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I. THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ PHÁT TRI ỂN THƯƠNG MẠI VI ỄN ðÔNG 

- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số : 0300377536 

- Vốn ñiều lệ : 255.227.670.000 ñồng 

- ðịa chỉ  : 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM 

- ðiện thoại : 08.38 428 633  Fax : 08.38 425 880  

- Mã chứng khoán : VID 

- Website : www.vidon.com.vn 

 

2. Quá trình hình thành, phát tri ển của Công ty 

Tiền thân của Công ty là Viễn ðông Kỹ nghệ Giấy Công ty (VIDOGICO), ñược thành 
lập ngày 15/4/1974, với mục tiêu sản xuất kinh doanh giấy bồi, giấy gói, giấy vệ sinh. 

Ngày 01/11/2000, Công ty Cổ phần Giấy Viễn ðông chính thức ñi vào hoạt ñộng với mô 
hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 4103000185 do Sở Kế 
hoạch và ðầu tư TP.HCM cấp lần ñầu ngày 24/10/2000. 

Ngày 25/12/2006, Công ty niêm yết cổ phiếu và giao dịch tại Trung tâm GDCK TP.HCM 
(nay là Sở GDCK TP.HCM) với mã chứng khoán VID, theo Giấy phép số 102/UBCK-
GPNY ngày 07/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

Ngày 21/08/2009, căn cứ Giấy chứng nhận ðăng ký kinh doanh và ðăng ký thuế số 
0300377536 do Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM cấp thay ñổi lần thứ 9, Công ty ñã bổ 
sung các ngành nghề kinh doanh mới & chính thức áp dụng tên doanh nghiệp mới.  

ðăng ký thay ñổi Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần thứ 10, ñã 
ñược chấp thuận của Sở Kế hoạch và ðầu tư Tp.HCM cấp ngày 22 tháng 12 năm 2010 về 
việc tăng vốn ñiều lệ công ty từ 214,491 tỷ ñồng lên 255,227 tỷ ñồng, ñược chia thành 
25.522.767 cổ phần. 

- Mệnh giá:      10.000 VND/cổ phần 

- Loại cổ phiếu:     cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán niêm yết:  VID 

- Cơ cấu vốn cổ ñông:    ñược nêu trong của báo cáo này 
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3. L ĩnh vực kinh doanh của công ty: 

- In ấn cao cấp; xuất nhập khẩu vật tư và trang thiết bị ngành in, ngành giấy. 

- Văn hóa-Giáo dục và ñào tạo nghề (liên thông ñào tạo các bậc học từ tiểu học ñến ñại 
học và sau ñại học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế); giáo dục văn hóa nghệ thuật; 
dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu ngành giấy; Sản xuất giấy, khăn giấy, tập học 
sinh nhãn hiệu VIDON. 

- Kinh doanh và liên kết xuất bản sách báo, tạp chí nội-ngoại văn, trang thiết bị văn 
phòng, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, ñồ chơi trò chơi. 

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Sản xuất và chế 
biến nông sản phẩm (chè, cà phê, thuốc lá, dược liệu, hương liệu...). 

4.  Thông tin về mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị 

Hội ñồng quản trị công ty nhiệm kỳ III ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường niên bầu 
cử tín nhiệm, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty hoạt ñộng phù hợp với 
ðiều lệ và các quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

Cơ cấu, phân công thành viên Hội ñồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015) ñược tóm 
tắt như sau: 

STT Thành viên Hội ñồng quản trị 
ñương nhiệm 

Chức danh Ngày nhận 
nhiệm vụ 

1 Ông Bùi Quang Mẫn Chủ tịch 07/04/2012 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó chủ tịch thứ nhất 07/04/2012 

3 Ông Võ Nguyên Khôi Phó chủ tịch thường trực 07/04/2012 

5 Ông Huỳnh Anh Tùng Thành viên 07/04/2012 

6 Ông Trần Hoàng Nghĩa Thành viên 07/04/2012 

 

- Cơ cấu bộ máy quản lý 

Ban giám ñốc: 01 Tổng giám ñốc, 02 Phó Tổng giám ñốc, 01 Giám ñốc ðiều hành, , 
01 Giám ñốc Tài chính, 01 Giám ñốc Sản xuất kinh doanh, 01 Giám  ñốc R&D.  

