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BAO CAO CUA HQr DONG QUAN TRI NAM 2018

1. Dinh ei6 vO hoat al6ne cira Cdne tv:

Ndm 2018 c6 th6 n6i ld ndm 6n tugng cria kinh t6 Viet Nam khi dat t6c dQ cao nh6t
trong vdng 10 ndm v6i mdc tdng trucrng7,08o/o trong U6i cann qu6c tti kh6ng m6y thu4n lgi.
Ndm 2018 cfing ld mQt ndm dAy bi6n dQng cira thi trulng xe 6 t6 ViQt Nam v6i cA hai thhi

,i
cqc, Am d4m ldn sdi dQng. Nghi dinh 116 6p dpng vdo th6ng 0ll20l8 dd ldm thay ddi cgc
diQn xe llp rfry vd xe nhQp khAu v6i 06 th6ng dAu ndm ld sU chi6m nnh gan nhu toirn b9 thi

a'
trubng cta xe ldp rhp, d6n th6ng 912018 thitruong 6 t6 khdi sdc khi xe nhfp kh6u do pt nhap
vA Vigt Nam. Th6ng kO sdn lugng todn thi trudng ndm 2018 dqt 352.209 xe, tdng 16%o so
vdi cung kj'(theo b5o c6o VAMA + HTC). Thf trucmg bAt dQng sdn ndm 2018 nhin chung
6n dinh, ph6t tri6n d6ng d6u tr6n moi phdn khric.

Trong U6i cann dAy bitin dQng cua thitruong ndm2018 vd vdi tinh thAn "DqT PHA
TU DUY - NANC fAnf CfA fn!", timg thanh vi6n ldnh d4o, qu6n ly C6ng ty vit c6c
doanh nghipp trong hO th6ng dd m4nh dan c6 nhirng eOi mOi tich cgc trong tu duy vlr suy
nghi, c6 nhirng hdnh dQng quytit liQt vd phu hgp nhim t4o dQng lpc m4nh mE cho c6n bQ,

nhAn vi6n todn hQ th6ng vugt qua nhirng kh6 khdn vd th6ch thirc, tdng khd ndng s6ng t4o vir
i.

hiQu suAt trong cdng viOc dO dua Cdng ty vd hQ th6ng tdng t6c v6i nhffng kOt qu6 d6ng ghi
nhAn nhu sau:

VO ph6t tri6n hG th6ne:

Vdi 07 dai ly 25 vd 35 khai truong di vdo ho4t dQng trong ndm20l8 g6m TAy Ninh
Ford, Hyundai Scrn Trir, Hyundai Ki6n Giang, Toyota Nam Einh, Hei Ducrng Ford,
Mitsubishi Qu6ng Nam, Hyundai Vinh Thinh (xe thucrng mai ("CV")) vdr 02 dqi ly trong
th6ng 0ll20l9ld Gia Einh Ford, Hyundai Hung Thinh (CV) thi dtin nay hQ th6ng ph6n ph6i
616 cua C6ng ty dd c6 48 <l4i ly hopt dQng trdn ci nu6c. Trong ndm 2018, hQ th6ng ctng
ti6p tuc da d4ng h6a th6m c6c nhdn hiQu s6n phAm phAn ph6i m6i nhu Isuzu, Hyundai (CV),
...BOn canh d6, c6c hoat dQng dich vu ctng dd dugc titip tpc chir trgng, dAy manh hon nhim
tdng tinh b6n virng cho chu6i giafti cria hQ th6ng.

Thiphan phdn ph6i 6 t6 cria h6 th6ng d6n cudi ndm 2018 dd dqt 10,90 t[ng 1,0 %o so

v6i cung ky 2017 (theo b6o c6o VAMA) va d4t 8,96yo tdng0,04o/o so vdi cung kj' (theo b6o
c6o VAMA + HTC).
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VG tldu tu:
Trong ndm 2018, tolrn h9 th6ng da dAu tu cho.tiri s6n cti dfnh vd g6p v6n thdnh l4p,

tdng v6n g6p vdo c6c doanh nghiQp trong hQ th6ng gAn 200 tj'd6ng, trong d6riOng Savico
t[ng ddu tu hon 35 tj'ddng.

Vd quin tri:
C6ng ty ddti6p tpc tSng culng ktit n6i, h6 trg c6c doanh nghiQp trong hQ th6ng qua

", ..t ,.A x . ,vi€c cdi ti0n va 6p dqng cdc bi6u mdu b6o c6o qu6n tri nhdm chia s6 th6ng tin, cflp nhat tinh
hinh thitrumg kip thoi vd dinh ky; td chric nhi6u hQi thio chuy6n eC ttSt hqp vdi tham quan
thqc t6; dhnh gi6 vh cung c6 hopt dQng t4i mQt s6 doanh nghiQp chua hiQu quA; hd trg cilc
doanh nghiQp phSt tritin d4ily theo dfnh hudng vh theo kti ho4ch.

T4p trung giAi quyOt dut thanh ly c6c danh mpc dAu tu kh6ng hiQu quA AC thu nOi vOn
va tpp trung thu c6 tfc tri c6c doanh nghiQp AC UO sung, ph6t tri6n hoat dQng kinh doanh
chinh.

Quan he hqp t6c chi6n luoc v6i Vietinbank, Vietcombank titip tpc ph6t huy dugc
hiOu OuA vd tao nhi6u thuan lgi.cho c6c doanh nghiQp trong h0 th6ng titlp c4n dugc ngudn
v6n v6i c6c chinh s6ch vd 15i su6t uu ddi.

Titip tpc triOn khai vir thuc hiQn viQc d6nh gi6 riri ro trong ho4t dQng kinh doanh, quAn
ly tdi chinh, ki6m so6t chi phi dC n6ng cao hiQu qu6 kinh doanh t4i timg doanh nghiQp.

Nghi6n ciru fng dpng c6ng ngh6 trong todn hQ th6ng qua vi6c x6y dpg hQ th6ng
qudn ly ERP vd c6c k6nh chia s6 th6ng tin online ctn c6c diSn ddn tryc tuy6n ve nhan sq, tlri
chinh, kO to6n, thucrng m?i, ...

-,t 4.,ve co tuc:
"C6 titc ndm 2017 bdng ti6n mdt dd dugc chi trd cho c6 d6ng vdo thang 912018 v6i tj'

lQ l2%lv6n diAu lQ tuong img gAn 30.000.000.000 d6ng dirng theo Nghi quy6t cua D4i hQi

d6ng c6 d6ng 2018.

OC tOi da h6a hiQu quA cua c6 d6ng khi dAu tu vio Cdng ty vh tr6n co sd ki5t qud ho4t
dQng kinh doanh 2018, HQi ddng Quin tri d6 xu6t D4i h6i ddng cd ddng thucrng niOn 2019
ph6 duyQt tdng muc chia c6 tirc ndm 2018 bing ti6n mflt ti 12% theo k6 hoach I€n l5%.

Vd trich nhi6m m6i trulne vi xi hdi:

C6c doanh nghiQp trong hQ th6ng titip tr,rc tri6n khai viOc tu6.n tht c6c quy dinh, chinh
s6ch v6 an toirn, b6o vQ m6i trudng, phdng ch5y chfra ch6y th6ng qua viOc ki6m so6t ch4t
ch6 tu y thirc cho d6n viQc thgc hiQn.

Tr6ch nhiQm OOi vOi c6ng d6ng, xd h6i ti6p tUc dugc thgc hipn tai c6c doanh nghiQp
trong hQ th6ng th6ng qua c6c chucrng trinh chdm s6c, h6 trg cho c6c d6i tugng chinh s6ch,
kh6 khdn vd c6c chucrng trinh thiQn nguyQn kh6c.

Ndm 2018, c6c doanh nghiQp thdnh vi6n trong hQ th6ng dd d4t dugc gAn 20 gihi
thucrng t4i cdc cu6c thi tay ngh6 cua circ nhd s6n xudt,.C6ng ty vd mQt s6 doanh nghiQp
thdnh vi6n ti6p tqc d4t dugc gi6i thu&ng Sao Vdng OAt ViQt vd doanh nghiQp ti6u bi6u
TP.HCM. C6ng ty cflng vinh dg dugc x6p h4ng 85 trong 500 Doanh nghiQp l6n nh6t
ViQt Nam vd h4ng 31 trong 500 Doanh nghiQp Tu nhdn lcm nh6t Vi0t Nam.

