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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 

     

  Kính thưa:  - CÁC THÀNH VIÊN HĐQT  

           - TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 

 Thay mặt lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 

2017 như sau: 

 Năm 2017 là năm cuối của kế hoạch 5, năm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, 

ban điều hành đánh giá đây là một năm thành công với nhiều thành tựu. 

 

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1. Khó khăn: 

 Năm 2017 xuất hiện thêm hai nhãn hiệu sơn giao thông hiệu CIS tại Đồng 

Nai, PHUTON tại Phú Yên và nhập khẩu Trung Quốc hiệu Paramax tại thị trường 

miền Nam. KOVA, Joton, Synthetic, Aspara, V-Mark cũng rất nỗ lực cạnh tranh nhằm 

giành thị phần.  

 Năm 2017 nguồn vốn bảo trì đường bộ bị cắt giảm so với năm 2016 dẫn đến 

thị trường sơn duy tu sụt giảm. 

 Giá nguyên liệu nhựa, TiO2, bột vàng cuối năm tăng tương đối mạnh do giá 

dầu tăng trên 60USD/thùng và chính sách kiểm soát môi trường của Trung Quốc ảnh 

hưởng không nhỏ đến giá nguyên liệu. 

   

2. Thuận lợi: 

 * Hạ tầng, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng đáp ứng được yêu cầu phát triển sản 

xuất đáp ứng tốt nhu cầu của thị trờng kể cả những mùa cao điểm.  

 * Năm 2017 có những công trình giao thông lớn hoàn thành triển khai hạng 

mục sơn an toàn giao thông như Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gói A, Nâng cấp 

QL6 đoạn Mộc Châu - Sơn La, Tân Vũ - Lạch Huyện, QL10 Quán Toan - Cầu Nghìn, 

QL18 Uông Bí - Chí Linh dự án chỉnh trang đô thị Đà Nẵng phục vụ APEC làm thị 

trường sơn giao thông tăng trưởng so với năm 2016. 

 * Thị trường bao bì màng mỏng mảng bánh kẹo tăng cao, chất lượng ngày 

càng nâng cao góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công 

ty. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o ----- 
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 * Tỷ giá VND/USD ổn định, nguồn cung dồi dào thuận lợi đến kế hoạch nhập 

khẩu nguyên liệu, kế hoạch SX cũng nh kết quả SXKD của SIVICO. 

 * Lãi suất vay Ngân hàng trở lại mức lói suất phự hợp cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

 

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 

1.1. Kết quả SX - KD năm 2017 

  

 Trên đây là số liệu tổng hợp tình hình  SX - KD của năm 2017. 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2017 

KH TH TH/KH (%) 

1. Sản lượng sản xuất     

- Sơn các loại Tấn 7,000 7,270 104% 

- Túi bao bì các loại Tr. túi 256 263.3 103% 

2. Sản lượng tiêu thụ     

- Sơn các loại Tấn 7,000 7,273 104% 

- Túi bao bì các loại Tr. túi 256 252.6 99% 

3. Doanh thu thuần Tr.đ 200,000 196,150 98% 

4. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 35,000      36,189 103% 

5. Vốn góp cổ đông Tr.đ 30,123.74 30,123.74 100% 

6. Vốn hoạt động Tr. đ  199,119  

7. Số CBNV người 80 71 88% 

8.Thu nhập bq/người/tháng 1000.đ 9,000 9,000 100% 



 
4 Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2017 Ok  Page 3 of 5 

1.2. So sánh tình hình SX-KD so với cùng kỳ năm ngoái 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

2016 

Thực hiện 

2017 

So sánh % 

2017/2016 

1. Sản lượng sản xuất     

- Sơn các loại Tấn 5,796.7 7,270 125% 

- Túi bao bì các loại Tr.túi 210.4 263.3 125% 

2. Sản lượng tiêu thụ     

- Sơn các loại Tấn 6,016.9 7,273 120% 

- Túi bao bì các loại Tr.túi 203.4 252.6 124% 

3. Doanh thu thuần Tr.đ 167,651 196,150 117% 

4. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 30,596 36,189 118% 

5. Vốn góp cổ đông Tr.đ 30,123.74 30,123.74 100% 

6. Vốn kinh doanh Tr.đ 164,647 199,119 123% 

7. Số CBNV Người 73 71 97% 

8. Thu nhập b.quân/người 1.000đ 8,980 9,000 100.2% 

 

2. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2017 

2.1. Về xây dựng và thiết bị 

STT Hạng mục Tháng đầu tư Giá trị 

1 Thiết bị kiểm tra hệ số ma sát MXD-02 10-03-2017 143,000,000 

2 Thiết bị kiểm tra mối hàn nhiệt GHS-03 10-03-2017 282,000,000 

3 Thiết bị kiểm tra độ bám dính ATA50 10-03-2017 67,000,000 

4 Hệ thống giá kệ 01-04-2017 1,093,880,000 

5 Hệ thống băng tải 01-10-2017 135,180,000 

6 Hệ thống PCCC tự động 01-03-2017 1,089,573,152 

 Tổng cộng:  2,810,633,152 

 

2.2. Về nhân sự 

 - Đào tạo đội ngũ lãnh đạo trung và cao cấp các lớp: Giám đốc chiến lược, 

Giám đốc kinh doanh, giám đốc sản xuất theo phong cách Nhật Bản 
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 - Đào tạo nhân viên tăng cường các kỹ năng vận hành các thiết bị khác để 

mỗi công nhân vận hành thành thạo ít nhất 2 vị trí làm việc khác nhau để có thể luân 

chuyển, bổ sung, hỗ trợ các vị trí khi cần thiết. 