Ban Trợ lý 

Văn phòng Công ty 

Ban Nghiên cứu và Phát triển (R&D). 

Ban Quan hệ Cổ ñông & Truyền thông 

Phòng Tài chính Kế toán. 

Phòng XNK 

Phòng Kỹ thuật & Bảo trì. 

Phòng Quản lý Chất lượng. 

Phòng Công nghệ thông tin. 

Các Phòng Kinh doanh In, KD Thương mại. 

Các Xưởng In Ống ñồng, Xưởng In Offset 1, Xưởng In Offset 2. 
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Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn nhiệm/ 
nghỉ hưu 

1. Ông Võ Nguyên Khôi Tổng Giám ñốc 09/09/2009 - 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Phó Tổng Giám ñốc 01/06/2004 - 

3. Ông Bùi Quang Khoa Phó Tổng Giám ñốc 13/10/2008 - 

4. Ông Trần Hoàng Nghĩa Giám ñốc ðiều hành 13/10/2008 - 

6. Bà Mai Thị Trúc Giang Giám ñốc Tài chính 01/09/2007 - 

8. Ông Huỳnh Anh Tùng Giám ñốc SXKD 01/11/2012 - 

10. Bà Nguyễn Ngọc Bích Giám ñốc R&D 01/07/2009 - 

11. Ông Bùi Văn Thuỷ Kế toán trưởng 22/06/2009 - 

 

- Các công ty liên doanh /liên kết 

 

1. Công ty TNHH Hệ thống Giao nhận Vận chuyển Tinh Thông 

2. Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Hưng Phú 

3. Công ty Cổ phần Công nghệ Sài gòn Viễn ðông 

4. Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng 

5. Công ty Văn hóa Giáo dục Viễn ðông 

6. Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa Tây ðô 

 

5. ðịnh hướng phát triển 

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh truyền thống in ấn bao bì cao cấp có sự 
tương quan liên kết, bổ trợ cho nhau ñể phát triển, vừa phân tán/hạn chế rủi ro kinh 
doanh, vừa bảo ñảm hiệu quả ñầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn. 

- Cải tiến, ñổi mới thiết bị-công nghệ in ấn cùng với quá trình hợp lý hóa sản xuất; tiết 
kiệm chi phí sản xuất và quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, năng suất 
lao ñộng. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới trong ngành in ấn bao 
bì, sách-văn hóa phẩm, chế biến chè/nông sản phẩm, phù hợp với nhu cầu/thị hiếu 
người tiêu dùng, nhà sản xuất trong và ngoài nước. 

- Khai thác tốt nhất các nguồn lực tài chính hiện hữu và của các ñối tác, quỹ ñất của 
công ty và các ñơn vị thành viên; và ñặc biệt là nguồn nhân lực ñược xác ñịnh là tài 
sản quý nhất của công ty, yếu tố quyết ñịnh cho sự phát triển bền vững của Công ty 
trong dài hạn. 

 
6. Các rủi ro 

- Lãi suất không ổn ñịnh làm ảnh hưởng ñến chi phí giá thành sản phẩm; 

- Lạm phát, kinh tế bất ổn, …cùng các rủi ro về tỷ giá hối ñoái, lãi suất. 
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II.  TÌNH HÌNH HO ẠT ðỘNG TRONG NĂM 2012 

1. Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

Năm 2012 Công ty ñạt tổng doanh thu là: 612.648.741.906 ñồng ñạt 91.92% so với 
kế hoạch năm 2011, cụ thể: 
- Kinh doanh in ñạt  234.201.772.631 ñồng chiếm 73.18% so với kế hoạch và 

93.21% so với thực hiện năm 2011. (do tình hình giá cả và lãi suất ngân hàng vẫn 
còn cao nên áp lực về nguồn vốn và tăng trưởng khó khăn, do ñó Công ty cố gắng 
giữ thị phần như năm 2011).  

- Kinh doanh thương mại ñạt: 363.946.969.293 ñồng tăng trưởng 110.28 % so với 
kế hoạch.  

- Kinh doanh khác (Metrobooks + thuê kho): ñạt 14.5000.000.000 ñồng chiếm 
87.87% so với kế hoạch năm 2011. 

