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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
Năm 2015 

 
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 12 
ngày 02/06/2014. 

- 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 

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 nhiều 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. 

- Tháng 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 của cổ phiếu SVT. Số 
lượng cổ phiếu niêm yết tới ngày 31/12/2015 là 9.569.983 cổ phiếu. 

2. 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. 

Các sản phẩm và lĩnh vực hoạt động chính của Công ty  

Sản phẩm cơ khí truyền thống 

  

 

   

 

 

 

Sản phẩm Giấy thương mại 

 

  

 

 

 

Hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm chè, càphê và nông sản 

 

   

 

 

 
Hợp tác đầu tư phát triển Hệ thống trường Việt Mỹ (VAschools)  

 

 

   

 

 

 



Địa bàn kinh doanh  

Địa bàn kinh doanh của Công ty b
Trung và Miền Nam. 

Miền Bắc, 010%

Miền Trung, 

BIỂU ĐỒ
THEO DOANH S

ủa Công ty bao gồm: các tỉnh thành thuộc khu vực Miề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miền Nam, 
086%

Miền Bắc, 010%

Miền Trung, 
004%

ỂU ĐỒ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
THEO DOANH SỐ NĂM 2015

Miền Nam

Miền Bắc

Miền Trung

ực Miền Bắc, Miền 

 

Miền Nam

Miền Bắc

Miền Trung
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

Mô hình quản trị 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA 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 (ĐHĐCĐ) 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. 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM 
SOÁT 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC 
KINH DOANH 

GIÁM ĐỐC  
ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU 

PHÒNG 
CUNG 
ỨNG 

THƯƠNG 
MẠI 

HỆ THỐNG 
TRƯỜNG 
VIỆT MỸ 
VÀ ĐẦU 
TƯ PHÁT 

TRIỂN 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH KẾ 
TOÁN 

NHÀ MÁY 
SẢN 

XUẤT 

PHÒNG 
NHÂN SỰ 

HÀNH 
CHÁNH 

PHÒNG 
KỸ 

THUẬT 
CHẤT 

LƯỢNG 
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Hội đồng Quản trị 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) 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  

Ban Kiểm Soát (BKS) 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. BKS hoạt động 
độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

Ban 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 cho HĐQT, Tổng Giám đốc về chiến lược đầu tư và phát triển; 

Quản lý dự án phát triển Hệ thống Trường 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 HĐQT, 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, 6 tháng, 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 máy móc thiết bị 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 
                                                                                                                   (Đvt: 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 15.000 30% 4.950 

5. Công ty CP Giấy Toàn Lực Giấy, sản xuất-In 96.000 35,77% 50.860 

Cộng       58.285 

 
4. 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: 

Sử dụng nguồn vốn của công ty có hiệu quả; đảm bảo tăng trưởng về doanh thu và lợi 
nhuận; tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông; tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định 
cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. 

Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông mục tiêu hướng đến phát triển bền vững và 
trở thành một trong những công ty có hoạt động đầu tư về giáo dục hiệu quả. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Chiến lược mà HĐQT và Ban điều hành công ty thống nhất thực hiện sau khi đã phân 
tích kỷ về năng lực nội tại của công ty, khả năng cạnh tranh cũng như những dự báo về 
sự phát triển lâu dài của công ty; đó là xây dựng công ty trở thành công ty đầu tư và đầu 
tư trọng tâm vào lĩnh vực giáo dục thông qua quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát nhằm 
thu được lợi ích kinh tế từ việc khai thác hiệu quả hoạt động của Hệ thống Trường Việt 
Mỹ (VASCHOOLS). 

Hệ thống Trường Việt Mỹ hiện nay gồm hơn 10 trường đã và đang hoạt động có hiệu 
quả, khai thác hết công suất của mặt bằng hiện tại và của tòa nhà 06 tầng nằm trong giai 
đoạn 01 của Dự án đầu tư xây dựng và mở rộng trường Việt Mỹ mà SAVITECH là chủ 
đầu tư. Trong thời gian sắp đến HĐQT sẽ phê duyệt thực hiện tiếp giai đoạn 02 để hoàn 
thành dự án tổng thể đồng thời để công ty SAVITECH có thêm nguồn thu ổn định phục 
vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nghề kinh doanh truyền thống (sản 
xuất phụ tùng xe, kinh doanh giấy thương mại) nhằm giữ vững thị phần và tăng trưởng 
ổn định. 

Thực hiện các dự án đầu tư mang tầm chiến lược nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh 
doanh, hoạt động hiệu quả và phát huy thương hiệu của công ty. 

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) 

Đối với môi trường  

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, SAVITECH hiểu rõ tầm quan trọng 
và trách nhiệm của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Công ty thực hiện các chính 
sách và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong từng mảng hoạt động kinh 
doanh đồng thời triển khai tiết kiệm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với toàn 
thể cán bộ công nhân viên. 

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 quá trình sản xuất, vận chuyển 
hàng hóa để giảm lượng khí CO2... 

Đối với xã hội và cộng đồng 

Trong nhiều năm qua SAVITECH luôn phối hợp chặt chẽ với hệ thống các trường 
Việt Mỹ (VASCHOOLS) thực hiện các đề án nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp các 
em học sinh được giáo dục toàn diện, phát triển bản thân để trở thành thế hệ tương lai của 
đất nước.  