2. Gi6m sit vir clSnh ei6 vd hoat al6ne cfia Ban TOne GiSm d6c. cic dai di6n v6n

H6i d6ng Qu6n tri dd gi6m s6t hopt dQng ctra Ban T6ng Gi5m d6c, cdc dai diQn v6n
qua c6c chuong trinh ldm viOc, c6c cuQc hgp cua HQi d6ng QuAn tri; d6, thudng xuy6n trao
d6i, thAo lufln vd ch6t v6n Ban T6ng GiSm d6c, cdc dai diQn v6n t4i c5c cuQc hgp, budi ldm
vi6c vir qua thu di6n tu, diqn thoai nhim d6m b6o tinh chinh x6c, phtr hqp, kip thoi vd hiQu
qua.
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Cdn cir vdro qu6 trinh gi6m s6t vd ktit qu6 thqc t6 ctra hoat dQng kinh doanh, Hdi d6ng

Quan tri nhdn thAy:

- Ngay tu dAu ndm, Ban T6ng Gi6m d6c da cing v6i ctrc dai dipn v6n tqi ctrc doanh
nghiQp thenh vi6n xdy dpg vd thuc hiQn kO ho4ch kinh doanh ndm 2018 trOn co sd
phi hqp v6i d4c diiSm cria timg khu vgc vd thUc ti6n cua ttmg doanh nghiQp; c6ng t5c
dU b6o thi trucrng, chia s6 th6ng tin duoc thgc hiQn nhanh ch6ng vd kfp thdi; viQc

.2
ph6t tri6n vd mo r6ng mqng lu6i, da d4ng h6a s6n ph6m ph6n ph6i vd gia tbng thi
phAn d5i v6i linh vgc kinh doanh chinh dugc t4p trung vd dAy m4nh; viQc tri6n khai
thpc hiQn c6c thri tUc 1i0n quan d6n c6c dq Snbdt ddng s6n dugc chri trong; viec ki6m

- .2
tra, kiem so5t hoat dQng tdi chinh k0 to6n, tinh tu6n thri dugc thqc hiQn ch{t chd vd
thulng xuydn hcrn.

- TrCn co sd k6t qud kinh doanh khd quan cira 06 thdng dAu ndm 2018 vi tinh hinh thi
trubng dd rO n6t hcrn, Ban T6ng Gi5m d6c vd chc dqi diQn v6n dd cirng th6ng nh6t
x6c l4p muc ti€u kinh doanh moi v6i m6t so chi ti6u tdng hcrn 40Yo so v6i muc ti6u
ban dAu dd du<rc Eai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua. Muc ti6u kinh doanh m6i dd dugc
HQi d6ng Qudn tri ch6p thuQn phO duyOt theo ty quy6n cta D4i hQi d6ng c6 d6ng, cr,r

th6 nhu sau:

- H9 th6ng b6o c6o tdi chinh quy, ndm duoc 14p vh c6ng b6 theo dirng c6c quy dlnh
ph6p luat hiQn hdnh.

- Tuy nhi6n, Ban T6ng Gi6m d6c cAn tflp trung hon nira cho viQc thyc hiQn vd h6 trg
c6c doanh nghiQp thlrc hiQn c6c thu tpc ph6p ly li6n quan d6n m4t bing phdttri€n chc
dp 6n thuong m4i; ddm bAo hodn thiOn thri tgc ph6p ly dd chuy6n nhugng mQt sd dU
, .a
6n bAt dQng sdn; c6 cdc giAi phSp nAng cao c6ng t5c quin tri, di6u hanh ngdy cdng
chuydn nghiQp hcm d6i v6i hopt. dQng tdi chinh, kinh doanh, ph6t tri6n ngudn nhdn
luc vir ki0m so6t nii ro cho hQ th6ng.

3. Ho4t itQng cria HQi tl6ng Quin tri:
Trong ndm 2018, Hgi ddng QuAn tr! dd ho4t dQng phn hqp theo quy dinh cua ph6p

luAt, didu lQ va dd dem l4i hiQu qud tOt ntr6t c6 th6 cho C6ng ty. C6c c6ng viQc thuQc thAm
quy6n cua HQi ddng QuAn tr! dugc c5c thdnh vi6n gi6i quy6t vdi tinh thAn tap trung, th6n
trong, tr6ch nhiQm vd bAo vO quy6n lgi cria C6ng ty, ctra c6 ddng theo quy dinh ph6p lu4t vd
di6u lQ. Tt d6, dd dem lai hiQu qu6 cho C6ng ty vd c6 d6ng khi doanh thu, loi nhufln, quy
md hQ th5ng ngdy cdng giatdng.

HQi d6ng QuAn tri dd chi dao, tri6n khai vd gi6m s6t ho4t dQng kinh doanh cua
C6ng ty vir c6c doanh nghiQp trong hQ th6ng th6ng qua 07 cuQc hgp t4rc tit5p t6 chfc dinh ky
hdng qui va khi cAn thitit, 25 ldn tnmg cAu y ki6n c6c thenh vi6n bing vdn b6n, qua d6
banhanh 27 quy€tdinh va48 th6ng b6o.

C6c thdnh viOn Hdi d6ng QuAn tri dugc cung c6p th6ng tin, tdi liQu mQt c6ch dAy du,
klp thoi d6 c6 dri thdi gian xem x6t, th6o lufln, c6 y kitin vir dua ra quytit dinh. C6c quy6(-
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dinh ctra HQi d6ng Qu6n tr! duoc th6ng qua dpa tr6l co sd th6ng tin cu th6, rd rdng, dAy dri
vir su d6ng thu4n ciua chc th^dnh vi6n. C6c chi dao, t<tit lu4n dugc ban hdnh sdm dC Ban T6ng
Gi6m d6c vd c6c dai diqn vdn kip thoi thqc hiQn.

C6c quytlt dinh cria HQi ddng QuAn tri dugc c6ng b6 c6ng khai theo quy dlnh ph6p
luQt vd tq nguyQn,.g6p phAn n6ng cao tr6ch nhiQm cua HQi d6ng QuAn tri tru6c c6 ddng,
t4o di6u kiQn cho c6 d6ng gi6m s5t hopt dQng ctra HQi d6ng Qudn tri.

H6i d6ng Qu6n tr! cfing da ktit hqp chflt ch6 v6i Ban kiOm so6t d0 ki6m tra, gi6m s6t

tinh tu6n thri quy dinh ph6p lu4t, di6u lQ vd quy dinh kh6c c6 li6n quan trong qu5 trinh qudn
tri, di6u hdnh C6ng ty vit cdc doanh nghiQp trong h€ th6ng.

Ti6u ban Lucrng, Thudng, Ngu6n nhAn lqc do thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri dQc lap
php tr6ch dA h5 tro cho Ban T6ng giSm d6c vd tham mtru cho HQi d6ng QuAn tri trong vi6c
xAy dpg chinh s6ch, kti hoach cflng nhu rir so6t, tu chinh chinh s6ch luong, thuong cho
ngiy cdng phu hqp hcrn; lua chgn nh6n sp phir hqp de bAu, bd n4i0* viro c6c chric danh chtr
ch6t, quan trong cia C6ng ty vd t4i c6c doanh nghiQp trong hQ th6ng.

HOi d6ng Qu6n tri dd d0 xu6t vd duoc Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua bAu bd sung
th6m mQt thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri m6i d vi tri dQc lap nhim timg budc ndng cao tj'lQ
thanh vi0n HQi d6ng QuAn trf dQc l4p theo quy dlnh phap luAt vd d6p img nhu cAu phSt tri6n
cia C6ng ty. Thdnh vi6n HQi d6ng QuAn trf m6i dugc t4o di6u kiQn ti6p xirc, tham gia sAu

viro c6c hoqt dQng cua C6ng ty.

ViQc duy tri vh su dpng chi phi ho4t dQng cria HQi d6ng QuAn trf, Ban ki6m so6t dugc
thUc hiqn ngdy cdng hqp ly vd hiQu qud hcrn. Ndm 2018, C6ng ty dd thlrc hiQn viQc trich lpp
chi phi"hoqt dQng cria Hdi d6ng QuAn tri, Ban ki6m so6t dirng theo Nghi quytit cira Dai hQi

d6ng c6 ddng thulng niOn 2018 vd ducyc sri dung nhu sau:

+ T6n qu! ndm2}ll:
+ Trich lAp theo NQ DHDCD TN 2018:
. 

-l+ Tong chi trong ndm 2018:

+ Tdn qu! d6n 3lll2l2018

4. Diro t4o vd quin tri C6ng ty:

C6c thdnh viOn HQi d6ng QuAn tri vd chc c6nbQ qudn ly cia Cdng ty thucrng xuyOn
tham gia c6c kh6a ddo.tao, tpp hu6n, h6i thAo do So Giao dich chimg. kho6n vd Uy ban
chimg khoSn t6 chric vd qudn tri c6ng ty cfrng nhu c6c kh6a ddo t4o vA k! ndng qu6n tri,
quAn ly, di6u hdnh cria c6c t6 chirc chuyOn m6n khdc nhu: XAy dpg vd tri€n khai hopt dQng

HQi d6ng Qudn trf hiQu quA; th6 di6m qudn tri cdng ty vd cdc v6n de vA c6ng bd th6ng tin;
ki6m to6n nQi bQ ddnh cho thenh vi6n HQi ddng QuAn tri; ki6m to6n nQi b0 vd kinh nghiQm
.l
t6 chric chirc ndng ki6m to6n n6i bQ; sai s6t vd gian lAn thudng gflp trong b6o c6o tdi chinh;
16nh d4o dQt ph6; d6nhgiSngudn nhdn luc, ...