 
Bảng tổng kết doanh thu của bộ phận KDI + KDTM  

ðVT: ðồng 
STT Thực hiện 

2011 
Kế hoạch 

2012 
Thực hiện 

2012 
Tỷ lệ  
TH/KH - 2012 

KDI  251.258.142.220 320.000.000.000 234.201.772.631 73.18  % 
KDTM  699.510.671.009 330.000.000.000 363.946.969.293 110.28  % 
Khác  
(Thuê kho+Metrobooks) 

28.198.968.292 16.500.000.000 14.500.000.000 87.87 % 

Tổng cộng 978.967.781.521 666.500.000.000 612.648.741.906 91.92 % 
Lợi nhuận sau thuế - 7.707.000.000 14.741.000.000 7.250.959.679 49.18 % 

 

2. Tổ chức và nhân sự 

Cty tiếp tục xem xét lại cơ cấu nhân sự, sắp xếp lại quy trình khoa học và hợp lý nhất, tạo 
ñiều kiện cho mỗi nhân viên ñều phải có việc làm ñúng với khả năng và nhiệm vụ của 
mình, sẽ tuyển dụng - ñào tạo mới nguồn nhân lực nhân sự nhằm ñáp ứng kế hoạch phát 
triển sản xuất kinh doanh của công ty, thường xuyên mở các lớp  an toàn lao ñộng theo 
quy ñịnh, tuân thủ các nội quy, quy ñịnh của công ty 

 

3. Tình hình ñầu tư và tình hình thực hiện các dự án 

Trong năm 2012 công ty không triển khai thực hiện bất cứ dự án nào mới, chỉ hoàn tất 
các hạn mục còn lại tại chi nhánh Bình Dương của công ty.  

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 806.704.186.393 731.029.238.736  

Doanh thu thuần 978.467.427.497 612.648.741.906  

Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh -30.112.229.462 -25.454.128.244  

Lợi nhuận khác 20.718.640.128 2.934.043.473  

Lợi nhuận trước thuế -9.393.589.334 -22.520.084.771  

Lợi nhuận sau thuế -9.928.884.167 -24.286.167.442  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức -389 -952  
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b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLð/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLð-Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1.05 

 

0.62 

 

 

 

0.93 

 

0.75 

 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

- Hệ số nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0.66 

1.90 

 

0.65 

1.87 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

4.78 

 

 

1.21 

 

8.05  

 

 

0.83 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

- Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản 

- Hệ  số lợi nhuận từ hoạt ñộng 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

-0.01 

 

-0.03 

 

-0.01 

-0.03 

 

 

-0.04 

 

-0.09 

 

-0.03 

-0.04 

 

 

5. Cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần: Không có sự thay ñổi trong công ty 

b. Cơ cấu cổ ñông: 

Cổ ñông SL cổ phần % Tỷ lệ 

• Cð trong nước 25.325.314 99.23 

• Cð nước ngoài 197.453 0.77 

Cộng: 25.522.767 100 

c. Tình hình thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e. Các chứng khoán khác: Không có 
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III.  BÁO CÁO VÀ ðÁNH GIÁ C ỦA  BAN GIÁM ðỐC 

1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

(xem thêm phần giải trình của Ban Giám ñốc bên dưới) 

2. Tình hình tài chính 

(xem bên dưới BCTC kiểm toán 2012) 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

(xem thêm trong phần ñịnh hướng của HðQT bên dưới) 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

(xem thêm trong phần ñịnh hướng của HðQT bên dưới) 

5. Giải trình của Ban giám ñốc ñối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 

Theo báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AASC cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt ñộng của Công ty trong năm bị lỗ 
24,286 tỷ ñồng (lỗ lũy kế tổng cộng 34,215 tỷ ñồng). Trong ñó có ý kiến của kiểm toán 
viên lưu ý người ñọc về  nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn (nợ ngắn hạn 
363,652 tỷ ñồng; tài sản ngắn hạn 339,668 tỷ ñồng) và các khoản vay ngắn hạn cũng như 
dài hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi Nhánh 12 ñược gia hạn thời 
gian thanh toán. Kết quả này ñã ảnh hưởng ñến việc hoạt ñộng liên tục của công ty theo 
giả ñịnh của công ty kiểm toán. Ngoài ra kiểm toán viên cũng ñề cập ñến khoản nợ công 
ty phải thu từ tiền bán hàng cho Công ty Cổ phần Thương Mại Toàn Lực tương ñương 
207 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 80,6% tổng số dư nợ phải thu khách hàng của công ty tại ngày 
31/12/2012. Trong khi ñó số dư nợ ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thương Mại Toàn Lực 
ñã vượt quá tài sản ngắn hạn ảnh hưởng ñến khả năng thanh toán hiện hành của công ty 
này, qua ñó cũng có thể ảnh hưởng ñến tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần ðầu tư 
Phát triển Thương Mại Vi ễn ðông. 