Ngoài ra Công ty luôn 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. 
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5. Các rủi ro đối với việc thực hiện các mục tiêu của công ty 

Rủi ro kinh tế 

Hoạt động của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông chịu ảnh hưởng bởi 
các biến động của nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như của thị trường tài chính tiền 
tệ. Những diễn biến bất lợi có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, 
thắt chặt tín dụng và tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào. Nhằm giảm thiểu tác động của 
những ảnh hưởng trên, Công ty chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị, dự trù cho 
những tình huống thay đổi trong tình hình kinh tế, thị trường, củng cố nội lực tài chính 
đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng, nhà cung cấp, và tổ chức 
tín dụng của Công ty. 

Rủi ro về pháp luật 

Hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên sự tuân thủ pháp luật và các quy định hiện 
hành, chủ yếu là Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật chứng khoán, Luật thương mại, 
Luật lao động... Những thay đổi của văn bản pháp luật đều có ảnh hưởng nhất định đến 
hoạt động kinh doanh 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. 

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 ra giá trị gia tăng cho xã hội. 

Với mặt hàng là Giấy thương mại, phụ tùng xe máy, xe đạp, và gia công nhiệt 
luyện…Công ty phải luôn cạnh tranh với các đối thủ trong nước, không những vậy Công ty 
còn cạnh tranh với các hàng hóa sản phẩm đến từ Trung Quốc, 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.  

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 SVT, 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 SVT 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…  

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… 



 - 10 -

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
         Đvt: triệu đồng. 

Chỉ tiêu 
TH 

năm 2014 
TH 

năm 2015 
% TH 

2015/2014 
Kế hoạch 
 năm 2015 

% Hoàn  
thành 
KH  
năm 
2015 

Tổng doanh thu 56.478 103.142 182,62% 80.000 128,93% 

Lợi nhuận trước thuế 5.526 11.036 199,71% 7.000 157,66% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.043 2.278 218,41% 1.320 172,58% 

Lợi nhuận sau thuế 4.483 8.758 195,36% 5.680 154,19% 

Các chỉ tiêu như: Tổng doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm trước và 
so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

Để tạo ra doanh thu và lợi nhuận kể trên, Ban lãnh đạo Công ty đã sử dụng hiệu quả tất 
cả các nguồn lực hiện có của Công ty thông qua hoạt động kiểm soát và quản trị chi phí 
hoạt động như sau: 

Bảng phân tích chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2015 

                                                                                                           Đvt: triệu đồng. 

Yếu tố chi phí 
Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT 
Doanh thu thuần 55.664   102.421   

Giá vốn hàng bán 47.847 85,96% 95.438 93,18% 

Chi phí bán hàng 1.304 2,34% 1.403 1,37% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.862 3,35% -571 -0,56% 

Chi phí hoạt động tài chính -86 -0,15% -4.185 -4,09% 

- Giá vốn hàng bán thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty, do đó 
để hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty luôn nghiên cứu 
tìm ra các giải pháp để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh. Năm 
2015, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu tăng so với năm trước; Nguyên nhân tăng chủ 
yếu là do: sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên Công ty phải giảm giá bán, mặt khác yếu 
tố trượt giá của chi phí đầu vào cũng làm tăng tỷ trọng này. 

 - Chi phí bán hàng được Công ty kiểm soát rất tốt, tiết kiệm tối đa; Năm 2015 tỷ 
trọng chi phí bán hàng trên doanh thu chỉ chiếm 1,37% và giảm so với năm trước. 

 - Chi phí phí quản lý doanh nghiệp năm nay cũng giảm rõ rệt; Nguyên nhân giảm là 
do: Công ty đã thu hồi được các khoản nợ khó đòi nên hoàn nhập chi phí dự phòng nợ 
phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài Chính, giá trị hoàn nhập là: 2.346 triệu đồng. 
Ngoài biến động giảm kể trên thì các khoản mục phí còn lại đều được công ty tiết giảm 
một cách hợp lý. 
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- Chi phí tài chính giảm rất nhiều so với năm trước là do các đơn vị mà SAVITECH 
có tham gia đầu tư góp vốn hoạt động ngày càng hiệu quả nên công ty đã hoàn nhập chi 
phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, giá trị hoàn nhập là: 3.776 triệu đồng. Ngoài ra 
Công ty còn nhận được khoản kích cầu cấp bù lãi vay là: 877 triệu đồng. 

Các chi phí kể trên đều được Ban điều hành tính toán một cách hợp lý, tối ưu nhất 
nhằm làm giảm chi phí, là một trong các yếu tố quan trọng giúp SAVITECH vượt mức 
lợi nhuận kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

 

2. Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban Điều hành 

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. Ông Võ Trần Quốc Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 
17/03/2016) 

7. Bà Nguyễn Thị Thu Phượng Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 
17/03/2016) 

 

Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban Điều hành: 

1. Ông BÙI NAM LONG  

Chủ tịch 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 06/2009: Giám Đốc điều hành Cty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông  
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1. Ông BÙI NAM LONG  

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - kiêm Tổng Giám Đốc 

 Từ 07/2009 đến 2014 : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty. 

