 
nhượng cổ phần của công ty liên kết cho cá nhân 
bên ngoài 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 
   Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo dõi, giám sát công tác quản lý 
của Ban Tổng Giám đốc. 
e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 
 Tiểu ban truyền thông và quan hệ cổ đông: 
- Công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; Báo cáo tài chính quý 
1,2,3,/2012; Báo cáo thường niên năm 2011. 
- Công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011. 
- Tập huấn thông tư 130 và thông tư 52/2012/TT-BTC  
- Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành thêm do chia cổ tức 
- Công bố thông tin về việc thay đôi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11 
- Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang sở hữu đối với Công ty liên 
kết. 
Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Nghị định, các công văn mới do Bộ Tài Chính, Ủy 
Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM ban hành; Qua đó 
công tác công bố thông tin định kỳ và thông tin thường xuyên khác được đảm bảo đúng 
theo quy định hiện hành. 
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 
ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 
Công ty trong năm: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều được đào tạo qua các 
chương trình quản lý cấp cao. 
2. Ban kiểm soát 
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

STT Thành viên Ban Kiểm 
soát Chức vụ 

Số lượng cổ 
phần sở hữu 

(cp) 

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phần có quyền 
biểu quyết (%) 

1 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng ban 1.100 0,01 

2 Bà Nguyễn Thị Bông Thành viên 220 0,00 
3 Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Thành viên 0 0 

 Tổng cộng  1.320 0,01 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 
+ Tham dự các buổi họp theo thư mời của HĐQT, BTGĐ 
+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 
2011.  
+ Trình HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. 
+ Xem xét các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu và 
nội dung trên báo cáo. 
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+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012. 
- 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 tổng 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 tổng 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. 
3. Các giao dịch, thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm 
soát. 
a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: 
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm: Trong năm 2012, HĐQT và 
BKS đã không nhận tiền thù lao nhằm góp phần chia sẽ khó khăn cùng Công ty. 
+ Tiền lương của Ban Giám đốc (Tổng) trong năm là 528.484.000 đồng, bình quân 
14.680.000 đồng/người/tháng. 
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 
-  Ngoài cổ tức được nhận bằng cổ phiếu thì không có phát sinh giao dịch nào. 
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh 
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Không phát sinh 
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VI. Báo cáo tài chính 
1. Ý kiến kiểm toán: 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 
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