 
Nguyên nhân, giải pháp khắc phục và cam kết hoạt ñộng liên tục của Công ty. 

 
Nguyên nhân 

 
Trong năm 2012, Công ty hoạt ñộng kém hiệu quả là do bị ảnh hưởng nặng nề từ những 
khó khăn chung của thị trường và nền kinh tế của Việt Nam. Tổng chi phí lãi vay ñược 
ghi nhận của Công ty trong năm 2012 là 57,809 tỷ ñồng là nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến 
kết quả hoạt ñộng SXKD sau cùng của công ty bị lỗ. 

 
Thực tế trong năm 2012 Công ty ñã ñược gia hạn khoảng 50% số tiền lãy vay này do 
Công ty ñược ngân hàng ñối tác kéo giản thời gian thanh toán sang năm 2013 và những 
năm tiếp theo trong khi chờ ñợi chính sách giảm thêm chi phí của khoản lãi phải trả này 
trong thời gian sắp tới. Vì vậy dù nợ ngắn hạn của công ty cao hơn tài sản ngắn hạn và kết 
quả hoạt ñộng của Công ty trong năm bị lỗ 24,286 tỷ ñồng nhưng công ty vẫn hoạt ñộng 
SXKD bình thường trong cả năm 2012. (Trước ñó Công ty ñã có báo cáo lợi nhuận trong 
năm 2012 do không ñưa vào khoản chi phí lãy vay ñược ngân hàng cho phép thanh toán 
sau năm 2012 như ñã trình bày và không tính ñủ các khoản dự phòng tài chính và rủi ro 
khác như công ty kiểm toán ñã ghi nhận và phản ảnh). 

 
Công ty chúng tôi cũng nhận thức ñược một trong những nguyên nhân dẫn ñến hiệu quả 
tài chính trong năm bị lỗ là do quá tập trung vào mục tiêu chiến lược ñầu tư phát triển dài 
hạn từ những năm trước ñã làm cho các nguồn lực hoạt ñộng ngắn hạn của Công ty bị hạn 
chế lớn. Công ty ñã ñầu tư tương ñương 120 tỷ ñồng ñể khai thác quyền sử dụng 50 năm 
12 hécta ñất tại Chi nhánh Bình Dương cũng như ñầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc 
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thiết bị dài hạn tại ñây. Công ty ñã ñầu tư tài chính dài hạn khoảng 128 tỷ ñồng vào các 
công ty liên doanh/liên kết và ñầu tư dài hạn khác. Trong ñó có ñầu tư vào hệ thống 
trường Việt Mỹ do công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn ðông (Savitech) quản lý và 
các công ty hoạt ñộng trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, ñầu tư dài hạn khác như công ty 
cổ phần Mai Lan, công ty Cồ phần Phát triển Ấn Tượng Việt, Công ty cổ phần Văn Hóa 
Tổng hợp Hưng Phú, công ty Cổ phần Chè Minh Rồng … Nguồn vốn ñầu tư này và chi 
phí vốn phát sinh trong những năm qua khá cao trong khi mức lợi tức thu ñược từ việc 
ñầu tư của Công ty chưa thật sự mang lại hiệu quả như mong ñợi.  

 
Giải pháp khắc phục 

 
ðể khắc phục hiệu quả hoạt ñộng trong năm 2012 và mang lại kết quả tích cực nhất trong 
năm 2013, Công ty chúng tôi ñã và ñang tiến hành ñồng loạt các giải pháp và hoạt ñộng 
quan trọng sau: 

 
1. Tiếp tục tái cơ cấu công ty: theo chiều hướng tinh gọn và hiệu quả hơn về mặt tổ chức 
- nhân sự, danh mục sản phẩm hàng hóa trong hoạt ñộng sản xuất và thương mại. 
 