 Từ 04/2014 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty. 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
14/03/2016 

: 73.584 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,77% 

 
 

 

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 
14/03/2016 

: 6 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết : 0,00% 

 

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 
14/03/2016 

206.987 cổ phần  

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

 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 
14/03/2016 

: 7 cổ phần. 

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

 
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 
14/03/2016 

: 165.000 cổ phần. 

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

 
6. 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 
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6. Ông VÕ TRẦN QUỐC 

Kế Toán Trưởng  

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

 Từ 7/2010 đến 17/03/2016: Kế  toán trưởng Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông. 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
14/03/2016 

: 100 cổ phần. 

 

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

 
7. Bà NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG 

Kế Toán Trưởng  

Quốc tịch 
Việt Nam 

Năm sinh  

Nơi sinh 

1962 

Tiền Giang 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 84.8.22150194 

Quá trình công tác: 

 Từ 2010 đến 16/03/2016: Phó phòng kế toán Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

 Từ 17/03/2016 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
14/03/2016 

: 6 cổ phần. 

 

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

Những thay đổi trong Ban Điều hành 

Ông Võ Trần Quốc – Kế toán trưởng: miễn nhiệm ngày 17/03/2016. 

Bà Nguyễn Thị Thu Phượng – Kế toán trưởng: bổ nhiệm ngày 17/03/2016. 

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

Số lượng lao động tại 31/12/2015: 68 người. 

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.  

 

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

Các khoản đầu tư lớn 

Về thực hiện dự án: Công ty không triển khai thực hiện dự án đầu tư mới nào. 

Về đầu tư tài chính: Ngoài giá trị đầu tư tài chính chuyển tiếp từ những năm trước 
sang, trong năm Công ty đầu tư góp vốn thêm vào Công ty Công ty CP Đầu Tư Phát 
Triển Giáo Dục Hoàng Việt là 450.000.000 đồng, Công ty CP Giấy Toàn Lực là 



 - 15 -

30.010.500.000 đồng, tổng giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2015 là 96.544.511.652 
đồng, cụ thể đầu tư vào các ngành như sau: 

 
Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu 

 

Giá trị đầu tư vào 
các nhóm ngành 

Chiếm tỷ lệ 
trong tổng 

giá trị đầu tư 
1. Ngành văn hóa, Giáo dục: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.650.790.000đ 13,15% 

2. Ngành Giấy, Sản xuất-In: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61.371.789.000đ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

62,88% 
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3. Ngành kinh doanh thương mại 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

18.706.500.000đ 21,85% 

 
4. Ngành chè, càphê và nông sản: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.815.432.652đ 2,12% 

Tổng cộng 96.544.511.652 đ 100% 

Các công ty con, công ty liên kết 

Hiện nay SAVITECH đã và đang chuyển hướng thành công ty đầu tư và đầu tư trọng 
tâm vào lĩnh vực giáo dục, do đó các khoản đầu tư vào các Công ty liên kết của 
SAVITECH chủ yếu là Hệ thống trường Việt Mỹ (VASCHOOLS). Tính đến 31/12/2015 
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giá trị mà SAVITECH đã đầu tư góp vốn và xây dựng công trình trường học Việt Mỹ là 
khoảng hơn 30 tỷ đồng. 

Hệ thống trường 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, học sinh được học tập trong 
một môi trường giáo dục hiện đại, tân tiến, chất lượng toàn diện phù hợp với xu hướng 
hội nhập quốc tế sâu rộng. Qua đó xác định chất lượng giáo dục là giá trị cốt lõi trong 
chiến lược phát triển chung của Hệ thống các trường Việt Mỹ mà SAVITECH là một 
trong các nhà đầu tư nắm quyền kiểm soát. 

Hệ thống trường Việt Mỹ đang ngày càng phát triển về quy mô, số lượng và chất 
lượng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đem lại sự kỳ vọng lớn đối với công ty 
SAVITECH nói riêng và nhu cầu học tập của xã hội nói chung. 
  

 

 

 

 

(Trụ sở chính của Hệ thống trường Việt Mỹ, 
địa chỉ: 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM) 

4. Tình hình tài chính 

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

Chỉ tiêu Thực hiện 
Năm 2014 

Thực hiện 
Năm 2015 

% tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 128.013 154.391 20,61% 

Doanh thu thuần 55.664 102.421 84,00% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5.548 11.058 99,32% 

Lợi nhuận khác -22 -21 -4,55% 

Lợi nhuận trước thuế 5.526 11.036 99,71% 

Lợi nhuận sau thuế 4.483 8.758 95,36% 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 7,00 1,56 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,92 1,07 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ /Tổng tài sản % 9,83 19,77 
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Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 10,91 24,64 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Lần 6,28 8,35 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,43 0,66 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 8,05 8,55 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 3,88 7,07 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3,50 5,67 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

% 9,97 10,80 

Trong năm 2015: 

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của công ty lần lượt là 1,56 và 1,07 
lần, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn; Đồng thời tạo ra giá trị gia 
tăng do 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 chỉ chiếm 19,77% 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 suất khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS), 
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
trên tổng tài sản (ROA) đều tăng so với năm trước. 

