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Giấy ĐKKD sổ 0600161270 do Sở KH&ĐT Tinh Nam Định
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Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

Thòi gian tổ chức: Từ 8hh00 đến 1 lhOO ngày 26 tháng 4 năm 2022
Địa điểm:
Hội trường Công ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
Số 5 đường Thái Bình TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thòi gian

08h00 08h30

08h3(K
10h30

Nội dung

Thực hiện

- Đón khách và kiêm tra tư cách cô đông:
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội;
- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham
dự, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu

Ban tô chức

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

TB kiểm tra

- Tuyên bổ ly do, gỉơi thiệu đại bTểiĩ vấ cồ đông tham dự
Đại hội
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
- Chủ tọa lấy ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư
ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua chương trình, quy chế làm việc.
- Báo cáo kêt quả hoạt động SXKD 2021 và Kê hoạch năm
2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ
năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và
nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo tờ trình các nội dung trình Đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo SXKD,
Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, các tờ trình Đại hội

Ban tô chức
Đoàn chủ tịch

Giám đốc
HĐQT
Trưởng ban KS
Đoàn chủ tịch
Đại hội
Lãnh đạo
Habeco

10h30

- Đại diện Tổng Công ty HABECO phát biểu

10h45

- Đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thư ký Đại hội

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ

Đoàn chủ tịch

llhOO

- Bế mạc

TÔNG CÔNG TY CP BIA R ượu - NGK HÀ NỘI
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAÍ
Đ Ộ C LẢP - T Ư DO - H ANH PHÚC
Nam định ngày 26 tháng 04 năm 2022
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- Thực hiện nghị Q uyết Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng c ổ đông năm
2022 của Công ty cổ phần B ia Hà Nội - Nam Định.
Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, được sự nhất trí của Đại hội, thay m ặt
Ban kiểm tra tư cách Co đông, tôi xin báo cáo kết quả thấm tra tư cách c ố đông tham
dự Đại hội đồng c ổ đông thường niên năm 2022 của C ông ty.
1. Tống số đại biếu và thành phần CO' cấu c ố đông của C ông ty:
- Tổng số cổ đông của công ty đến thời điểm 08 giò' ngày 30/03/2022 là 235 vị sở
hữu 2 triệu cổ phần của C ông ty tương đương 20 tỉ Việt N am đồng.
Trong đó:
+ T ổng C ông ty cổ phần Bia-Rượu - N G K - Hà Nội sở hữu 1.020.000 cổ phần
chiếm 51% tổng số vốn điều lệ.
+ T ổng'C ông ty lương thực Miền Bắc sở hữu 86.940 cổ phần chiếm 4,37% tổng
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+ Các cổ đông phổ thông khác sở hữu: 893.060 cổ phần chiếm 44,63% tổng số
vốn điều lệ.
2. Tổng số đại biểu và thành phần cơ cấu đại biểu c ổ đông dự đại hội:
Tổng số cổ đông được triệu tập: 235 cổ đông đại diện 2.000.000 cổ phần
Tổng sổ Cổ đông tham dự Đại hội: 98 người (Sở hữu và đạidiện theo ủy quyên)
đại diện cho l .4 4 5 .3 10 cổ phần, số cổ đông đủ tư cách tham gia đại
hội là: 98người sở
hữu và đại diện theo ủy quyền cho ỉ .445.310 cô phân
Tỷ lệ cổ phần tham dự =72,27 % Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty
3. Đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến đại biếu tham dự đại hội:
Theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị C ông ty, Ban Kiểm soát cho
biết đến thời điểm này chưa có đơn thư nào của tập thể hay cá nhân khiếu nại tố cáo.
4. Kết luận:
N hư vậy Đại hội đồng c ổ đông thường niên năm 2022 của C ông ty cổ phần B ia Hà
Nội - N am Định đưọ'c tiến hành hợp lệ; Toàn bộ đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đều có
quyền Biểu quyết, và phát biểu ý kiến của m ình theo quy định.
T rân trọng kính chào và kính chúc Đại hội thành công tôt đẹp.
TM /BA N KIỂM TRA T Ư CÁCH ĐẠI BIỂU
T R Ư Ở N G BAN

Nguyễn Thị Thanh

TỒNG CÔNG TY CỒ PHẦN BIARƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
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CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH
Nam Định, n g à y 2 t thảngc.fi năm 2022

QUY CHÉ TỐ CHỨC
Đ Ạ I H Ộ I Đ Ồ N G CỎ Đ Ô N G T H Ư Ờ N G N IÊ N N Ă M 2022
C Ô N G T Y CỎ P H Ầ N B IA H À N Ộ• I - N A M Đ ỊN
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Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Đ ị/h ự
ti ■‘■Ị
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà
Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:
Điều 1: Mục đích
Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định
và thành công tốt đẹp.
Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội
đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.
Điều 2: Đối tượng và phạm vi
Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế
này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.
Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông
(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cỏ phần Bia Hà Nội Nam Định)
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường họp không có đủ số lượiig đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30)
phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ
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ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu
tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện

'

được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu
quyết trở lên.
3. Trường họp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không cóđủ số đại
biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạcđại hội,
người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu
tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong
trường họp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ -thuộc vào
số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và
có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ
đông lần thứ nhất.
Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông
1. Các Cổ đông/người đại diện c ổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ
phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày
30/03/2022)'phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ
chức Đại hội;

'

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại.
Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.
Điều 5: Đoàn Chủ tịch
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.
2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội
đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy
chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân
chủ và quyết định theo đa số.
Điều 6: Ban thư ký Đại hội
1.
Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn
đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2

2.

Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông

qua tại Đại hội.
Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và
tình hình cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình
hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên
50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công
ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.
Điều 8: Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường họp vi phạm thể lệ biểu quyết,
bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
Điều 9: Thảo luận tại Đại hội
1. Nguyên tắc:
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi
các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát
biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ toạ.
2. Cách thức phát biểu: c ổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những
nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại
hội đã được thông qua. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập
chung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chât
lượng thảo luận.
3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ
định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn
bản sau Đại hội.
Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.
1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn để trong chương trình họp của Đại hội được thảo
luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu
biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết.
Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.
2. Phương thức biểu quyết:
3

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các c ổ đông/đại diện c ổ đông biểu quyết
đồng ý hoặc không đồng ý thông qua mốt vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo
sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải
rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách
nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông
đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả
những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được' trình
bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm
phiếu trước Đại hội.
3. Thể lệ biểu quyết:
- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu
quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
Điều 11: Biên bản, Ngliị qưyết họp Đại hội đồng cổ đông.
Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông
qua trước khi bế mạc Đại hội.
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành
nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chi
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TỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-

Rượu - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH
Nam Định, ngày 2.t tháng ữ.^f năm 2022

BÀO CẢO CÚA BAN GIÁM

Đờc

Đ Á N H G IÁ H O A• T Đ Ô• N G SẢ N X U Ấ T K IN H D O A N H N Ă M 2021
V À KÉ H O Ạ C H N Ă M 2022

Kính gửi: Đại hội đông cô đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I.

Tình hình chung:

Trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động kép từ Luật Phòng
chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và dịch bệnh Covid - 19.
Dịch bệnh Covid -19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn diễn biến
phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội, kéo theo dự suy giảm
của nhiều ngành nghề kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải ... tiếp tục gánh chịu
những tổn thất to lớn trong năm Covid thứ 2, kéo theo thu nhập của người lao động
giảm sút và không ổn định.
Những biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cùng với biến đổi
khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư
chính như malt, hoa houplon, bột mỳ, gạo ... .Ngay từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021
giá cả của malt, hoa houplon, gạo đã có biến động tăng cao.

về

chính sách của Nhà nước: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia
duy trì ở mức cao 65%, bên cạnh đó do ảnh hưởng của Covid, nhà nước đã có chính
sách hồ trợ doanh nghiệp gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN, tiền thuê
đất trong năm 2021 theo NĐ số 52/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên không bớt được bao nhiêu
khó khăn cho doanh nghiệp trước tình hình dịch.

Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả
thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan đang diễn ra thường xuyên.
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
1.

về sản xuất kinh doanh bia:

Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi năm 2021 của Công ty là 5,078
triệu lít đạt 87,11% kế hoạch năm và bằng 90,66% cùng kỳ 2020. Trong đó:
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội là 3,230 triệu lít đạt 78,78% kế
hoạch năm và bằng 79,41% cùng kỳ năm 2020.
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,848
triệu lít bằng 106,84% kế hoạch năm và bằng 120,496% cùng kỳ năm trước.

2. về sản xuất kinh doanh bánh mỳ và

nước uống tinh khiết:

- Sản xuất Bánh mỳ đạt 704,5 tấn bằng 95,21% kế hoạch năm và bằng 95,59%
cùng kỳ năm trước. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định.
Sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng trưởng chậm do thị trường khó khăn do có rất
nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mỳ Ba Lan, các loại bánh mỳ chất lượng kém rao
bán với giá rẻ. Ngoài ra do dịch bệnh căng thẳng, trong những tháng đầu năm giãn
cách xã hội, nhiều lễ hội tại tỉnh Nam Định bị hoãn nên ảnh hưởng đến sức tiêu thụ
của mặt hàng này.

.

Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua là 198,6 nghìn lít đạt 70,93% kế
hoạch năm và bằng 72,14% cùng kỳ năm 2020.Trong năm 2021, do dịch bệnh, giãn
cách xa hội, các trường học chuyển từ học trực tiếp sang học Online làm cho tiêu thụ
gặp nhiều khó khăn.
3. Hiệu quả SXKD năm 2021:
Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,326 tỷ đồng bằng 101,3 % kế hoạch và 70,5% cùng
kỳ 2020.
Trong đó:
- Bia hơi Hà Nội lãi 73 triệu đồng, giảm lãi so cùng kỳ 2020 là 87 triệu đồng.
- Bia hơi địa phương các loại lãi 374 triệu đồng bằng 89,6% cùng kỳ (Bia Hà
Nội - Nam Định lỗ 20,8 triệu do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí về bao bì vỏ chai,
Bia tươi Hanabeco lãi 275 triệu đồng, bia hơi Hanabeco chi Pet llit lãi 119,8 triệu
đồng).
- Bánh mỳ lãi 697 triệu đồng bằng 145,5% kế hoạch và 183,4% cùng kỳ.
- Nước lọc tinh khiết lãi 36 triệu đồng đạt 171% so với kế hoạch
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■