- Về mặt tổ chức - nhân sự: ðến cuối năm 2012 Công ty ñã hoàn tất việc rà soát và tinh 
giản trên 25% nhân sự trong các phòng ban. Việc tinh giản này sẽ giúp cho Công ty giảm 
ñược một phần ñáng kể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (khoảng 20%) 
trong năm 2013 và những năm tiếp theo.  
 
 - Về hoạt ñộng kinh doanh: Công ty ñã tiến hành cắt giảm và chỉ chọn lọc danh mục kinh 
doanh xuất nhập khẩu với các sản phẩm giấy mỹ thuật cao cấp có tỷ suất lợi nhuận cao, 
thị trường tiêu thụ rộng và ñã nhận ñược cam kết hỗ trợ tín dụng ưu ñãi từ ñối tác chính là 
nhà cung ứng nước ngoài (Conqueror) cho hoạt ñộng xuất nhập khẩu thương mại của 
Công ty trong năm 2013. 
 
- Về hoạt ñộng sản xuất in ấn: Trong năm 2012, hoạt ñộng sản xuất in của công ty ñạt 
doanh số 234 tỷ ñồng. Lĩnh vực hoạt ñộng này của Công ty ñang có hiệu quả tốt. ðây là 
hoạt ñộng truyền thống cơ bản của Công ty trong nhiều năm qua với những khách hàng 
lớn và gắn bó lâu năm của Công ty như Vinataba, Donataba, Tổng công ty Công nghiệp 
Sài gòn, Laos Tobacco, Dutch Lady… Tính ñến thời ñiểm 31/03/2013 số lượng ñơn ñặt 
hàng từ các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất in của Công ty ñã tăng lên nhiều hơn so 
với năm 2012 khoảng 30%. Lĩnh vực sản xuất in của Công ty ñang phát triển tốt và ổn 
ñịnh nhờ vào hệ thống dây chuyền máy in 9 màu thế hệ mới Komori Chambon trị giá 
khoảng 62 tỷ ñồng, do Công ty ñầu tư lắp ráp và ñưa vào sản xuất chính thức từ năm 
2011 cho ñến nay, ñã ñược vận hành thuần thục, có thể khai thác hết công suất máy và 
phát huy hiệu quả tốt nhất. Dựa trên các hợp ñồng sản xuất và in bao bì Công ty ñã chính 
thức ký với ñối tác, dự kiến doanh thu trong hoạt ñộng sản xuất in của Công ty năm 2013 
sẽ ñạt tối thiểu 300 tỷ ñồng, tăng khoảng 30% so với năm 2012.  

 
2. Thoái vốn ñầu tư từ các công ty liên doanh liên kết 
 
 Trong năm 2013, Công ty sẽ tiến hành mạnh mẽ việc thoái vốn ñầu tư tại các công ty 
liên doanh và liên kết ñể trả nợ gốc ngân hàng và giảm chi phí lãy vay tối ña, sẵn sàng 
chuyển nhượng các khoản ñầu tư sinh lợi tại các ñơn vị ñang hoạt ñộng có lãi như hệ 
thống Trường Việt Mỹ, Công ty cổ phần Savitech (Mã CK niêm yết SVT, hiện Công ty 
ñang nắm giữ 33% cổ phần), Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa Tây ðô, Công ty 
Cổ phần chè Minh Rồng… và một số công ty khác. Mục tiêu thoái vốn ñầu tư thu hồi vốn 
về cho Công ty ñến cuối năm 2013 tối thiểu ñạt 35 tỷ ñồng. 
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3. Tăng cường thu hồi công nợ từ khách hàng lớn 
 