5. K6 ho4ch dF ki6n nim 2019:

Kinh t6 ViQt Nam ndm 2019 dugc dq b5o ld sE titip tqc 6n dinh nhrmg cfrng dOi m4t
vdi nhi6u thSch thirc. Thi truong 6 t6 dugc dp brio sE gflp kh6ng it kh6 khdn v6i c6c chinh
s6ch m6i vC thuti, lQ phi, thu tgc hdnh chinh ... trong khi ngudn cung cta thi trulng dU ki6n
tdng mqnh theo k6 hoach cua chc nhd san xu6t ltang fi 20% - 25% so v6i ndm20I8). Thi
trutrng U6t eqng sdn c6 thC titip tpc 6n dinh, tuy nhi6n ctng sE phei d6i m{t v6i kh6 khdn khi
tin dung bf gi6i hqn,ty gi6c6 tne bi6n dQng.

Do v6y, HQi d6ng QuAn tri dO ra nhirng dinh hu6ng nhu sau trong ndm 2018:

- X6y dUng l0 trinh phdt tri6n m4ng ludi cria hQ th6ng t4i chc khu vyc, doanh nghiQp.

1.692.728.077 d6ng

2.118.331.781 d6ng

2.23L000.000 d6ng

1.580.059.858 d6ng
a
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- T?p trung ngu6n lqc tdi chinh, nhAn sg d€ ph6t trii5n, dAu tu md rQng hQ th6ng dirng
ti6n dQ d6ng thcri tich cuc tim ki6m qu! d6t dO ph6t tri6n dr;6n.

- Thqc hi6n viQc tdng v6n cho C6ng ty vit c6c doanh nghiQp trong he thorig nhim tdng
cucrr.g ndng luc vd v!thti tdi chinh.

- Tdng culng quan hC ho. p t5c, dAu tu voi cdc dOi tac chi6n luoc, c5c nhd dAu tu quan
tdm t6i hoat ddng kinh doanh cua C6ng ty.

- Tdng c]rcrng vai trd qu6n ly cta c6ng ty mg tdi-c6c doanh nghiQp thdnh vi0n.
Thric dAy. v[n hoa doanh nghiQp, tdng cudng gan k6t nQi bQ, ddm bAo sq ph6t tri€n
cua hQ th6ng cho giai doan m6i.

- XAy dung muc tiOu, tAm nhin vd chi0n luoc cho giai do4n 2020 -2025.
Tu nhtng dinh hucrng tr6n, HQi d6ng Qu6n tri thdng rirrdt cac chi tiOu k6 ho4ch

ndm 2019 do Ban T6ng gi6m d6c dO xu6t nhu sau:

i Cdc chi ti6u chinh
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kinh doayh th,u 2-018 n6i trAn khlnS byo gim viQc hach toanftiez azr;fu,

Dai hQi AOng16'AOng .16p ,nr,Qn trich l0o/o trOn phAn vuqt ihu nfr'ap q6 dOne" ,tt"Sty'l*!6)
ndm 2018 AC UO sung chi ohi ho4t dQng cria H6i ddng QuAn tri vh Ban kirlm so6t. Y

Tru6c nhirng th5ch thirc cira thi trucrng ndm2019, HQi d6ng Qudn tri ti0p tqc 16y tinh
thgn "DQT tHA TU DUY - NAlqc TAM GIA TRI" ldry quan di6m Oe tantr dao he
th6ng. H6i d6ng QuAn tri sE lu6n cing v6i Ban T6ng Gi6m d6c vd c6n bQ dai diqn v6n tai
cdc doanh nghiQp thenh vi6n ti6p tgc n6 luc, d6t phd trong kinh doanh cfrng nhu mong titip
tr,rc nhpn dugc sg tin tucrng, h6 tro va d6ng hdnh cria Quy c6 d6ng vd nhd dAu tu d6 COng ty
va hQ th6ng d4t th6m dugc nhi6u gi6 tri mdi.
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SAVICO 

1 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 

Tăng trưởng kinh tế: Tình hình kinh tế xã hội năm 2018 tăng 

trưởng ổn định, doanh số bán lẻ tăng trưởng tốt, lạm phát được 

kiểm soát… tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề kinh 

doanh. 

GDP năm 2018 tăng 7,08%, cao hơn so với mức tăng 6,81% của 

năm 2017. Hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, chỉ số 

PMI đều duy trì ở mức trên 50 điểm. 

Chỉ số CPI tháng 12/2018 tăng 2,98% so với cùng kỳ. CPI bình 

quân năm 2018 tăng 3,54% so với bình quân năm 2017 và đáp 

ứng mục tiêu Quốc hội đề ra. 

FDI năm 2018, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn 

cấp bổ sung đạt 25,58 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ. Tuy 

nhiên, vốn FDI giải ngân đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 

2017. 

Cán cân thương mại năm 2018 thặng dư 7,21 tỷ USD, tăng 

mạnh so với mức 2,91 tỷ USD của năm 2017. 

Tổng mức doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 

2018 đạt 4.396 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. 

Tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt 14% giảm nhẹ so với năm 

2017, huy động vốn ước tính đạt 16% tương đương năm 2017. 

Tuy vậy, lãi suất huy động và cho vay bắt đầu có xu hướng tăng 

vào cuối năm, thanh khoản liên ngân hàng bớt dồi dào. Rủi ro tỷ 

giá tăng mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung và chính sách tài chính thắt chặt của FED. 

Về các lĩnh vực hoạt động của Công ty 

Thị trường Ô tô: năm 2018 đầy biến động với việc Nghị định 116 

và thuế nhập khẩu xe hơi trong khu vực ASEAN về 0% cùng lúc 

có hiệu lực. Thị trường xe hơi 6 tháng đầu năm là sự thống trị của 

xe lắp ráp (CKD), đến tháng 9/2018 thị trường ô tô bắt đầu khởi 

sắc khi những lô xe nhập khẩu (CBU) ồ ạt về Việt Nam. Thống 

kê sản lượng toàn thị trường năm 2018 đạt 288.683 xe, tăng 6% 

so với cùng kỳ, trong đó, CKD tăng 11%, CBU giảm 6% (Báo 

cáo VAMA). Sản lượng toàn thị trường đạt 352.209 xe, tăng 16% 

so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA + HTC). 

Thị trường xe gắn máy: sản lượng VAMM năm 2018 đạt hơn 3,38 

triệu xe, tăng 3,5% so với cùng kỳ. 

Thị trường bất động sản: duy trì mức tăng trưởng ổn định. Xu 

hướng mua bất động sản để đầu tư đang tăng lên. Tổng giá trị 

tồn kho cả nước cuối năm 2018 còn 22.976 tỷ đồng, giảm 11% 

so với cùng kỳ, giảm 82,1% so với đầu năm 2013 (tương đương 

105.572 tỷ đồng). 

Việc triển khai kết luận của Thủ tướng liên quan đến việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định 09 đã tác động đến một số dự án bất 

động sản của Công ty. 

Nguồn tài liệu tham khảo: 

- Tổng cục thống kê (GSO), VAMA, HTC, Dữ liệu đăng kiểm 
-  Nghị quyết Chính phủ,Báo cáo chỉ số PMI Việt Nam (Nikkei, Markit) 
- Tổng hợp các bản tin tài chính: BSC, HSC… 

GDP tăng cao nhất kể từ 2008 

 
Chỉ số CPI qua các năm 

 
Chỉ số PMI 2018 

 
Doanh số bán lẻ 2018 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: 

- Doanh thu hợp nhất đạt 14.881 tỷ 

đồng, đạt 105% kế hoạch năm 2018, 

tăng 8% so với cùng kỳ. 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 362 

tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch năm 

2018, tăng 108% so với cùng kỳ do 

sản lượng ngành ô tô tăng 17% so với 

cùng kỳ, các đơn vị ô tô tận dụng tốt 

các cơ hội thị trường để bán hàng xe 

CKD, CBU do đó lãi gộp của hoạt 

Chỉ tiêu (Trđ) TH 2018 
% TH 2018/ 

KH 2018 

% TH 

2018/ Ckỳ 

Doanh thu BH&CCDV 

BC Hợp nhất 
 14,881,843  105% 108% 

LNTT BC Hợp nhất      362,312  145% 208% 

LNST BC Hợp nhất       300,267  150% 216% 

Thu nhập CĐ Cty mẹ      173,003  144% 212% 

LNTT BC riêng        45,805  107% 80% 
 

động bán hàng trong năm 2018 được cải thiện đáng kể. 

- Thu nhập cổ đông Công ty mẹ đạt 173 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm 2018, tăng 112% so với cùng 

kỳ. 