- Vận tải lỗ 460 triệu đồng do giá xăng dầu tăng cao và do dịch bệnh phải hồ trợ
vận chuyển cho khách hàng.
- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 749 triệu đồng bằng 69,6% kế hoạch và 53,3%
cùng kỳ 2020.
- Hoạt động tài chính lãi 523 triệu đồng bằng 130% kế hoạch và bằng 70,6%
cùng kỳ.
-

Nộp ngân sách 25,275 tỷ đồng đạt 87,6% kế hoạch và bằng 90,5% cùng kỳ .

-

Mức chia cổ tức dự kiến: 6%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2021, trong đó có thực hiện sửa chữa, cải
tạo, nâng câp máy chiết chai Pet; đầu tư máy thanh trùng nhanh 3,5m3. Thực hiện tốt
công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kc hoạch và quy định của hệ thống quản
lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản
xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.
Tổng mửc đầu tư thực hiện: 1,850 tỷ đồng.
Trong đó:
- Xây lắp: 0 tỷ đồng.
- Máy móc thiết bị: 1,850 tỷ đồng (sửa chữa, cải tạo, nâng câp máy chiết chai
Pet tổng giá trị đầu tư: 0,950 tỷ đồng; máy thanh trùng nhanh 3,5m3 tổng giá trị là 0,9
tỷ đồng).
-

Phương tiện vận tải: 0 tỷ đồng .

- Dự án đầu tư chuyển sang kỳ sau : cải tạo sửa chữa mặtsau phân xưởng bia
giá trị là 0,92 tỷ đồng, và đầu tư mua mới máy lọc ống 1,35 tỷ.
5. Công tác thị trường:
- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển
thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn
mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến
mại hỗ trợ khách hàng.
- Cuối Năm 2021 do nguyên liệu bột mỳ liên tục tăng giá nên Công ty phải thực
hiện điều chỉnh giá bán sản phẩm Bánh mỳ loại nhỏ tăng 800 đ/ cái bắt đầu từ
01/11/2021. Và việc tăng giá này diễn ra rất thành công. Đầu năm 2021 công ty đưa ra
thị trường Sản phẩm mới bia hơi Hanabeco chai Pet llit, được người tiêu dùng phản
hồi rất tích cực mang lại hiệu quả rất cao phù hợp với tình hình dịch bệnh mua mang
về nhà sử dụng tiện lợi.
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- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản
lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Họp đồng litxăng);
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.
6. Công tác quản lý:
- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000:
2018 , 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.
- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện
pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....
- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng
Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền
lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm
bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn,
không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động. Mức thu nhập
bình quân đat 5,830 triệu đồng/người/ tháng.
- Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công ty đã tích
cực công tác điều hành chỉ đạo nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sản xuất
kinh doanh vừa phòng chống dịch hiệu quả.
- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện ngưòi lao động hưởng
ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực
hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH
SXKD NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP TH ựC
HIỆN
•
•
•
Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất
thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước
về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công
ty trong năm 2022. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng
cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm
ốn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ
vững và phát triển thị trường.
Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2021 dự báo tình hình
năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2022 và giải pháp thực hiện như sau:
1.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị

TH 2021

K H 2022

Tỷ lệ
K H /CK (% )

Bia hơi các loại

Triệu
lít

5,078

5,600

110,28%

- Bia hơi Hà Nội

Triệu
lít

3,230

4,100

126,93%

- Bia hơi Hà Nội Nam Định

Triệu
lít

1,848

1,500

81,17%

Tấn

704,5

730

103,62%

Nghìn
lít

198,6

250

125,88%

Chỉ tiêu

TT
1
1.1

Sản lượns tiêu thụ

1.2 Bánh mỳ Ba Lan
1.3 Nước Lọc
2

Tổng doanh thu

Tỷ
đồng

53,091

62,178

117,12%

3

Nộp ngân sách

Tỷ
đồng

25,275

26,546

105,03%

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ
đồng

2,326

2,312

99,40%

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ
đồng

1,987

1,849

93,05%

Mức chia cô tức: 6%
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2.

Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba lan, tăng
cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thông
quản lý chất lượng của Tổng công ty.
- Tiến hành rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tăng thu đối với sản
phẩm bánh mỳ, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới ra thị trường.
- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2022 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công
ty hạn chế đầu tư và hoàn thiện các dự án đầu tư của năm 2021 chuyển sang: Sửa chữa
cải tạo nâng cấp nhà phía sau Phân xưởng Bia, Đầu tư mua sắm Máy lọc ông công suât
8-10 m3/h đồng thời tăng cường công tác quản lý sử dụng và sửa chữa bảo dưỡng máy
móc thiết bị, theo quy định.
- Quản lý sản xuất kinh doanh:
s Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO
9001:2015 và 22000 : 2018 , 14001-2015 tích họp với Hệ thống quản lý của Tổng
Công ty.
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s Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào
những chi phí chính như điện, than, nước , nguyên vật liệu chính, giảm chi phí sửa
chữa máy móc thiết bị.
s Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.
- Công tác quản lý lao động:
s Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực
hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc,.
■S Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Thực
hiện cách tính lương mới và tuân thủ chế độ bảo hiểm tKeo luật Lao động, luật Bảo
hiểm.
S Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra
giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện
nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.
S Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong
công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, an toàn vệ
sinh lao động, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định k ỳ ...