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 14/03/2016, 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 134 9.569.113 99,99% 

  Tổ chức 5 3.892.560 40,67% 

  Cá nhân 129 5.676.553 59,32% 

2 Cổ đông nước ngoài 1 870  0,01% 

  Tổ chức 0 0   

  Cá nhân 1 870  0,01% 

  Tổng cộng 135 9.569.983 100,00% 

Thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ đông:  
                                                                                                                          Đvt: 1.000.000 VNĐ 

Danh mục  
Cổ đông  

trong nước  
Cổ đông 

nước ngoài   
Tổng 

Giá trị  Tỷ lệ  Giá trị  Tỷ lệ  Giá trị  Tỷ lệ  

Tổng số vốn chủ sở hữu 95.691 99,99% 8 0,01% 95.699 100,00% 

CĐ sở hữu trên 5% 54.602 57,06%   54.602 57,06% 

CĐ sở hữu từ 1 đến  5% 35.966 37,58%   35.966 37,58% 

CĐ sở hữu dưới 1% 5.130 5,36% 8 0,01% 5.138 5,36% 

Danh sách cổ đông lớn: 

Stt Tên cổ đông lớn 
Ngày 14/03/2016 

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 A2-8 Đường N5, KCN Tây Bắc, H.Củ 
Chi, TP.HCM 

  

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 

  



 - 20 -

 Cộng 5.460.250 57,06% 

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   9.569.983 95.699.830.000 

Trong năm  0 0 

Cuối năm   9.569.983 95.699.830.000 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh. 

e) Các chứng khoán khác: Không phát sinh. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 
dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí nên sắt thép là nguyên vật liệu trực 
tiếp dùng để tạo ra các sản phẩm. 

Chi phí nguyên vật liệu dùng để tạo ra các sản phẩm trong năm 2105 là: 11.084.322.615 
đồng. 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản 
phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: 

Do đặc thù về sản phẩm, kích thước phôi sản phẩm và về đặc tính lý hóa của nguyên 
vật liệu tạo ra sản phẩm nên Công ty không thể tái chế nguyên vật liệu mà chỉ thanh lý 
phần phế liệu trong quá trình sản xuất cho các công ty khác có sản xuất các loại sản phẩm 
thích hợp hơn. 

6.2 Tiêu thụ năng lượng 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 

Hoạt động sản xuất của Công ty là khai thác và vận hành hệ thống máy móc thiết bị, 
quá trình vận hành đó cần phải sử dụng năng lượng mà chủ yếu là điện năng. 

Chi phí điện năng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm là: 868.662.873 
đồng. 

Chi phí điện năng khối văn phòng sử dụng là: 96.518.097 đồng. 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 

Tiết kiệm năng lượng đồng nghĩa với việc giảm giá thành sản phẩm nên Công ty đã 
kiểm tra, theo dõi, đo lường mức tiêu hao năng lượng của các thiết bị cũ qua đó so sánh 
và thay thế bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng hơn. 
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Giá tri thay thế thiết bị trong năm là: 2.260.252.256 đồng. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết 
kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo): 

Các đề xuất cũng như sáng kiến tiết kiệm năng lượng được thông qua tại các buổi họp 
giao ban định kỳ của Công ty, xem xét trên cơ sở phù hợp và tiến hành thực hiện, không 
lập thành văn bản. 

6.3 Tiêu thụ nước 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

Công ty không tiêu thụ nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ sử 
dụng theo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu tại các khối văn phòng. 

Nguồn nước sinh hoạt được cung cấp bởi Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân là một 
trong các đơn vị cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM. 

Giá trị sử dụng nước sinh hoạt trong năm là: 10.179.742 đồng. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có. 

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Kể từ khi chính thức hoạt động cho đến nay, Công ty luôn tuân thủ pháp luật và các 
quy định về bảo vệ môi trường; Các đoàn kiểm tra môi trường thường xuyên đến kiểm tra 
và kết luận công ty đã tuân thủ về bảo vệ môi trường.  

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 
môi trường: Không phát sinh. 

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

Số lượng lao động tại 31/12/2015: 68 người. 

Số lượng lao động bình quân năm:  67 người (giảm 4,29% so với năm 2014). 

Thu nhập bình quân người lao động: 6.200.000 đồng/người/tháng (tăng 4,17% so với 
năm 2014). 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

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,… 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, tổ chức tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 
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- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 

* Huấn luyện định kỳ hàng năm về an toàn - vệ sinh lao động; Công ty mời Phòng 
Cảnh sát PCCC địa phương về huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty; 
Số giờ được đào tạo trung bình: 06 giờ/người/năm. 

* Ngoài ra Công ty còn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ nâng cao cho khối văn phòng 
nhằm làm việc có hiệu quả, số giờ được đào tạo trung bình: 04 giờ/người/năm. 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm 
bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: 

* Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các CB.CNV tự học tập để phát triển kỹ 
năng và phát triển sự nghiệp. 

* Phối hợp cùng các đơn vị khác cùng tổ chức các khóa học như nâng cao quản trị 
doanh nghiệp, nghiệp vụ chuyên sâu.  