 - Nhân sự ổn định đáp ứng tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý của 

công ty. 

 - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực kỹ năng từng vị trí làm việc phục vụ 

công tác xây dựng kế hoạch tuyển dụng cũng như đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ 

năng phù hợp với từng vị trí làm việc cụ thể trong toàn công ty. 

 - Đào tạo thường niên về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ 

CBCNV công ty, khám sức khỏe định kỳ... 

 

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

3.1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

 Trong năm 2017, Công ty đã chuyển đổi hệ thống ISO 9001 lên phiên bản 

2015 và duy trì hệ thống trong toàn công ty. 

 Hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện đúng kế hoạch, giúp cho hệ thống 

hoạt động có hiệu quả.   

3.2. Hệ thống TQM  

 Trong năm 2017  duy trì tốt  Hệ thống quản lý chất lượng TQM  triển khai áp 

dụng tại các bộ phận, xây dựng quy định đánh giá định kỳ, khoá đào tạo nội bộ. 

3.3. Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP 

 Trong năm 2017 ITG Việt Nam và SIVICO đã tiến hành cải tiến hệ thống phần 

mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất, quản trị 

SIVICO theo mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiệu quả đáp ứng yêu cầu giai 

đoạn phát triển mới của công ty.  

 

4. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2017 

4.1. Mảng sơn giao thông 

 Năm 2017 là năm tương đối khởi sắc của thị trường sơn giao thông so với 

năm 2016. Một số các dự án lớn đã hoàn thành hạng mục an toàn giao thông. 

 Thị trường xuất hiện 2 nhà sản xuất mới, 4 nhà sản xuất cũ và 3 hiệu sơn 

nhập khẩu nên cạnh tranh ở phân khúc thấp rất gay gắt. Để án ngữ và xây dựng rào 

cản phân khúc này SIVICO đã quyết định tung ra dòng sản phẩm kinh tế với thương 
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hiệu BRIGHTLINE phục vụ thị trường sơn duy tu và các công trình nhỏ không quá 

khắt khe về tiêu chuẩn. 

 SIVICO đã cung cấp được vào Giao thông Sài Gòn với sản lượng trên 300 

tấn. Đây là bước đệm để năm 2018 sẽ tăng lên 700 tấn và sẽ đánh bật đối thủ 

CALMAX (Đài Loan) ra khỏi thị trường cuối cùng là TP HCM. 

 Thị trường Myanmar được mở rộng. SIVICO đang cùng với Mitsui đấu thầu 

gói thầu cung cấp vật liệu sơn giao thông: 800 tấn sẽ mở thầu cuối tháng 1/2018. 

 Đã làm việc với Mitsui về khả năng hợp tác xuất khẩu sang thị trường 

PHILIPIN, INDONESIA cho năm 2018 và các năm tiếp theo. 

4.2. Mảng bao bì 

 Trong quý năm 2017 SIVICO đã phát triển thêm khách hàng lớn về bao bì là 

Mía đường Lam Sơn, Bánh kẹo Hải Châu và đặc biệt là khách hàng Bánh kẹo Bảo 

Hưng đầu tư nhà máy mới với thiết bị châu Âu tốc độ đóng gói rất cao và bao bì của 

SIVICO đáp ứng được yêu cầu và là nhà cung cấp bao bì chính cho Bảo Hưng.  

 Thị trường bao bì màng mỏng tăng trưởng tốt, nguyên liệu đầu vào đầu năm 

ổn định, cuối năm tăng nhẹ. 

 Do vậy SIVICO đã hoàn thành kế hoạch doanh thu Quý IV đạt 96% và cả năm 

đạt 98,5%, Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt kế hoạch: 103% và tăng 18% so với năm 

2016. 

 Đánh giá chung: Mặc dù trong bối cảnh kinh tế cả nước hết sức khó khăn 

nhưng được sự tin dùng của khách hàng, sự ủng hộ các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao 

của HĐQT, sự  hợp tác chặt chẽ của các Đại lý và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ 

của toàn thể CBCNV công ty cùng chung tay phấn đấu từng bước vượt qua khó 

khăn và đã đạt được kết quả tốt nhất trong suốt những năm qua. 

 Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể 

quý khách hàng, quý cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể 

CBCNV đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để xây dựng SIVICO ngày càng 

phát triển. 

 Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.   

Ngày  17  tháng  04  năm 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 

               CHỦ TỊCH HĐQT                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

              NGUYỄN VĂN VIỆN                                             HÒA QUANG THIỆP 