- LNTT báo cáo riêng đạt 45,8 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2018, giảm 20% so với cùng kỳ do 

trong năm 2018 ghi nhận 4,7 tỷ đồng thu nhập từ bán sản phẩm dự án Tam Bình – Hiệp Bình Phước, 

cùng kỳ ghi nhận 20,2 tỷ đồng. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh từng lĩnh vực: 

Công ty đã tập trung các giải pháp điều hành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư đối với từng lĩnh vực kinh 

doanh, cụ thể như sau: 

2.1. Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại:  

 Ngành hàng ô tô: 

Về sản lượng, thị phần: 

Tổng lượng xe tiêu thụ toàn hệ thống đạt 31.548 xe, đạt 108% kế hoạch năm 2018, tăng 17% so với cùng 

kỳ. Thị phần ô tô của SAVICO trong toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng, năm 2018 đạt 10,9% tăng 1,0 

điểm % so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA), đạt 8,96% tăng 0,04 điểm % so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA + 

HTC), trong đó: 

- Sản lượng bán xe thương hiệu Toyota của toàn hệ thống tăng 14% so với năm 2017, chiếm 23,9% thị 

phần của Toyota Việt Nam. 

- Sản lượng bán xe thương hiệu Ford của toàn hệ thống giảm nhẹ 1% so với năm 2017, chiếm 27,7% 

thị phần của Ford Việt Nam. 

- Sản lượng bán xe du lịch thương hiệu Hyundai của toàn hệ thống tăng 63% so với năm 2017, chiếm 

8,3% thị phần của Hyundai du lịch cả nước. 

- Sản lượng bán xe du lịch các thương hiệu khác của toàn hệ thống tăng 27% so với năm 2017. 

- Sản lượng bán xe thương mại của toàn hệ thống tăng 20% so với năm 2017, chiếm 1,7% thị phần xe 

thương mại toàn thị trường, tăng 0,6 điểm % thị phần so với cùng kỳ. 

Hệ thống SAVICO đã khai trương và đưa vào hoạt động 7 đại lý ô tô 2S – 3S trong năm 2018 và 2 đại lý 

trong tháng 1 năm 2019. Tiến độ phát triển một số dự án chậm so với kế hoạch, một số dự án không đạt 

được mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về pháp lý, mặt bằng không đảm bảo. 
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Về doanh thu: 

Doanh thu bán hàng và dịch vụ hợp nhất toàn ngành ô tô đạt 14.590 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch năm 

2018, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán xe là 13.347 tỷ đồng, tăng 9,9%; và doanh thu 

dịch vụ - phụ tùng – phụ kiện đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

Xét về cơ cấu doanh thu năm 2018 có sự biến động nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, Toyota chiếm 45,2% 

(cùng kỳ 47,2%), Ford chiếm 29,5% (cùng kỳ 34,0%), Hyundai chiếm 12,1% (cùng kỳ 8,5%), thương hiệu 

khác chiếm 8,7% (cùng kỳ 6,1%), xe thương mại chiếm 4,5% (cùng kỳ 4,2%) tổng doanh thu bán hàng và 

dịch vụ hợp nhất. 

Về chi phí: 

Tổng chi phí toàn ngành ôtô thực hiện 950 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ, chiếm 6,5% trên tổng 

doanh thu, cùng kỳ 6,1%. Trong đó: 

- Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý thực hiện 880 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ, chiếm 

92,7% tổng chi phí, chủ yếu từ các chương trình khuyến mãi, chương trình kích thích bán hàng của 

hoạt động bán xe và mở rộng quy mô kinh doanh của các đơn vị. 

- Chi phí tài chính thực hiện 53,4 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ, chiếm 5,6% tổng chi phí, chủ yếu 

là do tồn kho cao của các đơn vị xe thương mại trong năm 2018.  

- Chi phí khác thực hiện 16,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, chiếm 1,7% tổng chi phí. 

Về lãi gộp: 

Lãi gộp hoạt động bán xe năm 2018 đạt 545 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thương hiệu 

Toyota đạt 254 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ; thương hiệu Ford đạt 133 tỷ đồng, tăng 42,7% so với 

cùng kỳ; thương hiệu Hyundai đạt 59,8 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ; thương hiệu khác đạt 76,6 tỷ 

đồng, tăng 102,2% so với cùng kỳ do sự tăng trưởng đáng kể của các đơn vị Honda Cần Thơ, Sài Gòn 

Cửu Long… ; xe thương mại đạt 21,1 tỷ đồng, giảm 6,2% so với cùng kỳ do thị trường xe thương mại gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt lượng tồn kho xe E2 trên thị trường rất lớn trong năm 2018. 

Lãi gộp hoạt động dịch vụ - phụ tùng – phụ kiện năm 2018 đạt 514 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. 

Trong đó, lãi gộp dịch vụ - phụ tùng đạt 452 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ; lãi gộp phụ kiện đạt 62 tỷ 

đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. 

 

 303,550  
 352,209  

16% 

0%

5%

10%

15%

20%

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

TH 2017 TH 2018

SẢN LƯỢNG XE TIÊU THỤ 2018 
(Xe) 

Toàn thị trường TĐTT Toàn thị trường 

 1
3

,9
0

9
  

 6
,8

8
1

  

 2
,6

3
2

  

 2
,9

1
2

  

 7
3

3
  

 1
5

,8
4

1
  

 6
,8

3
1

  

 4
,2

9
6

  

 3
,7

0
3

  

 8
7

7
  

114% 
99% 

163% 

127% 
120% 

0%

50%

100%

150%

200%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

Toyota Ford Hyundai TH khác Xe TM

SẢN LƯỢNG CÁC THƯƠNG HIỆU SAVICO 
(Xe) 

2017 2018 % 2018/ Ckỳ 



 

SAVICO 

4 

Về Lợi nhuận trước thuế: 

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất ngành ô tô đạt 296 tỷ đồng, đạt 157,3% kế hoạch năm 2018, tăng 

156,2% so với cùng kỳ do các đơn vị ô tô đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường để bán hàng xe CKD, CBU 

do đó lãi gộp của hoạt động bán hàng trong năm 2018 được cải thiện đáng kể, đặc biệt các đơn vị 

Toyota, Ford góp phần nâng cao hiệu quả các đơn vị ô tô trong toàn hệ thống. 

Các dự án khai trương/ hoạt động trong năm 2018: 

ĐƠN VỊ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Tây Ninh Ford Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 5/2/2018 

Hyundai Sơn Trà Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 9/5/2018 

Hyundai Kiên Giang Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 31/7/2018 

Toyota Nam Định Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 15/9/2018 

Hải Dương Ford Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 15/11/2018 

Mitsubishi Quảng Nam Chính thức hoạt động từ ngày 15/11/2018 

Hyundai Vĩnh Thịnh (CV) Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 28/12/2018 

Tiến độ triển khai các dự án ô tô đang triển khai: 

ĐƠN VỊ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Gia Định Ford Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 9/1/2019 

Hyundai Hưng Thịnh (CV) Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 17/1/2019 

Hyundai Ngôi Sao (CV) Dự kiến khai trương vào tháng 4/2019 

Toyota An Giang Dự kiến khai trương vào tháng 7/2019 

Hyundai Phú Lâm (CV) Dự kiến khai trương vào quý 4/2019 

Dana Ford Cẩm Lệ Đã nhận được LOI 
 

 Ngành hàng xe gắn máy 

Về sản lượng: toàn ngành xe máy đạt 8.884 xe, đạt 98% kế hoạch năm 2018 và tăng 2% so với cùng kỳ. 

Trong đó, thương hiệu Yamaha đạt 5.162 xe, đạt 103% kế hoạch năm 2018, tăng 1% so với cùng kỳ, 

thương hiệu Honda xe máy đạt 3.722 xe, đạt 91% kế hoạch 2018, tăng 5% so với cùng kỳ. 

Về doanh thu: toàn ngành xe máy đạt 364,4 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm 2018, tăng 10% so với 

cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ và phụ tùng của các đơn vị xe máy đạt 73,5 tỷ đồng, tăng 27% 

(15,7 tỷ đồng) so với năm 2017. 

Về chi phí: tổng chi phí năm 2018 thực hiện 40,3 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí/ doanh 

thu các thương hiệu có sự biến động nhẹ so với cùng kỳ: Yamaha 10,85% (cùng kỳ 9,55%), Honda xe 

máy 10,58% (cùng kỳ 9,73%). 

Về lãi gộp: toàn ngành xe máy đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi gộp bán xe là 

23,9 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm 51% tổng lãi gộp; lãi gộp từ hoạt động dịch vụ - phụ tùng – 

phụ kiện đạt 22,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 49% tổng lãi gộp. 
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Về Lợi nhuận trước thuế: 

Toàn ngành xe máy đạt 9,3 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm 2018, tăng 12% so với cùng kỳ do hai 

thương hiệu xe máy lớn Yamaha và Honda xe máy mà hệ thống SAVICO đang kinh doanh có sản phẩm 

luôn đảm bảo tính bền vững và có sự tăng trưởng ổn định về hoạt động dịch vụ và phụ tùng phụ kiện. Cụ 

thể, Yamaha đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và Honda xe máy đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 16% so với 

cùng kỳ. 

Hiệu quả ngành xe gắn máy duy trì tăng trưởng ổn định do: 

- Duy trì triển khai các chương trình marketing đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ, đảm bảo lợi 

nhuận gộp trên từng đầu xe bình quân ở mức ổn định. 

- Doanh thu mảng dịch vụ, phụ tùng toàn ngành tăng 17% so với cùng kỳ, góp phần gia tăng hiệu quả 

tại đơn vị. 