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Năm 2015, Công ty có những hoạt động cộng đồng như: 

Tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hóc Môn. 

Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động chưa có việc làm ở 
huyện Hóc Môn và các địa phương lân cận.  

6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN 

Công ty đang có những bước chuẩn bị và định hướng để phát triển thị trường vốn xanh 
và sẽ báo cáo ngay khi có hướng dẫn cụ thể của UBCNN. 

 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

   Trong những năm qua Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo công ty luôn xác định đầu 
tư vào lĩnh vực Giáo dục là chiến lược trọng tâm để SAVITECH phát triển bền vững. 
Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi thì các ngành kinh doanh truyền thống của công ty 
vẫn đóng vai trò then chốt; tạo đà quan trọng để SAVITECH thực hiện các mục tiêu, 
chiến lược phát triển dài hạn. 

Năm 2015, môi trường kinh doanh của Việt Nam tuy được cải thiện nhưng sức mua 
trên thị trường vẫn còn thấp, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn về đầu ra như: hàng 
tồn kho cao, khả năng thu hồi công nợ kém, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều làm cho 
thị phần bị giảm sút nghiêm trọng đã tác động xấu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của hầu hết các doanh nghiệp; Là thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp nên công ty 
SAVITECH cũng gặp phải những khó khăn tương tự. 

Tuy nhiên, bằng sự đồng tâm và nổ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên 
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã khắc phục khó khăn và hoàn thành 
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau: 
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2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản                      Đvt: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2015 01/01/2015 
Chênh lệch 

Số tiền % 
 A.  Tài sản ngắn hạn 47.675.941.102 53.828.609.786 (6.152.668.684) -11,43% 

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền  448.662.715 662.710.564 (214.047.849) -32,30% 

II.  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  3.421.020.000 2.337.697.000 1.083.323.000 46,34% 

III.  Các khoản phải thu ngắn hạn  28.502.349.479 42.786.341.299 (14.283.991.820) -33,38% 

IV.  Hàng tồn kho    14.870.551.358 7.986.951.531 6.883.599.827 86,19% 

V.  Tài sản ngắn hạn khác    433.357.550 54.909.392 378.448.158 689,22% 

 B.  Tài sản dài hạn 106.715.542.584 74.184.451.562 32.531.091.022 43,85% 

 I.   Các khoản phải thu dài hạn  10.000.000 10.000.000 0 0,00% 

 II.   Tài sản cố định   1.296.285.316 22.258.147.573 (20.961.862.257) -94,18% 

III.   Bất động sản đầu tư  19.439.434.581  19.439.434.581  

IV.   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   85.969.822.687 51.916.303.989 34.053.518.698 65,59% 

 V.   Tài sản dài hạn khác    0  

  Tổng cộng tài sản 154.391.483.686 128.013.061.348 26.378.422.338 20,61% 

Tổng tài sản của công ty trong năm 2015 tăng 20,61% tương ứng 26,37 tỷ đồng so với 
năm 2014, trong đó: 

- Tài sản ngắn hạn giảm 11,43% tương ứng 6,15 tỷ đồng, giảm chủ yếu là do các 
khoản phải thu ngắn hạn giảm 33,28% tương ứng 14,28 tỷ đồng, trong khi đó hàng 
tồn kho tăng 86,19% tương ứng 6,88 tỷ đồng, các khoản khác có tăng nhưng 
không đáng kể; 

-  Tài sản dài hạn tăng 43,85% tương ứng 32,53 tỷ đồng chủ yếu là do các khoản 
đầu tư tài chính dài hạn tăng 65,59% tương ứng 34,05 tỷ đồng, việc thực hiện 
chuyển đổi giữa tài sản cố định và bất động sản đầu tư do mục đích sử dụng không 
làm ảnh hưởng đáng kể đến việc thay đổi giá trị. 

- Công ty sử dụng tài sản hiệu quả để tạo ra doanh thu và lợi nhuận, không có khoản 
phải thu nợ xấu hoặc tài sản xấu nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. 

b. Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 31/12/2015 01/01/2015 
Chênh lệch 

Số tiền % 
I. Nợ ngắn hạn 30.522.005.816 7.353.238.735 23.168.767.081  315,08% 
1. Phải trả cho người bán 22.449.852.678 1.160.089.250 21.289.763.428  1835,18% 

2. Người mua trả tiền trước 2.237.198.485 2.696.519.485 (459.321.000) -17,03% 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 986.149.075 312.736.982 673.412.093  215,33% 

4. Phải trả người lao động 794.297.819 753.337.580 40.960.239  5,44% 

5.Chi phí phải trả 73.357.010 94.511.722 (21.154.712) -22,38% 

9. Phải trả ngắn hạn khác 3.268.630.567 1.630.374.184 1.638.256.383  100,48% 

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 700.000.000 700.000.000 0  0,00% 

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12.520.182 5.669.532 6.850.650  120,83% 

II. Nợ dài hạn 0 5.235.360.385 (5.235.360.385) -100,00% 
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9. Vay và nợ dài hạn   5.235.360.385 (5.235.360.385) -100,00% 

Cộng 30.522.005.816 12.588.599.120 17.933.406.696  142,46% 

Nợ phải trả tính đến thời điểm cuối năm 2015 tăng 142,46% tương ứng 17,93 tỷ đồng 
so với năm 2014; Do trong năm công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán hàng, đã 
nhập nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp và chưa đến kỳ thanh toán do 
đó làm tăng khoản nợ trả người bán là 21,28 tỷ đồng so với năm 2014. Đối với khoản nợ 
dài hạn thì giảm 5,2 tỷ đồng do công ty tất toán khoản vay dài hạn.   