- về công tác thị trường:
S Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển
thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- NĐ. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường,
các yêu cầu của khách hàng để có biện pháp tháo gỡ.
s Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản
lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Họp đồng litxăng mới);
S Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.
Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng!
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-

CỘNG
HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
•
•
•

R ượu - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH
Nam Định, ngày ĩ.k thảng úff. năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
VÈ K É T Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G N Ă M 2021 V À Đ ỊN H H Ư Ớ N G N Ă M 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Ha Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin
trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội
đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:
I.

Báo cáo kết quả hoật động năm 2021:

1. Tình hình và kết quả kỉnh doanh:
Trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động kép từ Luật Phòng
chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và dịch bệnh Covid - 19.
Trong những tháng đầu năm 2021, dịch diễn biến phức tạp với nguồn cung cấp
vắc xin còn nhiều hạn chế, giải pháp chủ yếu để khống chế dịch bệnh được thực hiện
là khoanh vùng, cách ly, giãn cách ... Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải ... tiếp tục gánh
chịu những tổn thất to lớn trong năm Covid thứ 2.
Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản ohẩm bia: Do ảnh hưởng của việc
giãn cách xã hội liên tục, cấm bán bia tại nhiều khu vực làm cho việc tiêu thu bia gặp
nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm sút so với cùng kỳ.
Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty
cũng chịu tác động của tình hình dịch bệnh, cách ly xâ hội trong những tháng đầu năm
2021. Tình hình giãn cách xã hội kéo dài tại Hà Nam , Hà N ộ i...làm cho việc tiêu thụ
gặp nhiều khó khăn, nhiều lễ hội tại Tỉnh Nam Định bị hoãn, dukhách thập phương
lưu thông đến tỉnh giảm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ mặt hàng này.
Đối với mặt hàng nước tinh khiết cũng bị ảnh hưởng do một số trường học thực
hiện học Online, làm giảm sản lượng tiêu thụ.
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Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty vẫn đảm
bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch hiệu
quả, với yếu tố thuận lợi của thời tiết, cùng với sự chuẩn bị tốt các nguồn lực từ trước,
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã nhanh chóng đi vào ổn định, phấn đấu
hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2021:
Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2021 của Công ty là 5,078 triệu
lít đạt 87,11% kế hoạch năm và bằng 90,66% cùng kỳ 2020. Trong đó: Eiia hơi Hà
Nội là 3,230 triệu lít đạt 78,78% kế hoạch năm và bằng 79,41% cùng kỳ năm 2020.
Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,848 triệu lít bằng 106,84% kế hoạch năm
và bằng 120,496% cùng kỳ năm trước
- Sản xuất Bánh mỳ đạt 704,5 tấn bằng 95,21% kế hoạch năm và bằng 95,59%
cùng kỳ năm trước.
- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua đạt 198,6 nghìn lít đạt 70,93% kế
hoạch năm ỵà bằng 72,14% cùng kỳ năm 2020.
Tổng doanh thu 53,091 tỷ đồng đạt 90,61% kế hoạch và bằng 92,61% cùng kỳ
2020. Trong đó, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 52,493 tỷ đồng đạt 93,23
% cùng kỳ 2020; thu nhập khác là 0,074 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính là
0,523 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách là 25,275 tỷ đồng đạt 87,6% kế hoạch và bằng 90,5% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế là 2,326 tỷ đồng đạt 101,35% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế là 1,987 tỷ đồng đạt 108,23% kế hoạch.
- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo đúng phương
án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là 6% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm
2021 thống nhất thông qua. Căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2021, Công ty xây dựng
phương án phân phối lợi nhuận, trong đó có phương án chia cổ tức năm 2021, dự kiến
là 6% để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.
3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2021:
Trong năm 2021, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty, HĐQT thường xuyên theo dối, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát
các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.
Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thống nhất ban hành 13
Biên bản và Nghị quyết HĐQT. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua,
được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.
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Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 thông qua các vấn đề chính sau:
a)

về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và sơ kết 02 tháng đầu năm
2021 của Ban Giám đốc.
- Thông qua kết quả sản xuất 5 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch triển khai các
tháng còn lại năm 2021
- Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng, kế
hoạch quý 4 và dự kiến thực hiện năm 2021.
Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD điều hành năm 2022 do Ban Giám đốc xây
dựng;
b)

về công tác tổ chức - lao động

:

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo,
quản lý giai đoạn 2020-2021.
- Thống nhất chử trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Ke toán trưởng
từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty.
- Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Diệp - Phụ trách kế toán, Phó trưởng phòng
Kế toán- Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam
Định.
- Thống nhất thông qua kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp cao giai đoạn 2022-2027.
c)

về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

- Trong năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT Công ty đã
thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định: Điều lệ Tổ chức và
hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy
chế hoạt động của Ban kiểm soát
d)

về

việc thực hiện kế hoạch đầu

tư hình thành tài sản cố định trong năm

2021 :
- Thống nhất thông qua đề xuất bổ sung kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ
phục vụ công tác bán hàng, đầu tư phát triển thị trường theo nội dung Tờ trình số
183/Tr-CT ngày 02/6/2021 của Giám đốc Công ty
- Thống nhất chủ trương cải tạo sửachữa nâng cấp máy chiết chaipet cũ
nội dung Tờ trình số 183/Tr-CT ngày 02/6/2021 của Giám đốc Công ty
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- Thống nhất thông qua đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm,
sửa chữa nâng cấp tài sản cố định trong năm 2021 của Giám đốc công ty tại Tờ trình
số 315 /Tr-CT ngày 20/9/2021
+ Tạm dừng thực hiện trong năm 2021 đối với các Hạng mục đầu tư Hệ thống
máy chiết keg 120 keg/giờ và Hạng mục xây dựng nhà xưởng, 02 lò nướng bánh mỳ
và thiết bị
+ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản
trong năm 2021 bao gồm: Máy thanh trùng nhanh công suất 3,5m3/h (máy đã qua sử
dụng); Sửa chữa cải tạo nâng cấp nhà phía sau Phân xưởng Bia; Máy lọc ống' công
suất 8-10m3/h.
4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối vói Ban Giám đốc:
HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó, đưa ra
các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh.
Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban Giám đốc thực hiện
thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT.
Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban
Giám đốc nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình
thực hiện phù họp YỚi tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.
5. Kết quả giám sát đối vói Giám đốc Công ty:
Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản
trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
[ hường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công
tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật,
chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
6. Kết quả giám sát đối vói các cán bộ quản lý khác:
Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc
lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu
trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.
7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:
a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:
- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy
định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
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- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản
xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.
b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - ô n g Đặng Quang Thắng:
- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được
quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và ,Hội, đồng
quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo
công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp
luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;
- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo
điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản
phẩm.
- Chủ động trong, việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định
tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

■===

c) Đối với thành viên HĐQT - Ông Vũ Thế Tường:
ô n g Vũ Thế Tường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên
HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định
nội bộ của Công ty.
Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp,
đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương
chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.
d) Đối với thành viên HĐQT - Bà Đặng Thị Thúy:
Bà Đặng Thị Thúy thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên
HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định
nội bộ của Công ty.
Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng góp
trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công
ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.
e) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:
Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành
viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như cácquy chế,
quy định nội bộ của Công ty.
Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp
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trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại
doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
f) Báo cáo vê thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:
STT

Chức danh

Số người

ĐVT

Số tiền

1

Chủ tịch HĐQT

1

Đồng

48.000.000

2

Thành viên HĐQT

4

Đồng

144.000.000

Tổng

192.000.000

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm-2022:
HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay
đôi thât thường của thời tiêt, ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh cũng như các quy
định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt
động SXKD của Công ty trong năm 2022. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ
cùng với Ban điêu hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị,
tôi ưu hóa các nguồn lực nhàm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình
hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.
Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống
nhất một sổ chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ xem xét thông
qua như sau:

TT
1
1.1

Chỉ tiêu

TH 2021

K H 2022

Tỷ lệ
KH/CK (%)

Triệu
lít

5,078

5,600

110,28%

3,230

4,100

126,93%

1,848

1,500

81,17%

704,5

730

103,62%

198,6

250

125,88%

53,091

62,178

117,12%

Sản lượng tiêu thụ
Bia hơi các loại
- Bia hơi Hà Nội

- Bia hơi Hà Nội Nam Định
1.2 Bánh mỳ Ba Lan
1.3 Nước Lọc
2

Đơn vị

Tổng doanh thu

rp

•A

Triệu
lít
Triệu
lít
Tân
Nghìn
lít
Tỷ
đồng

6

TT

Chỉ tiêu

3

Nộp ngân sách

4

Lợi nhuận trước thuế

5

Lợi nhuận sau thuế

6

Đơn vị

TH 2021

Tỷ
25,275
đồng
Tỷ
2,326
đồng
Tỷ
1,987
đồng
Mức chia cô tức: 6%

K H 2022

Tỷ lệ
KH/CK (%)

26,546

105,03%

2,312

99,40%

1,849

93,05%

Đe triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo
điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hon để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:
1.

Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh
cho cán bộ quản lý.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát,
Ban điều hanh được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của
HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra,
đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
-

Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổđông thông
qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2022

'

2.

Công tác tổ chức sản xuất- kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển
thị trường Bia hơi và Bánh mỳ.
- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên
cứu phát triển thị trường đưa sản phẩm Bia hơi đóng chai 0,8 lít tiếp cận thị trường.
Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các cnương trình khuyến mại hồ trợ khách
hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản
lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Họp đồng litxăng).
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đâ đề ra.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001: 2015,
22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

7

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện
pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....
3.

Công tác đầu tư:

- Giám sát, theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2021.
- Định hướng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực
hiện theo quyêt định đâu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng
cao chất lượng sản phẩm.
4.

Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ
chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.
Trên đây là báo cáo kêt quả hoạt động năm 2021 định hướng hoạt động năm
2022 của Hội đồng quản trị Công ty c ổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình
ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngìiyễn Thị Kiều Chi
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Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KÉT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KIÈM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIẾM SOÁT NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2022
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020:
’ Căn cư điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần bia Hà nội - Nam Định:
Căn cứ quyết định Đại Hội Đông cô Đông thường niên năm 2021:
Căn cứ Báo cáo Kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH
dịch vụ tư vấri Tài chính kế toán và Kiểm toán nam Việt ( AAS CN).^
^ _,
Ban Kiểm soát báơ cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiêin
tra giam sat các m ặt hoạt động trong nam 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội
- Nam Định như sau:
I/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:
1/ Các thành viên ban kiểm soát:
1. Bà: N guyễn Thị Thanh

- Trưởng ban

2. Bà: Lê Thị Phương Lan

- Thành viên

3. Ông: N guyễn Thanh Bình
4. Ông: Phạm M ạnh Toàn

- Thành viên(từ ngày 27/4/2021 đến nay)
- Thành viên(đén hết ngày 27/4/2021)

Ngày 27 tháng 4 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Nguyễn
Thanh Bình là: thành viên Ban kiểm soát của Công ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam
Định thay cho Ông phạm M ạnh Toàn.
2/ Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:
Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiêm soát, Ban kiem soat Cong
ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm
soát phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên lĩnh vực và lập kế hoạch kiêm
tra giám sát năm 202.
Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ
của Công ty, Nghị Quyết, Quyết Định của Hội đồng quản trị.
1

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty với nhà nước.
Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2021, giám sát kiểm tra tính hợp lý, họp pháp tính trung thực và mức độ
cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm
toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.
Trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc
họp thường kỳ và bất thưòng của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều
hành, các thành viên Ban kiểm soát luôn duy trì thường xuyên, trao đổi thông tin để
công tác giám sát đạt hiệu quả tốt nhất.
3/ Thù Lao của Ban kiểm soát:
Thù lao các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết số
01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó:
Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là: (với
mức 02 triệu đồng/người/tháng).
II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát:
1/ Báo cáo Tài chính năm 2021.
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN):
Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiếm soát nhận thấy:
Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các
quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các
nội dung cũng như m ẫu biểu theo chế độ quy định.
2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng
quản trị năm 2021.
Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị
(“HĐ QT”), qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:
2

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động
của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.
Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết định và văn bản
của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai
Nghị quyết của Đại hội đồng cố đông năm 2021.Qua rà soát, HĐQT và Ban điều
hành đã thực hiện đúng nội dung đã được thông qua các nghị quyết HĐQT. •
3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

về

công tác tài chính Ke toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Ke toán thực
hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa
nguồn vốn nhàn rỗi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Ke toán đã nghiêm túc thực
hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy
định của pháp luật.
Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh
lương kịp thời cho cán bọ công nhân viên khi đến hạn, thực hiện chi trả lương đúng
quy định, quy chế hiện hành.

về

công tác cải tạo, đầu tư mua sắm tài sản, Công cụ dụng cụ phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2021, được HĐ QT Công ty thông qua Ban
điều hành thực hiện điều chinh kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp tài sản
cố định trong năm 2021 sau khi Người đại diện vốn có văn bản xin ý kiến HĐQT
Tổng công ty. Chi phí máy thanh trùng nhanh 3,5m3 là 900 triệu đồng; Chi phí cải
tạo sửa chữa nâng cấp máy chiết chai là 950 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đang
triển khai đầu tư máy lọc ống công suất 8 -10m3/h và sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà
phía sau phân xưởng bia, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 1 năm 2022.
Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiếm
toán của Công ty, dưới đây xin trình bầy tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
năm 2021.
* Tình hình hoạt động SXKD Năm 2021:

STT

1

Các chỉ tiêu

ĐVT

Thực
hiện
nam
2020

Năm 2021
Kế
hoạch

Tông sản lượng

3

Thực
hiện

Thực
hiện/kế
hoach
(%)

So sánh
cùng kỳ
(%)

*Bia hơi các loại
* Bánh mỳ
* Nước tinh lọc

5,601

5,830

5,078

87,10%

90,66%

Tấn

737

740

704

95,14%

95,52%

Ng. lít

275

280

70,71%

72,14%

Tr. lít

198

2

Tổng lợi nhuận
trước thuế

Tỉ
đồng

3,298

2,295

2,326

101,35%

70,53%

3

Tổng lợi nhuận
sau thuế

Tỉ
đồng

2,808

1,836

1,987

108,22%

70,76%

4

Nộp ngân sách

Tỉ
đồng

27,908

28,841

25,275

87,64%

90,57%

* Tình hình tài chính Công ty:
Đơnvị: đồng
TT

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

I

Tổng tài sản

38.817.634.365

34.591.990.192

1

Tài sản ngắn hạn

17.485.315.099

13.862.340.595

2

Tài sản dài hạn

21.332.319.266

20.729.649.597

Tổng nguồn vốn

38.817.634.365

34.591.990.192

1

Nợ phải trả

12.458.779.740

9.054.704.276

2

Vốn chủ sở hữu

26.358.854.625

25.537.285.916

56.305.213.617

52.493.917.613

II

III

Kết quả hoạt động kinh doanh

1

Doanh thu thuần bán hàng và CCDV

2

Lợi nhuận trước thuế

3.298.049.380

2.326.594.234

3

Lợi nhuận sau thuế

2.808.603.540

1.987.034.831

Năm 2021, bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid, Nghị định 100 khiến các
chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh có sự sụt giảm so với năm 2020. So sánh
với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua, chỉ tiêu về sản lượng và nộp ngân sách nhà nước không đạt so với kê hoạch.
Tuy nhiên với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban Giám đôc

đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiết giảm các chi phí, nâng
cao hiệu quả sản xuất, nhờ đó Công ty đã hoàn thành và vưọt kế hoạch đối với chỉ
tiêu lợi nhuận.
4/ Phương án phân phối lọi nhuận năm 2021:
STT

Nội dung

Số tiền

A

Phưoìig án phân phối lọi nhuận

1

Trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi

2

Chia cổ tức

3

Lợi nhuận để lại chưa phân phối

1.987,034.831
787.034.831
1.200.000.000
-

5/ Đánh giá sự phối họp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban
Điều hành:
Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động,
thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phổi hợp, trao đổi và
đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng
các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong
các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng
quản trị và các chính sách, chế độ quy định.
6/ Ý kiến của c ổ đông:
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo
bằng văn bản của c ổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành,
Ban Kiếm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.
III/ M ột số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:
Mặc dù, năm 2021 với nhiều khó khăn như: Dịch bệnh Covid diễn biến phức
tạp,dẫn đến thực hiện giãn cách xã hội, cấm bán bia tại nhiều khu vực trên toàn
Tỉnh ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm; công tác thị trường cạnh tranh ngày
càng khốc liệt; Nghị định 100 có hiệu lực dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt
giảm. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã
góp phần thúc đấy Công ty cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng
Cố đông thường niên năm 2021 thông qua.

5

Bước sang năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn diễn tiến theo chiều hướng
phức tạp.Bên cạnh đó, Nghị định 100 vẫn là rào cản lớn trong việc hạn chế nhu cầu
tiêu thụ .gi á cả nguyên vật liệu thì tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Do
đó, đê giảm thiêu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Ban Kiêm soát đê nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:
- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt- Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản
của Công ty;
- Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng
lại đinh mức sản xuât đê tiêt giảm chi phí, đảm bảo nâng cao lợi nhuận và
tăng thu nhập cho người lao động;
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đổi với đội ngũ cán bộ
quản lý các câp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý;
Đaỵ^ m ạnh cong tac tieu thụ đôi vói sản phâm bánh mỳ và sản phẩm nước
tinh lọc.
IV/ Phương hu-óng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
Đế thực hiện tốt các nhiệm vụ cảu Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ
của Công ty, năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám
sát, hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý
va đieu hanh san xuat kinh doanh, đê cảnh báo và đưa ra các biện pháp kịp thời
Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội
đông quản trị và Ban điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi
ích của Công ty và c ổ đông.
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị
với Hội đông quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2021 đã
được tât cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.
X ỉn trân trọng cảm 0711
Nơi nhân

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

-Thành viên HĐQT, BGĐ
-Thư ký HĐQT, BKS

Nguyễn Thị Thanh
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TỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIARƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngàysli. tháng Q/ị năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước
CHXHCN Việt N am thông qua ngày 17/6/2020;
ti ỉ
Căn cứ Đ iều lệ Công ty c ổ phần Bia H à Nội- Nam Định;
,

,

'

'

Căn cứ N ghị quyêt Đại hội đông cô đông thường niên năm 2021;
1 '

\

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty TNHH
Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
Hội đồng quản trị Công ty c ổ phần Bia H à Nội- N am Định kính trình Đại hội
đồng cố đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm
2021 như sau:
1. Báo cáo tài chính năm 2021:
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành
kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các
quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định
công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website:
http://www.biahanoinamdinh.com.vn.
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch
vụ Tư vấn Tài chính Ke toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
Đơn vị tính: Đồng
STT
A

uV\
\

SÓ LIỆU TRÊN BCTC

CHỈ TIÊU

(VNĐ)

TÀI SẢN - NGUỒN VÓN
1

'
‘v

STT

SÓ LIỆU TRÊN BCTC

CHỈ TIÊU

(VNĐ)

I

Tổng tài sản

34.591.990.192

1

Tài sản ngắn hạn

13.862.340.595

2

Tài sản dài hạn

20.729.649.597

II

Nguồn vốn

34.591.990.192

1

Nợ phải trả

9.054.704.276

2

Vốn chủ sở hữu, trong đó:

25.537.285.916

-

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

20.000.000.000

-

Quỹ đầu tư phát triển

-

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.550.251.085

1.987.034.831

B

KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.267.506.123

3

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

2.326.594.234

4

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.987.034.831

52.493.917.613

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định)
2. Thông qua Phương án phân phối lọi nhuận năm 2021:
Đơn vị tính: Đồng
TT