 Các khoản phải thu của công ty ñối với khách hàng và ñối tác: Công ty ñang tích cực 
ñàm phán và hợp tác với các khách hàng lâu năm ñể thu hồi các khoản phải thu có giá trị 
lớn, giảm thiểu rủi ro và tăng cường vốn lưu ñộng và giảm áp lực tín dụng từ ngân hàng. 
 ðặc biệt ñối với khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Thương Mại Toàn Lực như kiểm 
toán viên Công ty Kiểm toán AASC ñã lưu ý. Công ty Cổ phần Thương Mại Toàn Lực là 
ñối tác lớn và cũng là ñại lý phân phối hàng hóa thương mại tin cậy lớn của Công ty trong 
nhiều năm qua. Công ty Cổ Phần ðầu tư Phát triển Thương Mại Vi ễn ðông ñã có buổi 
làm việc cụ thể với công ty này ngay trong ngày 10/04/2012 trên tinh thần hợp tác và nêu 
rõ trách nhiệm thực thi nghĩa vụ thanh toán nợ phải trả cho Công ty Viễn ðông. Ngày 
11/04/2013, Công ty ñã nhận ñược công văn cam kết trả nợ (ñính kèm) từ Công ty Cổ 
phần Thương mại Toàn Lực trong thời gian sớm nhất có thể, khi công ty này tiến hành 
thoái vốn ñầu tư tài chính, ñẩy mạnh hoạt ñộng bán hàng hóa tồn kho và thu hồi công nợ 
từ khách hàng. Theo ñó Công ty Cổ phần Thương mại Toàn Lực cam kết sẽ thanh toán 
cho Công ty Cổ phần ðầu tư Phát triển Thương Mại Viễn ðông tối thiểu 60 tỷ ñồng trong 
năm 2013. Phần dư nợ còn lại Công ty Toàn Lực cam kết sẽ thanh toán cho Công ty Viễn 
ðông trong năm 2014 và 2015.  
  
4. Chuyển nhượng một phần tài sản Chi nhánh Bình Dương cho ñối tác tiềm năng 

 
Căn cứ theo nghị quyết số 15.13 NQ/HðQT-VID ngày 7 tháng 3 năm 2013 của công ty 
về việc chuyển nhượng một phần tài sản chi nhánh Bình Dương của Công ty cho ñối tác 
ñể thực hiện việc liên doanh liên kết (ðược thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ ñông 
bằng văn bản). 
 
Hiện nay, Ban giám ñốc ñang trong quá trình rà soát và tiến hành chuẩn bị các thủ tục 
quan trọng ñể ñàm phán với ñối tác tiềm năng lớn có thế mạnh về tài chính và sẵn sàng 
tham gia hợp tác góp vốn ñầu tư dài hạn trong lĩnh vực sản xuất với Công ty. Theo cam 
kết bảo mật thông tin cho ñối tác, hiện nay mọi việc ñàm phán ñang tiến triển tốt và gần 
ñến giai ñoạn hoàn tất sau cùng. Dự kiến nếu giao dịch này diễn ra thành công, Công ty sẽ 
nhận ñược nguồn tiền mặt tối thiểu 150 tỷ ñồng từ ñối tác này. 
 
ðây cũng là hoạt ñộng quan trọng giúp Công ty ñể công ty bổ sung thêm nguồn vốn, trả 
bớt phần lớn nợ vay, khai thác hết công suất máy móc thiết bị, mở rộng thêm khách hàng, 
và phát triển ngành sản xuất in ấn bao bì của Công ty trong tương lai.  

 
5. Ngoài các nguồn tài tr ợ từ các hoạt ñộng bên trong Công ty nêu trên, các thành 
viên HðQT cũng cam kết sẽ sử dụng các tài sản cá nhân của mình (cổ phiếu, bất ñộng sản 
cá nhân khác) ñể giúp tăng hạn mức tín dụng cho các hoạt ñộng tài chính cần thiết của 
Công ty trong năm 2013.  

 
Cam kết hoạt ñộng liên tục, hiệu quả trong năm 2013 và những năm tiếp theo của 
Công ty 

 
Trên ñây là những phân tích về kết quả hoạt ñộng SXKD của công ty trong năm 2012 và 
các kế hoạch, giải pháp cụ thể, ñặc biệt là các giải pháp về tài chính, cho việc khắc phục 
khó khăn, mang lại hiệu quả cần thiết ñối với Công ty trong năm 2013. Chúng tôi tin rằng 
với tổng tài sản hiện tại của Công ty là 731,029 tỷ ñồng trong khi tổng nợ ngắn hạn và dài 
hạn của toàn Công ty là 476,527 tỷ ñồng, với sự ñồng tâm hiệp lực và quyết tâm rất cao 
của toàn thể HðQT và toàn thể CB-CNV, cũng như các ñối tác và những cổ ñông, nhà 
ñầu tư gắn bó lâu năm, mục tiêu tái cơ cấu và hiệu quả tài chính của Công ty trong năm 
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2013 ñể bù ñắp cho các khoản lỗ trong hai năm 2012 và 2013 là hoàn toàn có cơ sở thực 
hiện ñược. Và chúng tôi cam kết Công ty sẽ tiếp tục hoạt ñộng liên tục và ổn ñịnh trong 
năm 2013 và những năm sắp tới. 
 