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

Trong năm 2015 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. 

  - Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán 
bộ quản lý; 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.   

- 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. Công ty luôn xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp 
với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- 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 

4.1 Mục tiêu chung năm 2016 

- Hoạt động chiến lược trọng tâm của SAVITECH là hoạt động đầu tư vào lĩnh vực 
Giáo dục thông qua việc khai thác hiệu quả chuỗi Hệ thống hơn 10 trường học mang 
thương hiệu 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. 

- Công ty tiếp tục duy trì và phát huy các lĩnh vực kinh doanh chính (Giấy thương 
mại, sản xuất phụ tùng xe và cho thuê mặt bằng) của công ty hiện nay thông qua việc 
hoàn thiện kênh phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường và tăng thị 
phần nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 
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- Hợp tác triển khai các dự án tại các đơn vị mà SAVITECH có tham gia đầu tư góp 
vốn nhằm làm tăng nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính.  

- Đảm bảo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên của công ty; phát huy 
thương hiệu SAVITECH; đảm bảo tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ 
đông. 

4.2 Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2016 

Kinh tế thế giới năm 2016 được dự đoán là có phục hồi nhưng không vững chắc, sẽ có 
nhiều biến động khó lường nhất là tác động chính sách của các nước lớn và tình hình bất 
ổn chính trị ở nhiều nơi; tốc độ tăng trưởng tuy có cải thiện nhưng vẫn đối mặt với nhiều 
khó khăn và thách thức. 

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, Việt Nam phải tuân thủ các cam kết 
khi hội nhập Quốc tế và gia nhập cộng đồng ASEAN, là cơ sở đáng tin cậy, tăng thêm 
niềm tin và kỳ vọng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2016 
cũng là năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, trong khi các doanh 
nghiệp còn chưa tìm ra giải pháp để để nâng cao năng lực cạnh tranh thì hàng hóa từ các 
nước bên ngoài đã tràn vào thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sẽ khó cạnh tranh 
ngay cả thị trường trong nước. 

Mặt khác, thông qua hoạt động mua lại, các tập đoàn kinh doanh, bán lẻ lớn của các 
nước đã có mặt tại Việt Nam như: Tập đoàn BJC đã mua lại hệ thống 42 cửa hàng Family 
Mart và chuỗi siêu thị Metro tại Việt Nam, Tập đoàn Central Group mua lại gần một nửa 
cổ phần công ty sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim… Theo nhận định của nhiều 
chuyên gia kinh tế, hàng hóa Việt Nam sẽ bị đánh bật ngay trên thị trường nội địa. Đây là 
điều rất đáng báo động cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có cả công ty 
SAVITECH nếu không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng lực quản trị doanh 
nghiệp.  

Trước những dự báo về áp lực cạnh tranh khốc liệt và tình hình kinh tế còn nhiều biến 
động khó lường. Với bề dày xây dựng và phát triển, phát huy lợi thế của doanh nghiệp, 
HĐQT và Ban Điều Hành cẩn trọng đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tế-
tài chính năm 2016 như sau: 

BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2015 

Kế hoạch 
năm 2016 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 80.000 80.000 

2 Lợi nhuận trước thuế “ 7.000 7.000 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp “ 1.320 1.000 

4 Lợi nhuận sau thuế “ 5.680 6.000 

 
4.3 Những giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2016 như trên, theo chỉ đạo của Hội Đồng 
Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc đề ra các giải pháp điều hành như sau: 
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- Chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh linh họat, chủ động nhằm ứng phó kịp 
thời các diễn biến của thị trường; tập trung phát triển các ngành kinh doanh mũi nhọn của 
Công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng 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 nâng cao 
chất lượng giảng dạy, xây dựng thương hiệu VASCHOOLS 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 đơn vị mà SAVITECH tham gia đầu tư tài chính, Hội Đồng Quản Trị và 
Ban Tổng Giám Đốc 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 
nhiều cổ tức hơn, phù hợp hơn trong việc phát huy hiệu quả vốn mà công ty đã đầu tư. 

- Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh 
tranh trên thị trường. 

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ thống nhà phân phối thông qua cơ chế quản lý cũng 
như chính sách thưởng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh tiêu thụ chủ 
lực này. 

- Đẩy mạnh hơn nữa các chương trình tiếp thị, quảng bá thương hiệu nhằm tăng cường 
sự hiện diện và lan tỏa thương hiệu SAVITECH đến khách hàng và người tiêu dùng.  

- Tăng cường công tác quản lý như: khai thác và vận hành máy móc thiết bị hoạt động 
hết công suất, tăng cường thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho, tiết giảm chi phí và 
mở rộng thị phần nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận. 

- Phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ kế thừa, tăng cường 
đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên. 

- Khuyến khích và khen thưởng cán bộ công nhân viên tham gia đóng góp ý kiến, sáng 
chế, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; Nâng cao tinh 
thần và trách nhiệm đối với sự phát triển của Công ty. 

- Tăng cường công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 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. 

- 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. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không phát sinh. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty: 
như đã báo cáo ở phần trên, Công ty đã hoàn toàn tuân thủ pháp luật và các quy định về 
bảo vệ môi trường. 

 

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 

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2015 cho thấy triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam đang 
rộng mở hơn qua sự tích cực của các chỉ số vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát, tăng 
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trưởng tín dụng. Tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là xăng dầu, sắt thép năm 
2015 duy trì trong xu hướng giảm, đã góp phần hạ chi phí giá thành sản phẩm, tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Tuy vậy, thực tế môi trường kinh doanh năm 2015 hoàn toàn không thuận lợi như sự 
mong đợi của nhiều doanh nghiệp; các doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, khó 
khăn và thách thức; áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn khi Việt Nam hội nhập sâu 
rộng. 

Kết thúc niên độ tài chính 2015, công ty SAVITECH đã hoàn thành các mục tiêu kế 
hoạch đề ra; tổng doanh thu đạt 103,14 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,75 tỷ đồng; 
doanh thu và lợi nhuận của công ty đều vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ 
năm 2014. 

HĐQT đánh giá cao về sự nổ lực và quyết tâm của toàn thể Ban Lãnh đạo và CB.CNV 
công ty; đã khắc phúc mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

Kết quả này là cơ sở để SAVITECH vững tin thực hiện chiến lược phát triển dài hạn 
theo đúng lộ trình phát triển của Công ty; đồng thời cho thấy SAVITECH luôn vận động 
để phát triển bền vững, khẳng định được uy tín và vị thế của mình trên thị trường. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty 

   Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao 
trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, 
am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý 
và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế 
hoạch. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, phấn 
đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu chung. 

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị sẽ tập trung năng lực và trí tuệ để tiếp tục xây dựng giải pháp phát 
triển bền vững. 

Tập trung quản trị chiến lược đầu tư phát triển công ty; soát xét lại hoạt động đầu tư 
vào các công ty liên doanh liên kết và đầu tư góp vốn khác nhằm thu được lợi tức, nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông. 

Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trong 
đó có tái cơ cấu và kiện toàn nhân sự 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. 

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 tăng trưởng và hiệu quả đã đề ra. 

Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, Ban TGĐ 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. 
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Công bố thông tin 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. 

Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ 
quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ công nhân viên- người 
lao động trong công ty. 

Xây dựng và phát triển thương hiệu SAVITECH, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt 
các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng. 

 

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 III 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 III (2014-2019) được tóm tắt 
như sau: 

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 Bùi Nam Long Chủ tịch 73.584 0,77 

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 Quang Minh Thành viên 165.000 1,72 

5 Bà Nguyễn Ngọc Hiển Thành viên   

 Tổng cộng  500.571 5,23 

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

1. 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 

 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. 
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1. Ông BÙI QUANG KHOA 

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị  

 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 
14/03/2016 

 Cá nhân: 55.000 cổ phần. 

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

 

2. Bà Nguyễn Ngọc Hiển 

Ủy viên Hội Đồng Quản Trị  

Quốc tịch Việt Nam 
Năm sinh 

Nơi sinh 

1986 

TP. HCM 

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị KD 

Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 84.8.3849.6643 

Quá trình công tác: 

 Từ 2008 đến 2010: Chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Cty TNHH Nielsen Việt Nam 

 Từ 2010 đến 2013: Trợ lý HĐQTrị Cty CP TM Toàn Lực. 

 Từ 2013 đến nay : Trưởng phòng Nhân sự và Đào tạo Cty TNHH Bao Bì MM Vidon. 

 Từ 2014 đến nay : Thành viên HĐQTrị Cty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông. 

Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 
14/03/2016 

 Cá nhân: 0 cổ phần. 

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm thành viên Ban điều hành công ty 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 Bùi Quang Minh Thành viên – người công 
bố thông tin chứng khoán 

3 Ông Võ Trần Quốc Thành viên 

4 Bà Lê Thị Thanh Tuyền Thành viên 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Công tác quản trị Công ty 

HĐQT nhiệm kỳ III, 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: 
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- 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, Sở GDCK 
TP.HCM và các cơ quan quản lý khác. 

- 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 nhận trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công 
ty,... 

- Quy định về trách nhiệm của công ty đối với môi trường và xã hội như: tiết kiệm 
năng lượng, giảm khí thải, tiêu thụ nguồn nước; các chính sách lao động nhằm 
đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

Quản trị điều lệ, đăng ký kinh doanh, niêm yết và cơ cấu vốn cổ đông:  

- Điều lệ Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông 
qua và đảm bảo phù hợp Điều lệ mẫu ban hành của Bộ Tài chính. 

Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, và chiến lược đầu tư phát triển Công ty 

   Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của 
công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các 
bộ phận quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của 
công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết 
ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung 
thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và Cổ đông. 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGĐ công ty và các cán bộ quản lý thông qua 
báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của TGĐ về 
tiến độ thực hiện, về định hướng triển khai, những khó khăn, vướng mắc… tại các cuộc 
họp định kỳ hằng tháng và đột xuất của HĐQT. Qua đó nắm bắt sát tình hình của công ty, 
đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu quả trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh, để đạt được chỉ tiêu theo kỳ vọng. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

tham dự 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Bùi Nam Long Chủ tịch 8/8 100% 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch 8/8 100% 

3 Ông Bùi Quang Khoa Phó Chủ tịch 8/8 100% 

4 Ông Bùi Quang Minh Thành viên 8/8 100% 

5 Bà Nguyễn Ngọc Hiển Thành viên 8/8 100% 
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Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

 
01 

 
01/BB-HĐQT 

 
14/01/2015 

HĐQT đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần do 
Công ty CP TM Toàn Lực Phát hành từ Bà Bùi Thị 
Ngọc Yến 

 
02 

 
02/BB-HĐQT 

 
20/01/2015 

HĐQT đồng ý chuyển nhượng cổ phần do Công ty 
CP TM Toàn Lực Phát hành cho Ông Bùi Quang 
Minh-TV.HĐQT 

 
03 

 
01/NQ-HĐQT 

 
20/01/2015 

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần 
do Công ty CP TM Toàn Lực Phát hành cho Ông 
Bùi Quang Minh-TV.HĐQT 

 
04 

 
03/BB-HĐQT 

 
05/02/2015 

Biên bản họp HĐQT về việc dự kiến ngày tổ   chức 
ĐHĐCĐ TN năm 2014 và một số vấn đề khác 

 

05 

 
04/BB-HĐQT 

 

28/03/2015 

Biên bản họp HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2015 và 
phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 
năm 2015 

 
06 

 
05/BB-HĐQT 

 
30/03/2015 

HĐQT đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần do 
Công ty CP Giấy Toàn Lực Phát hành từ Công ty 
CP TM Toàn Lực 

 
07 

 
01A/NQ-HĐQT 

 
30/03/2015 

Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ 
phần do Công ty CP Giấy Toàn Lực Phát hành từ 
Công ty CP TM Toàn Lực 

 
08 

 
06/BB-HĐQT 

 
30/6/2015 

HĐQT rà soát tình hình sản xuất kinh doanh  6 
tháng đầu năm 2015 và xem xét hiệu quả việc đầu  
tư tài chính của Công ty 

09 07/BB-HĐQT 14/9/2015 
Đôn đốc, giám sát các giải pháp thực thi để Công ty 
đạt chỉ tiêu năm 2015 đã đề ra 

10 08/BB-HĐQT 30/12/2015 
Đánh giá tổng thể các mục tiêu đã thực hiện trong 
năm 2015 

 

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 định kỳ: Báo cáo tài chính quý 4/2014; Báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo thường niên 
năm  2014; Báo cáo tài chính quý 1+quý 2+quý 3/2015 

CBTT 24h: Về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; CBTT về việc 
chuyển nhượng cổ phần; Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 

Tham gia tập huấn các Thông tư của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ; Trung tâm Lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam. 
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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 0  

2 Bà Nguyễn Thị Bông Thành viên 0  
3 Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Thành viên 0  
 Tổng cộng  0  

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 
2014.  

Trình HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. 

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. 

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015. 

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. 
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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 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban 

Tổng Giám đốc trong năm: 

                           Đvt: đồng 

I Thù lao của Hội đồng quản trị 

1 Ông Bùi Nam Long Chủ tịch 22.999.415 

2 Ông Võ Nguyên Khôi Nguyên Chủ tịch 9.962.405 

3 Ông Bùi Quang Khoa Phó chủ tịch 12.367.124 

4 Bà Nguyễn Thị Thu Phó chủ tịch 12.367.124 

5 Bà Nguyễn Ngọc Hiển Thành viên 4.139.551 

6 Ông Bùi Nam Long Nguyên Thành viên 2.044.010 

7 Ông Bùi Quang Minh Thành viên 6.183.562 

  Cộng   70.063.191 

 

II Thù lao của Ban Kiểm soát 

1 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng BKS 9.275.343 

2 Bà Nguyễn Thị Bông TV.BKS 6.183.562 

3 Bà  Nguyễn Thị Thủy Tiên TV.BKS 6.183.562 

  Cộng   21.642.467 

 

III Lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc 

1 Ông Bùi Nam Long Tổng giám đốc 324.456.416 

2 Ông Võ Văn Hải Giám đốc kinh doanh 206.862.000 

3 Ông Nguyễn Thế Phượng Giám đốc sản xuất 206.862.000 

  Cộng   738.180.416 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

STT 
Người thực hiện  

giao dịch 
Quan hệ với cổ đông 
nội bộ/cổ đông lớn 

Số cổ phiếu 
sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 

1 Ông Võ Trần Quốc 
Nguyên Kế toán 
trưởng 1.100 100 Bán 

2 Bà Nguyễn Thị Bông UV.Ban Kiểm Soát 220 0 Bán 

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: 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 
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