Phát triển mạng lưới kinh doanh xe gắn máy: 

Công ty TNHH TMDV Sài Gòn đã xây dựng và đưa vào hoạt động Cửa hàng 3S Yamaha Phụng Hiệp 

(Yamaha Sài Gòn 4) vào ngày 29/10/2018. 

 Ngành hàng Dịch vụ khác: 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngành dịch vụ khác năm 2018 đạt 46,1 tỷ đồng, đạt 116,3% kế hoạch 

năm 2018, tăng 47,4% so với cùng kỳ. 

Trung tâm thương mại Savico MegaMall (SMM), tỷ lệ khai thác block A đạt 97%, block B đạt 100% (cùng 

kỳ block A đạt 95%, block B đạt 100%). Doanh thu tăng trưởng ổn định, đặc biệt trung tâm chính thức đưa 

vào khai thác rạp chiếu phim từ 30/4/2018 góp phần cải thiện lượt khách tham quan cũng như doanh thu 

chia sẽ. 

Savico Đà Nẵng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 7,4 tỷ đồng, đạt 186% kế hoạch năm 2018, tăng 

135% so với cùng kỳ. 

Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa Center, năm 2018 chịu cạnh tranh lớn trước các đối thủ quanh khu 

vực, lợi nhuận trước thuế đạt 11,5 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm 2018, tăng 86% so với cùng kỳ. 

OtoS, năm 2018 đã hợp nhất với Carmudi tuy nhiên hoạt động Công ty này đang gặp khó khăn. 

ComfortDelgro Savico Taxi, đã hoàn tất quyết toán thuế, thanh lý toàn bộ đội xe, ngưng kinh doanh taxi 

và đang hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

2.2. Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản: 

Hiệu quả năm 2018: 

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 % 2018/ Ckỳ 

Doanh thu Trđ          73,200           73,719  101% 

DT văn phòng, BĐS cho thuê Trđ          56,859           61,712  109% 

DT dự án Trđ          16,341           12,007  73% 

LNTT Trđ          53,562           41,454  77% 

LNTT văn phòng, BĐS cho thuê Trđ          33,351           36,778  110% 

LNTT dự án Trđ          20,211             4,676  23% 
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Nhận xét: 

- Khối văn phòng, bất động sản cho thuê: doanh thu năm 2018 đạt 61,7 tỷ đồng, tăng 9% so với 

cùng kỳ. LNTT đạt 36,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. 

- Tỷ lệ khai thác các mặt bằng duy trì ở mức cao, khu vực HCM và Cần Thơ là 90,8%. 

- Dự án 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã hoàn tất phần hầm, đang xây dựng phần thân, dự kiến cuối 

năm 2019 đưa vào hoạt động. 

Tình hình thực hiện các dự án: 

DỰ ÁN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

Dự án 104 Phổ Quang Tiếp tục theo dõi, thực hiện các hồ sơ chuyển nhượng dự án. 

Dự án KDC Hiệp Bình Phước – 

Tam Bình 

Đã hoàn thành xây dựng bờ kè và đang xây dựng kiến trúc cảnh 

quan. 

Dự án Mercure Sơn Trà 
Đang chờ kết luận của Chính phủ về quy hoạch các dự án tại bán 

đảo Sơn Trà. 

Dự án KDC Long Hòa – Cần Giờ 
Thực hiện các thủ tục điều chỉnh lại thiết kế quy hoạch 1/500 và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tiến độ triển khai một số dự án bất động sản chậm so với kế hoạch (104 Phổ Quang, Mercure Sơn Trà, 

68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa…) do vướng mắc các thủ tục về pháp lý. 

2.3. Công tác tài chính:  

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, DÒNG TIỀN 

Đến thời điểm cuối năm 2018, dòng tiền thu được từ các lĩnh vực đạt 137,1 tỷ đồng, trong đó: 

- Lĩnh vực Dịch vụ thương mại: thu cổ tức từ các đơn vị đạt 39,1 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực Bất động sản: đạt 87,5 tỷ đồng, gồm: thu chuyển nhượng từ dự án Nam Cẩm Lệ là 27,5 tỷ 

đồng, dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng 5 tỷ đồng, thu hoàn vốn đầu tư và cổ tức của Melisa 5,1 tỷ đồng, 

thu từ các bất động sản cho thuê là 49,9 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực Dịch vụ tài chính: thu cổ tức từ đầu tư tài chính đạt 1,6 tỷ đồng, thu chuyển nhượng cổ phiếu 

Việt Thái 8,8 tỷ đồng. 

Để bổ sung cho hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện tăng vốn góp tại các đơn vị là 32,4 tỷ đồng. 

Đồng thời, hỗ trợ tài chính cho các đơn vị là 49,8 tỷ đồng. Đến cuối tháng 12/2018 còn hỗ trợ tài chính cho 

các đơn vị là 22,3 tỷ đồng. 

Lĩnh vực Dòng tiền từ 2017 2018 % Cùng kỳ 

DVTM Cổ tức từ các đơn vị       33,600            39,137  116% 

DVBĐS Dự án và khối thu ổn định      144,886            87,530  60% 

DVTC Cổ tức và thanh khoản         1,609            10,447  649% 

Tổng cộng (Triệu đồng)      180,095       137,114         76%  

 

 



 

SAVICO 

7 

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI NGÂN HÀNG 

Việc hợp tác chiến lược với Vietinbank CN 10, Vietcombank tiếp tục phát huy được hiệu quả và tạo được 

nhiều điều kiện thuận lợi cho cả hệ thống trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn trung/ngắn hạn với chi phí và 

chính sách hợp lý. 

Tổng hạn mức tín dụng ngắn/trung hạn tài trợ cho hệ thống hơn 3.000 tỷ đồng, dư nợ thường xuyên 1.700 

– 1.800 tỷ đồng (⁓ 80%/tổng dư nợ bình quân toàn hệ thống) cộng với nhiều chính sách ưu đãi, giúp các 

đơn vị giảm được đáng kể chi phí tài chính (⁓ 22 tỷ đồng chi phí/năm so với bình quân chi phí trên thị 

trường), góp phần gia tăng lợi nhuận của đơn vị. 

- Vietinbank: Tổng hạn mức và dư nợ Vietinbank cấp cho 28 đơn vị và SAVICO đến 31/12/2018 là 

2.331 tỷ đồng, dư nợ 1.123 tỷ đồng. 

- Vietcombank: Tổng hạn mức và dư nợ  Vietcombank cấp cho 14 đơn vị và SAVICO đến 31/12/2018 là 

1.514 tỷ đồng, dư nợ 919 tỷ đồng. 

3. Những đổi mới trong công tác tổ chức, quản trị điều hành: 

 Đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs và áp dụng 5S trong hoạt động kinh doanh: 

- Được áp dụng từ năm 2016, hệ thống đánh giá kết quả công việc KPIs đã có tác động tích cực 

đến hoạt động của Văn phòng Công ty. Mỗi thành viên trong Công ty luôn ý thức được trách 

nhiệm đối với công việc được giao, xây dựng kế hoạch công việc hợp lý và có kế hoạch hành động 

thiết thực để đảm bảo thực hiện tốt nhất những công việc được giao, qua đó góp phần hòan thành 

những mục tiêu mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã giao cho Công ty. 

- Với các bước cơ bản “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng”, việc áp dụng 5S tại văn 

phòng công ty đã góp phần nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác trong thực hiện văn hóa doanh 

nghiệp, cải thiện tinh thần làm việc tích cực, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công ty, xây 

dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. 

 Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động: 

- Xây dựng các kênh chia sẻ thông tin online trong nội bộ thông qua các diễn đàn trực tuyến. Xây 

dựng các diễn đàn về nhân sự, tài chính kế toán, thương mại… để trao đổi các thông tin một cách 

nhanh chóng, kịp thời. 

- Nghiên cứu khả thi hệ thống quản lý ERP để áp dụng trong toàn hệ thống. 

 Cải tiến và áp dụng form mẫu báo cáo quản trị, tăng cường hiệu quả chia sẻ thông tin quản trị trong 

toàn hệ thống. 

 Tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin trong toàn hệ thống thông qua tổ chức các 

hội thảo bán hàng, dịch vụ kết hợp tham quan thực tế, thông qua các group, diễn đàn chia sẻ trực 

tuyến zalo, facebook, câu lạc bộ. 

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

3.1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2019 

VỀ TÌNH HÌNH CHUNG 

Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định và việc tham gia nhiều hiệp định 
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thương mại tự do song phương và đa phương đã làm giảm đi những tác động không thuận lợi từ thị trường 

quốc tế. Dù vậy, với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác 

động đan xen nhiều mặt, mọi biến động của thế giới đều có thể tác động tới nền kinh tế trong nước, thậm 

chí nền kinh tế nước ta có thể bị cuốn vào “vòng xoáy” của những biến động đó. Đồng thời, với quy mô 

kinh tế nhỏ, việc ứng phó với các biến động trong tương lai của Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn hơn bởi 

dư địa tài chính, tiền tệ hạn hẹp. 