IV.  ðÁNH GIÁ C ỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG 
TY  

1. ðánh giá của hội ñồng quản trị về các mặt hoạt ñộng của công ty 

Những mặt làm ñược. 

Nhìn chung, trong năm thứ II của nhiệm kỳ III (2011-2015) HðQT công ty ñã tập 
trung thống nhất quản lý, chỉ ñạo toàn diện hoạt ñộng công ty như sau: 

- Hoạt ñộng của HðQT tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ. Thực hiện chế 
ñộ công bố thông tin về doanh nghiệp và tài chính minh bạch, công khai, và kịp thời 
ñến các cổ ñông, nhà ñầu tư, cơ quan chức năng. Bảo ñảm thực hiện ñúng về các 
quyền lợi và nghĩa vụ của cổ ñông. 

- Duy trì việc làm ổn ñịnh, nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý, bảo ñảm thu 
nhập, ñời sống vật chất-tinh thần ñối với CBNV-người lao ñộng. Cố gắng duy trì thu 
nhập người lao ñộng trong tình tình khó khăn hiện nay.  

Những mặt chưa làm ñược. 

Năm tài chính 2012 có một số nội dung/chỉ tiêu ñã không bảo ñảm hoàn thành theo 
Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2011 ñã ñề ra. 

- Mặc dù doanh số chỉ ñạt 91.92% so với cùng kỳ, nhưng thời ñiểm năm 2012 là giai 
ñoạn khó khăn thật sự của công ty. Trong ñó có phần vốn ñầu tư ñể thực hiện những 
chiến lược dài hạn của công ty tương ñối lớn mặc dù cần thiết nhằm hướng tới hiệu 
quả lâu dài và bền vững, nhưng những dự án ñầu tư ñó chưa thể mang lại hiệu quả 
nhanh cho công ty. Chính yếu tố này dẫn ñến chi phí tài chính tăng cao trong năm 
2012 chưa ñược bù ñắp kịp thời. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 âm 24.286 tỷ ñồng. ðây là năm thứ hai liên tiếp Công 
ty kết thúc năm tài chính với lợi nhuận âm. Báo cáo của Ban ñiều hành sẽ phân tích 
những nguyên nhân khách quan và chủ quan về kết quả tài chính 2012 của công ty, rất 
mong toàn thể cổ ñông xem xét, ghi nhận và chia sẻ về việc này. 

2. ðánh giá của Hội ñồng quản trị về hoạt ñộng của Ban Giám ñốc công ty 

Hội ñồng Quản trị chỉ ñạo Ban Tổng giám ñốc Công ty CP ðầu tư Phát triển Thương 
mại Viễn ðông phải cố gắng thực hiện tốt việc ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh và tuân thủ theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước, theo sứ mệnh của Công 
ty, ñiều lệ và nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông. 

3. Các kế hoạch ñịnh hướng của Hội ñồng quản trị 

Trên cơ sở phân tích những khó khăn-thuận lợi của năm 2013, những mặt ñã làm 
ñược-chưa làm ñược trong năm vừa qua, HðQT ñịnh hướng chỉ ñạo hoạt ñộng trong 
năm thứ 2 của nhiệm kỳ III (2011-2015) như sau: 

- Xem xét lại chương trình hành ñộng và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 trong ñó 
có tái cơ cấu nhân sự trong toàn hệ thống công ty, tiếp tục thực hiện chính sách tiết 
kiệm, giảm chi phí không phù hợp. Hoàn thiện các quy chế quản trị công ty, bảo ñảm 
năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với ðiều lệ, luật ñịnh và thực tiễn hoạt ñộng 
của công ty và tập ñoàn. 

- Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty; soát xét lại các danh mục ñầu tư của 
các công ty thành viên/liên kết, thúc ñẩy chương trình tái cơ cấu các công ty ñó theo 
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ñịnh hướng hiệu quả; và sẵn sàng thoái vốn tại các công ty thành viên /liên kết hoạt 
ñộng ổn ñịnh nhưng chưa bảo ñảm mức sinh lợi kỳ vọng.  

- Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, BTGð dự), hay bất thường ñể 
kịp thời chỉ ñạo, giám sát và ñánh giá hoạt ñộng của Ban Tổng giám ñốc, các tiểu ban 
thuộc HðQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng 
quý/hàng năm của công ty, bảo ñảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu. 

- Duy trì chế ñộ CBTT minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ ñông, 
nhà ñầu tư, cơ quan chức năng, bảo ñảm lợi ích cao nhất cho cổ ñông. 

- Duy trì chế ñộ chính sách phát triển nguồn nhân lực, ñào tạo bổ sung ñội ngũ CBQL 
kế thừa, mở rộng việc làm, nâng cao ñời sống vật chất-tinh thần CBNV-người lao 
ñộng. 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu VIDON, văn hóa doanh nghiệp, gìn giữ môi 
trường xanh-sạch-ñẹp trong phạm vi công ty. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh tái cấu trúc công ty trên cơ sở các nguồn lực hiện có, bảo ñảm 
nguyên tắc kế thừa & phát triển; 

- Duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh, thương hiệu công ty, tập trung khai thác tối ña 
hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh in ấn bao bì.  

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY  

1. Hội ñồng quản trị 

HðQT nhiệm kỳ III, ñã cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả 
công tác quản trị công ty, bảo ñảm phù hợp với luật ñịnh hiện hành, ðiều lệ, và thực 
tiễn trong hoạt ñộng kinh doanh, chiến lược ñầu tư phát triển giai ñoạn 2011-2015. 
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 ñộ giám sát, chế ñộ làm việc 
trong và giữa HðQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám ñốc; thực hiện báo cáo quản 
trị công ty ñịnh 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 ñịnh 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 ñịnh về văn hóa ứng xử và trách nhiệm ñiều hành công ty cũng như lãnh ñạo các 
phòng ban trong hệ thống Viễn ðông 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,... 

2. Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát ñã thực hiện ñúng chức trách và thẩm quyền trong công tác giám sát, 
kiểm tra, báo cáo cho HðQT và ðại hội ñồng cổ ñông về tình hình hoạt ñộng của 
Công ty CP ðầu tư Phát triển Thương mại Vi ễn ðông. Tất cả hệ thống tổ chức quản 
lý và ñiều hành của công ty ñều tuân thủ các quy ñịnh hiện hành của pháp luật, ðiều 
lệ của Công ty, nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông… 

Các hoạt ñộng phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội ñồng quản tr ị, Ban Tổng 
giám ñốc: 
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+ Ban kiểm soát ñã phối hợp chặt chẽ với HðQT, Ban Tổng giám ñốc trên tinh thần 
xây dựng hợp tác, tôn trọng và chấp hành ðiều lệ Công ty và luật ñịnh hiện hành, bảo 
ñảm lợi ích chung của công ty;  

+ ðịnh kỳ hàng quý trao ñổi cùng HðQT, Ban Tổng Giám ñốc trong việc tuân thủ các 
chính sách chế ñộ tài chính cũng như việc tuân thủ ðiều lệ, các quy chế hoạt ñộng của 
Công ty. 

 

3. Các giao dịch, thù lao, và các khoản lợi ích của Hội ñồng quản trị. Ban giám ñốc 
và Ban kiểm soát   

- Trong năm 2012 các thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám ñốc công 
ty không có các giao dịch cổ phiếu của công ty và các khoản lợi ích từ công ty cũng 
không có, do Công ty lỗ sau kiểm toán soát xét năm tài chính 2011, 2012.   

- Về thù lao, và các khoản lợi ích của Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát công ty như 
sau: 

 Năm 2011 Năm 2012 

Thu nhập Hội ñồng Quản trị và Ban kiểm soát. 

- Thu nhập TV. HðQT và BKS 

- Thu nhập từ tiền thù lao Chủ tịch HðQT  

 

144.000.000 

402.032.000 

 

58.800.000 

221.187.500 

Thu nhập Ban giám ñốc. 

- Thu nhập từ tiền lương, thưởng 

 

1.404.781.820 

 

1.544.706.837 

 

VI.  Báo cáo tài chính 

1. Ý ki ến kiểm toán 

(Xem trong phần Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012) 
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2. Báo cáo tài chính ñược kiểm toán 
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