Chỉ tiêu

Số tiền

Ghi chú
LNST trên BCTC

I

Tổng lọi nhuận sau thuế năm 2021

2

1.987.034.831

năm 2021 đã được
kiểm toán

TT
II
1

Ghi chú

Số tiền

Chỉ tiêu
Phân phối lọi nhuận sau thuế năm
2021

1.987.034.831
787.034.831

Trích lập các quỹ

1.1

Quỹ đầu tư phát triển

1.2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.3

Quỹ khen thưởng Ban điều hành

0

ỈA

Quỹ an sinh xã hội

0

787.034.831

ĐHĐCĐ thường "
niên năm 2021 đã
thông qua kế
hoạch chỉ trả cổ

-i

2

Chi trả cổ tức năm 2021 (Tỷ lệ chi
trả 6%)

tức năm 2021 là
6%, căn cứ vào
KQSXKD năm
1.200.000.000
2021, Công ty xây
dựng và trình
phương án chỉ trả
cổ tức với tỷ lệ là
6%

3

0

Lọi nhuận chưa phân phối
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/v ý :,
s,;'. >
M ẫ ĩ ii n Ề .

S^ịgtìyễỊí Thị Kiều Chi

3

TỔNG CÔNG TY CỒ PHẦN BIARƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày d ể tháng .Oanăm 2022

TỜ TRÌNH
V /v thông qua các chỉ tiêu kế hoach SXK D năm 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ to chức và hoạt động của Công ty Co phần Bia Hà Nội - Nam
Định,
Hội đồng quản trị Công ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:
TT
1

Chỉ tiêu

Đơn vị

K H2022

Ghi chú

Sản lượng tiêu thụ

1.1

Bia hơi các loại

Triệu lít

5,600

1.2

Bánh mỳ Ba Lan

Tấn

730

1.3 Nước lọc

l.OOOlít

250

2

Tổng doanh thu thuần

Tỷ đồng

62,178

3

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

26,546

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

2,312

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1,849

6

Mức chia cổ tức

%

6

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng!
íịĩợ L Đ Ờ N G QUẢN TRỊ
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Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỒ PHẦN BIARƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày Ầ ũ tháng Qf.ĩ năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch
năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn cứ Luật doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tố chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiếm toán;
Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ
đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù
lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2021:
STT

Diễn giải

1

Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

240.000.000

2

Thực hiện

240.000.000

3

Chênh lệch

Số tiền (đồng)

0

1

Ghi chú

, 2' Kê hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của thành viên Hôi
đồng quản trị và Ban kiểm soát:
a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:
STT

Diễn giải

Số lượng
(Người)

Số tiền/
Người/tháng
(VNĐ)

Số tiền/năm
(VNĐ)

I

Thù lao của thành viên
Hội đồng quản trị

1

Chủ tịch HĐQT

01

4.000.000

48.000.000

2

Thành viên HĐQT

04

3.000.000

144.000.000

II

192.000.000

Tiền lương, thù lao của
174.000.000

thành viên Ban kiểm soát
1

Tiền lương của Trưởng
Ban kiểm soát

01

10.500.000

126.000.000

2

Thù lao của Kiểm soát viên
kiêm nhiệm

02

2.000.000

48.000.000

III

Tổng cộng (I) + (II)

366.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CHỦ tTCH
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIARƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, n g à y lk tháng y $ năm 2022

TỜ TRÌNH
V /v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, m ức cỗ tức dự kiến năm 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam
Định,
Hội đồng quản trị Công ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến
năm 2022 như sau:
Đơn vị tính: Đồng
TT

Chỉ tiêu

I

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022

II

Phân phối lọi nhuận sau thuế năm 2022

1

Trích lập các quỹ

1.1

Quỹ đầu tư phát triển

1.2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.3

Quỹ khen thưởng Ban điều hành

1.4

Quỹ an sinh xã hội

2

Trả cổ tức năm 2022 (mức chi trả 6%)

3

Lọi nhuận chưa phân phổi

Số tiền

Ghi chú

1.849.650.868

649.650.868

649.650.868

1.200.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng!
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TỐNG CÔNG TY CỒ PHẦN
BIA- RƯỢU- NGK HA NỘI
CỘNG TY CP
BIA H À----------*-------N Ộ I- NAM
ĐỊNH
— -------------------ĩ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
f)ộc lập-Tự do- Hạnh phúc
“ — ’----- ’----------- '----------

Nam Định, n g à y ìí tháng

„
,

^ v/v

năm 2022

TỜ TRÌNH

lựa trọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn cứ luật chứng khoán ngày 26/11/2019
Căn cứ L uật D oanh nghiệp ngày 17/6/2020
C ăn cứ điều lệ C ông ty c ổ Phần B ia H à N ội - N am Định.
K ình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
C ông ty quyết định lựa trọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo
tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty,
Trên cơ sở đề xuất lựa trọn cửa B an kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán
báo cáo tài chính hợp nhất của C ông ty M ẹ - Tổng C ông ty cổ phần B ia —R ượu —
N ước giải khát H à Nội.
K ính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.
X in trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIẺM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh
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