Lĩnh vực Dịch vụ Dịch vụ thương mại: 

Đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ gặp không ít thách thức trong năm 2019, đặc biệt là lĩnh 

vực Dịch vụ Thương mại, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách về ô tô. Cụ thể: 

 CƠ HỘI: 

- Kinh tế vĩ mô 2019 dự kiến tiếp tục tăng trưởng ổn định. 

- Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ tháng 7/2019 cho xe dưới 

1.5l còn 25%, giảm 20% so với hiện hành  Cơ hội cho xe có dung tích xy lanh dưới 1.5l. 

- Thị trường ô tô tiếp tục tăng trưởng mạnh do nguồn cung xe dồi dào, nhiều mẫu xe mới được nâng 

cấp, ra mắt  Dung lượng thị trường 2019 dự kiến tăng 20 - 25% so với 2018. 

- CPTPP chính thức có hiệu lực ở Việt Nam từ 14/1/2019  Thu hút đầu tư  Thúc đẩy sự phát 

triển của nền kinh tế (GDP dự kiến tăng 1,32%-2,01%). 

 THÁCH THỨC: 

- Nguồn cung, hệ thống đại lý mới các hãng dự kiến tăng mạnh, sự gia nhập của các NSX mới  

Cạnh tranh gay gắt về giá, sản lượng, thị phần, nhân sự. 

- Tồn kho xe thương mại trên thị trường còn khá cao, thị trường này vẫn chưa có tín hiệu phục hồi. 

- Nghị định 154 quy định về việc kiểm định chất lượng phụ tùng khi thông quan  Rào cản kỹ thuật 

để hạn chế xe CBU về Việt Nam 

- Chênh lệch tỷ giá tăng mạnh, giá dầu tăng  Khả năng ảnh hưởng đến việc tăng giá bán xe. 

- Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ tháng 7/2019 áp dụng mức 

thuế suất từ 60% - 150% cho xe trên 2.5l  Giá xe có dung tích xy lanh trên 2.5l tăng 15 – 20%. 

- Tăng phí trước bạ, thuế TTĐB xe bán tải bằng 60% thuế suất xe PC  Giá xe bán tải Pickup tăng 

ít nhất 30 – 70trđ/xe. 

- Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản đối với xe ô tô giá trị trên 1,5 tỷ với mức thuế 0,3 – 0,4%. 

- Lãi suất ngân hàng khả năng sẽ tăng  Tăng chi phí tài chính. 

- Grab sẽ bị quản lý chặt và tiến tới phải gắn mào và đồng hồ tính tiền như Taxi truyền thống  Sụt 

giảm nhu cầu. 

Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản: Thị trường Bất động sản dự báo tiếp tục phát triển ổn định: 

- Bất động sản phù hợp túi tiến vẫn đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, quy mô thị trường bất động 

sản giá rẻ bị thu hẹp, chủ yếu tập trung vào phân khúc trung cao cấp. 

- Đất nền tiếp tục là kênh đầu tư đầy hấp dẫn trong năm 2019, đặc biệt là những khu vực vùng ven; 

- Siết chặt tín dụng (Theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN và Thông tư 16/2018/TT-NHNN)  

là một điểm nghẽn của thị trường, làm giảm nhịp phát triển của bất động sản. Đồng thời, đây cũng 
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chính là thời cơ thanh lọc, hướng tới phát triển bền vững, ổn định và đi vào chiều sâu. 

Tài chính: Tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 14% trong năm 2019, lãi suất tăng nhẹ, tỷ giá vẫn sẽ được 

điều hành linh hoạt và ít biến động trong năm 2019. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý: 

- Tỷ giá có thể biến động từ 1,7 – 3,0% phụ thuộc phần lớn vào cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung; 

- Fed duy trì chính sách tăng lãi suất 4 lần trong năm 2019 – Ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ cũng 

như dịch chuyển dòng vốn ngoại. 

3.2. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

Các mục tiêu năm 2019: 

Chỉ tiêu 

(theo BCTC hợp nhất) 
ĐVT TH 2018 KH 2019 % KH 2019/ Ckỳ 

Doanh thu BH & CCDV Trđ        14,881,843       18,192,619  122% 

LNTT Trđ             362,312             272,774  79% 

LNST Trđ             300,267             241,144  80% 

TN Cổ đông Cty mẹ Trđ             173,003             142,839  83% 

Tỷ lệ cổ tức/VĐL % Dự kiến 15% 15% 100% 

(*): Kế hoạch trên sẽ được cập nhật và điều chỉnh khi thị trường có sự biến động lớn. 

Không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án 104 Phổ Quang. Dự kiến lợi nhuận là 56,9 tỷ đồng. 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019: 

(1) Tập trung theo dõi, cập nhật, phân tích dự báo, chia sẻ thông tin kịp thời về tình hình thị trường, chính 

sách Chính phủ và Nhà sản xuất để đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp. Làm việc với các đơn vị 

thành viên về việc thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện tốt nhất các mục tiêu 

kế hoạch 2019. 

(2) Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển hệ thống đại lý ô tô, nghiên cứu đầu tư mở rộng vào các 

dòng xe và thương hiệu có nhiều triển vọng, đặc biệt các thương hiệu nhập khẩu theo kế hoạch phát 

triển mạng lưới 2019 - 2021, từ đó khẳng định vai trò lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại làm nền tảng cốt 

lõi cho các hoạt động kinh doanh, chú trọng gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. 

(3) Tăng cường quản trị, cải tiến, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ với mức tăng trưởng doanh thu, lợi 

nhuận gộp bình quân 20%/ năm, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngành ô tô. 

(4) Tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin toàn hệ thống thông qua tổ chức các hội 

thảo bán hàng, dịch vụ kết hợp tham quan thực tế, thông qua các group, diễn đàn chia sẻ trực tuyến 

(câu lạc bộ, zalo, facebook, viber…). 

(5) Phát triển mạng lưới: 

- Cập nhật, theo dõi, hỗ trợ nhằm đảm bảo các dự án triển khai xây dựng theo đúng tiến độ khai 

trương; 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công tổ chức thực hiện phát triển mạng lưới đại lý mới 
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như kế hoạch đã đề ra cho từng khu vực, đơn vị; 

- Rà soát, điều chỉnh chính sách giữ và thu hút nhân sự, quy hoạch nhân sự phù hợp. 

(6) Tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư với các đối tác ngân hàng chiến lược, tăng hạn mức tín dụng với 

lãi suất ưu đãi, đảm bảo dòng tiền hoạt động. 

(7) Tăng cường vai trò quản lý của công ty mẹ tới các đơn vị thành viên. 

Giải pháp hoạt động 

Lĩnh vực Dịch vụ - Thương Mại:  

Công tác dự báo: Liên tục cập nhật, phân tích dự báo, chia sẻ thông tin kịp thời tình hình thị trường, chính 

sách thuế phí, nhà sản xuất để kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp. 

Quản lý đặt hàng tồn kho: 

- Tiếp tục tăng cường công tác dự báo bán hàng, đặt hàng, kiểm soát hàng tồn kho tối ưu (tồn kho 1 

tháng bán hàng); 

- Tăng cường rà soát, quản lý chi phí thông qua việc giao kế hoạch chi phí cho từng phòng ban, 

kiểm tra, kiểm soát, giải trình khi phát sinh (giảm ít nhất 10% chi phí so với 2018). 

Công tác quản trị hoạt động: 

- Đơn vị tận dụng mọi cơ hội gia tăng hiệu quả bán hàng, dịch vụ, phụ kiện, bảo hiểm, dịch vụ giá trị 

gia tăng khác, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm; 

- Phối hợp các đơn vị thành viên tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời báo cáo quản trị hàng tháng, 

tăng cường hiệu quả chia sẻ thông tin quản trị trong toàn hệ thống, triển khai áp dụng hệ thống 

quản trị ERP; 

- Tổ chức các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị; 

- Đề ra các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các phòng ban, đơn vị định kỳ hàng quý đánh giá, rà soát 

kết quả thực hiện và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp cho quý tiếp theo. 

Phát triển mạng lưới: Đơn vị thành lập ban dự án tập trung triển khai, đảm bảo hoàn thành dự án đúng 

tiến độ đề ra. 

Xe thương mại: Duy trì tổ chức các hội thảo nhằm tăng cường liên kết, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, gia 

tăng hiệu quả bán hàng, đặt hàng, tồn kho, giải pháp liên kết đóng thùng. 

Quản trị tài chính: 

- SAVICO và các đơn vị tiếp tục làm việc với các đối tác ngân hàng, tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi 

nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay; 

- Phối hợp hỗ trợ công tác quản trị tài chính tại từng đơn vị; 

- Đối với các đơn vị quy mô lớn cần có nhân sự chuyên trách quản lý tài chính. 

Nhân sự: Phối hợp với từng đơn vị thực hiện việc đánh giá, rà soát tình hình nhân sự, hoàn tất việc quy 

hoạch nhân sự trước tháng 6/2019 đảm bảo theo kế hoạch phát triển 2019 – 2021. 

Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản: 

1. Duy trì công suất khai thác tối đa các mặt bằng, hoàn tất các thủ tục pháp lý để hạch toán dự án bất 

động sản. 

2. Tiếp tục triển khai các dự án: 
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- Dự án 104 Phổ Quang: Hoàn tất chuyển nhượng dự án. 

- Dự án Hiệp Bình Phước - Tam Bình: Hoàn thành cảnh quan công trình, cây xanh, thảm đường để 

bàn giao cho địa phương. Khai thác các nền nhà liên kế tại dự án Hiệp Bình Phước – Tam Bình để 

tăng doanh thu. Tìm đối tác hợp tác/cho thuê và xây dựng trường mầm non. 

- Dự án Mercure Sơn Trà: Theo dõi kết luận của thanh tra Chính phủ và có giải pháp phù hợp. 

- Dự án Nam Cẩm Lệ: Tìm kiếm đối tác cho thuê phần diện tích đất còn lại. 

- Kho 403 Trần Xuân Soạn: Hoàn tất xây dựng và đưa vào khai thác kho mới. 

- Dự án Long Hòa – Cần Giờ: Hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tài Chính:  

1. Chương trình hợp tác với ngân hàng chiến lược: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình hợp 

tác chiến lược với Vietinbank, Vietcombank đối với các đơn vị thành viên. Cập nhật thông tin liên quan 

hoạt động tài chính của các đơn vị để lưu ý, đề xuất kịp thời về các rủi ro tài chính có thể xảy ra. 

2. Phối hợp các lĩnh vực đánh giá, phân tích hiệu quả đầu tư và xây dựng Kế hoạch tài chính dài hạn 

song song với Kế hoạch đầu tư các lĩnh vực. 

3. Gia tăng công tác quản trị nguồn vốn, dòng tiền và hiệu quả đầu tư: tập trung thu cổ tức các đơn vị 

trong hệ thống, đảm bảo việc thu đúng và đủ theo kế hoạch đề ra. Chủ động phân bổ dòng tiền phù 

hợp với việc phát triển các dự án của Công ty. 

Công tác quản trị tham mưu: 

1. Tăng cường công tác theo dõi, hỗ trợ các đơn vị mới, các đơn vị đang gặp khó khăn trong hoạt động 

kinh doanh, tham mưu và hỗ trợ nâng cao hiệu quả tại các đơn vị. 

2. Xác định mục tiêu, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2019 – 2021, từ đó đề ra giải pháp kinh 

doanh phù hợp và hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. 

3. Đẩy mạnh các kênh tuyển dụng nhân sự song song với điều chỉnh chính sách nhân sự, quy hoạch 

nhân sự và đào tạo nhằm giữ và thu hút nhân sự giỏi.  

3.3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 

- Tiếp tục khẳng định vai trò là nhà đầu tư tiên phong, cung cấp và phân phối những sản phẩm chất 

lượng tốt nhất cho khách hàng, là địa chỉ tin cậy cho nhà đầu tư. 

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng lưới phân phối xe ô tô, củng cố hệ thống phân phối xe hiện 

tại, tập trung giữ vững thị phần xe trên toàn thị trường. Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng doanh thu 

trong trung và dài hạn. Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.  

- Nâng cao môi trường, điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy 

đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

- Không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, phát huy các 

sáng kiến, cải tiến có ý nghĩa thực tiễn.  

- Nâng cao hệ thống quản trị chuyên nghiệp về: quản trị tài chính, kinh doanh và chất lượng phục 

vụ dựa trên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và đạo đức 

nghề nghiệp. Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản trị, điều hành. 





1 
 

 CÔNG TY CP DVTH SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 (SAVICO) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số: 01/BKS/2019 TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019 

 

Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN 

---------------------- 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

 Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công 
ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) được sửa đổi lần 9 ngày 
01/04/2016; 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Savico năm 2018. 

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các 
mặt hoạt động trong năm 2018 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) như sau:  

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018  

1.1 Cơ cấu tổ chức 
- Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/6/2018, Ban kiểm soát (BKS) hoạt động với 03 

nhân sự gồm bà Nguyễn Như Ánh (Trưởng ban), ông Nguyễn Thái Hòa (Thành 
viên) và bà Phan Phương Nga (Thành viên).  

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 được tổ chức ngày 15/6/2018, ĐHĐCĐ đã chấp 
thuận đơn từ nhiệm của bà Phan Phương Nga, bầu bổ sung bà Đinh Trúc Phương và 
bà Hoàng Thị Thu Hương tham gia Ban Kiểm soát. Như vậy, kể từ sau ĐHĐCĐ 
thường niên 2018, Ban Kiểm soát Savico hoạt động với 04 thành viên. 

- Nhiệm vụ của mỗi thành viên được quy định chung trong Biên bản cuộc họp của 
Ban Kiểm soát tại ngày 26/07/2018. Ngoài ra, tại các kỳ họp trong năm của Ban 
Kiểm soát, mỗi thành viên đều được giao các nhiệm vụ cụ thể phụ thuộc vào số 
lượng và nội dung các Nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị cũng 
như đặc điểm của các vấn đề phát sinh tại Savico ở từng kỳ. 

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát  

Từ đầu năm 2018 cho đến thời điểm báo cáo, hoạt động của Ban Kiểm soát bao 
gồm: 

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, tham gia các buổi kiểm 
phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và các buổi sơ kết, tổng kết 
hoạt động kinh doanh, các buổi làm việc với nhà đầu tư để tiếp cận, nắm bắt và ghi 
nhận kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.  
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- Cho đến thời điểm báo cáo, Ban Kiểm soát đã tổ chức 7 lần họp để lập kế hoạch, 
thực hiện công tác kiểm soát và thông qua nội dung kết quả kiểm soát hoạt động của 
Savico giai đoạn năm 2017, 06 tháng đầu năm 2018, 09 tháng đầu năm 2018 và cả 
năm 2018. 

Các nội dung công tác kiểm soát chủ yếu mà Ban Kiểm soát đã thực hiện gồm: 

 Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT và Ban TGĐ.  

 Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của 
Hội đồng Quản trị, Ban TGĐ trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và 
của Công ty.  

 Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp của các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo 
cáo tài chính năm đã được công ty kiểm toán KPMG soát xét/kiểm toán. 

 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.  
 Kiểm soát tính tuân thủ của Công ty về công bố thông tin của Công ty theo các 

quy định của pháp luật; về việc tuân thủ chế độ kế toán; tuân thủ các quy định 
trong Điều lệ Công ty và trong Quy chế tài chính đã ban hành. 

 Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGĐ Công ty về các vấn 
đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng tại Văn phòng 

Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt công 
tác kiểm tra, giám sát.  
2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT 

- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp, 25 lần trưng 
cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản; đã ban hành 27 Quyết định và 48 Thông 
báo.  
Theo Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ tài liệu 
và các thông tin để có thể đưa ra quyết định. Việc tổ chức họp và ban hành các văn 
bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
Các quyết định/thông báo của Hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát, kiểm phiếu từ đại diện Ban Kiểm soát.  

‐ Tiểu ban Lương, Thưởng, Nguồn nhân lực do thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
phụ trách đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao liên quan 
đến chính sách lương, thưởng tại Công ty.  

‐ Hội đồng Quản trị đã đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ 
sung thêm một thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên này đáp ứng tiêu chuẩn và 
điều kiện thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng thành viên HĐQT độc lập 
được gia tăng, đạt 2/8 thành viên. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa đáp ứng tỷ lệ 1/3 số 
thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định. 
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‐ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGĐ trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban TGĐ chỉ đạo, điều hành toàn diện 
mọi hoạt động của Công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ;  

‐ HĐQT thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị. 

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

‐ Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các 
Quyết định và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp.  

‐ Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh 
của Công ty nhằm đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ 
thông qua, đồng thời với việc phát triển, mở rộng hệ thống. 

2.1 Kết quả thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 
2018: 

2.1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê 
duyệt: 

Các chỉ tiêu kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 

Các chỉ tiêu chính 
KH 2018   

(triệu đồng) 

TH 2018  

(triệu đồng) 

TH2018/KH2018  

(%) 

TH2018/TH2017  

(%) 

Doanh thu BH & DV 14.200.000 14.881.843 105% 108% 

Lợi nhuận trước thuế  250.000         362.312 145% 208% 

Lợi nhuận sau thuế 200.000 300.267 150% 216% 

Thu nhập cổ đông 
công ty mẹ 

120.000 173.003 144% 212% 

Doanh thu của toàn hệ thống Savico năm 2018 vượt 5% kế hoạch và gia tăng so với 8% 
năm 2017 với sự gia tăng doanh thu của hầu hết các lĩnh vực hoạt động dịch vụ thương 
mại, dịch vụ bất động sản.  

Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, ngành xe ô tô và xe máy đều có sự tăng trưởng về 
sản lượng tiêu thụ và mở rộng hệ thống. Sản lượng xe ô tô bán ra trong toàn hệ thống là 
31.548 xe, đạt 108% kế hoạch và tăng 17% so với năm 2017; Thị phần ô tô của 
SAVICO trong toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng, năm 2018 đạt 10,9% tăng 1,0 điểm 
% so với năm 2017 (Báo cáo VAMA); trong năm 2018 cũng đã khai trương và đưa vào 
hoạt động 7 đơn vị mới. Đối với ngành xe máy, sản lượng tiêu thụ đạt 8.884 xe, đạt 
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98% kế hoạch năm 2018 và tăng 2% so với năm 2017. Trong năm 2018, cũng đã khai 
trương và đưa vào hoạt động 1 cửa hàng 3S Yamaha Phụng Hiệp (Yamaha Sài Gòn 4). 

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 vượt 45% kế hoạch, tăng 108% so với năm 2017. 
Thu nhập cổ đông công ty mẹ vượt 44% kế hoạch và tăng mạnh 112% so với năm 2017. 
Lợi nhuận trước thuế gia tăng chủ yếu đến từ sự gia tăng của biên lợi nhuận gộp và nhờ 
sự tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc của hầu hết các công ty thành viên trong hệ thống, 
đặc biệt là CTCP Ô tô Bắc Âu, Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt, Công ty TNHH 
Toyota Giải phóng, Công ty TNHH Toyota Cần Thơ, CTCP Toyota Đông Sài Gòn, 
CTCP Savico Hà Nội, CTCP Sài Gòn ô tô (Sài Gòn Ford). Năm 2018 cũng ghi nhận 
những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc hợp nhất Ô tô S với Carmudi, tuy 
nhiên hoạt động Công ty này đang gặp khó khăn; đối với ComfortDelgro Savico Taxi, 
đã hoàn tất quyết toán thuế, thanh lý toàn bộ đội xe, ngưng kinh doanh taxi và đang 
hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

Tình hình tài chính 

Tổng tài sản và nguồn vốn trên BCTC hợp nhất tại 31/12/2018 là 4.355.649 triệu đồng, 
tăng 738.612 triệu đồng. Trong đó, tài sản gia tăng chủ yếu ở khoản mục hàng tồn kho; 
vốn chủ sở hữu gia tăng 257.798 triệu đồng và nợ phải trả tăng 480.813 triệu đồng chủ 
yếu là sự gia tăng của khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. Tỷ lệ nợ phải trả/tổng 
tài sản tại ngày 31/12/2018 là 64,76%, tương đương cuối năm 2017. 

Tổng tài sản và nguồn vốn trên BCTC riêng tại 31/12/2018 là 1.280.842 triệu đồng, 
tăng 14.606 triệu đồng. Trong đó, tài sản gia tăng chủ yếu ở khoản mục đầu tư vào công 
ty con; vốn chủ sở hữu tăng 7.489 triệu đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế; nợ phải trả 
tăng 7.245 triệu đồng do gia tăng khoản nhận trước từ khách hàng. Tỷ lệ nợ/ tổng tài sản 
tại ngày 31/12/2018 là 44,02%, tương đương cuối năm 2017. 

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

Chỉ tiêu Đvt 
Công ty mẹ Hợp nhất 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 

Hệ số thanh toán hiện hành lần 0,42 0,39 0,91 0,97 

Tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu % 4,09% 4,26% 96,20% 106,39% 

Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng tài sản % 43,96% 44,02% 64,69% 64,76% 

Hệ số thanh toán lãi vay lần 16,82 12,51 2,91 5,26 

ROE % 7,46% 6,37% 10,89% 19,56% 

ROA % 4,18% 3,57% 3,84% 6,89% 

Thu nhập/cổ phần (EPS) đ/CP   3.183 6.425 

Năm 2018, mặc dù tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống tăng từ mức 
96,2% lên 106,4% nhưng hệ số thanh toán lãi vay lại có sự cải thiện đáng kể từ mức 
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2,91 lần lên 5,26 lần nhờ kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống gia tăng. Cùng với 
sự gia tăng của kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn ROE, 
hiệu quả sử dụng tài sản ROA và thu nhập trên cổ phần EPS đều tăng trưởng đáng kể so 
với năm 2017. Ở Công ty mẹ, các chỉ tiêu hệ số thanh toán lãi vay, ROA, ROE lại giảm 
so với năm 2017 do lợi nhuận của công ty mẹ giảm (lợi nhuận trước thuế của công ty 
mẹ năm 2018 đạt 45.805 triệu đồng, tương đương 80% lợi nhuận trước thuế năm 2017). 
Nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản so 
với năm 2017. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn đảm bảo khả năng thanh toán lãi vay 
(12,51 lần) từ lợi nhuận được tạo ra từ hoạt động kinh doanh 

Kết quả kinh doanh nêu trên cho thấy Savico hoàn toàn có thể thực hiện chia cổ tức 
năm 2018 theo tỷ lệ 15%, cao hơn tỷ lệ 12% đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.  

2.1.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 

Trích lập các quỹ 

Công ty đã thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi; quỹ hoạt động của Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 đúng với Nghị 
quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2018. Cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2018 

Thực hiện Thực 
hiện so 

với Nghị 
quyết 

1 Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%) đồng 2.647.914.726 2.647.914.726 100% 

2 Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và 
BKS (4%) 

đồng 2.118.331.781 
2.118.331.781 

100% 

Chi trả cổ tức 2017: 

Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đã được chi trả cho cổ đông vào tháng 9/2018 với tỷ lệ 
12%/vốn điều lệ tương ứng 29.970.608.400 đồng, đúng theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông 2018. 

2.2 Thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất  

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018. 
Theo ý kiến của BKS, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán 
của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình 
kinh doanh 2018 về tình hình tài chính tại ngày 31.12.2018. 

2.3 Kết quả thực hiện công bố thông tin của Công ty 

Hầu hết hoạt động công bố thông tin của công ty được thực hiện đầy đủ, theo đúng 
quy định của cơ quan quản lý đối với công ty niêm yết quy mô lớn. Tuy nhiên, có 
một nội dung liên quan đến vi phạm thuế năm 2017 và năm 2018 đã được Công ty 
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chậm công bố thông tin. Công ty cũng đã có văn bản giải trình về vấn đề chậm công 
bố thông tin này. 

3. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:  
‐ Quy chế quản trị công ty:  

 ĐHĐCĐ năm 2015 đã phê duyệt kết quả bầu cử 07/07 thành viên HĐQT, 
trong đó có 02/07 thành viên HĐQT đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện là thành 
viên HĐQT độc lập. 

 Tuy nhiên, đến ngày 01/08/2017 – ngày có hiệu lực của Nghị định 
71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng thì 01 thành viên 
HĐQT không đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập do thành viên 
này đã từng làm thành viên HĐQT của Savico 05 năm liền (nhiệm kỳ 2010 – 
2015). Điều này khiến cho số lượng thành viên HĐQT độc lập chỉ là 1/7 tổng 
số thành viên HĐQT.  

 Tại ĐHĐCĐ năm 2018, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nâng 
tổng số thành viên HĐQT độc lập là 2/8 thành viên HĐQT. Tuy nhiên, tỷ lệ 
này chưa đảm bảo yêu cầu quy định 1/3 thành viên là thành viên HĐQT độc 
lập. Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT cần xin ý kiến cổ đông về thời điểm 
thực hiện nội dung này: thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập ở 
ĐHĐCĐ năm 2019 hay ở ĐHĐCĐ nhiệm kỳ ở năm 2020.  

‐ Công bố thông tin: cần lưu ý thực hiện công bố thông tin bất thường trong vòng 
24 giờ, tránh tình huống ở năm 2018 chậm công bố thông tin liên quan đến vi 
phạm thuế 2017 & 2018. 

‐ Quy chế quản lý tài chính: cần bổ sung ban hành quy định về quản lý công nợ 
phải thu như nội dung đã nêu trong Quy chế quản lý tài chính để có thể hướng 
dẫn cách quản lý các khoản công nợ phải thu phù hợp với từng loại khoản phải 
thu khác nhau. 

‐ Quy chế quản lý người Đại diện vốn: cần rà soát & thay đổi một số nội dung cho 
phù hợp với thực tế nhằm thuận lợi hơn trong công tác quản trị từ công ty mẹ đối 
với các công ty thành viên.  

‐ Cần nhanh chóng triển khai các giải pháp để gia tăng hiệu quả quản trị hệ thống.  
Trong năm 2018, Savico đã những giải pháp quan trọng để gia tăng hiệu quả 
quản trị hệ thống như: 

 Đã hoàn thành việc xây dựng và hướng dẫn cách lập chỉ tiêu trên các mẫu 
biểu báo cáo từ đó có thể đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu báo cáo định kỳ nhằm 
phục vụ công tác thống kê và phân tích hệ thống. 

 Đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy chế quản trị tài chính ở tất cả 
các công ty thành viên. 

 Đã xây dựng và phổ biến nội dung Sổ tay kiểm soát, Đề cương báo cáo kiểm 
soát để hướng dẫn các nội dung cần kiểm soát tại các công ty thành viên. 

Ở năm 2019, Ban Tổng Giám đốc cần nhanh chóng triển khai các giải pháp tiếp 
theo như kế hoạch mà Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng, bao gồm: (1) căn cứ vào 
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