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CÔNG TY CỔ PHẦN  

PIN HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                     Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 5 NĂM 2022-2027 

I/ Kết quả thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra: 

1/ Mục tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ: Phấn đấu mỗi năm có tốc độ tăng trưởng 

12%. 

Kết quả thực hiện: Không đạt được mục tiêu đề ra, 5 năm chỉ tăng 4,63%, bình quân 

năm tăng 0,9%.  Cụ thể: 

- Thị trường truyền thống: 5 năm chỉ tăng được 16,22%, BQ năm tăng được 3,24%. 

R20 suy giảm rất lớn do nhu cầu tiêu dùng, R6 và R03 không đạt được tốc độ tăng 

hàng năm, có năm còn bị giảm sản lượng; Xuất Lào, CPC cạnh tranh giá, chưa có được biện 

pháp đồng bộ xuất sang 2 thị trường này một cách bài bản mà phụ thuộc chủ yếu vào môi 

giới xuất khẩu. Thị trường Lào xây dựng được hệ thống phân phối nhưng rủi ro về nhiều 

lĩnh vực: Pháp lý, tiền, hàng…nhất là trong 2 năm qua do covid nhân viên công ty không đi 

thị trường được. Đã khai thác được đối tác xuất khẩu pin mang thương hiệu Kodak, năm 

2021 đã xuất được 22,5 triệu viên. 

- Đã khai thác được các khách hàng tiêu dùng công nghiệp trong nước và xuất khẩu 

tại chỗ, năm 2021 đã xuất khẩu tại chỗ được 5,7 triêu viên pin R6 và R03 và ngoài ra đã bán 

được cho một số khách hàng công nghiệp khác. Đánh giá thị trường này còn rất lớn đối với 

phân khúc sản phẩm của công ty, cần phải tiếp tục khai thác tối đa. 

- Thị trường xuất khẩu thông qua GP: Không những không tăng được mà năm 2021 

giảm 22%, chỉ đạt 78% so với năm 2016. Giảm sút nghiêm trọng là Pin R6 kể cả thương 

hiệu Godrej và Powerplus năm 2016 xuất được 54,5 triệu viên, năm 2021 chỉ tiêu thụ được 

4 tr.viên. Pin R03 tăng bình quân 7,4 % chủ yếu do thương hiệu Rayovac, mất thương hiệu 

Godrej và giảm Powerplus. Năm 2021, xuất khẩu được 89,56 triêu viên, tăng 37% so với 

năm 2016. 
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Nguyên nhân chủ quan:  

- Nhận định về khả năng xuất khẩu chưa đúng, mới chỉ dừng ở chất lượng và giá bán 

mà chưa đánh giá kỹ về một số điều kiện, yêu cầu khác mà công ty chưa đáp ứng được đối 

với một số quốc gia và vùng lãnh thổ. 

 - Chưa quan tâm đến các yếu tố phát triển công ty một cách bền vững, đáp ứng các 

yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về mọi mặt, chất lượng, môi trường, trách nhiệm xã 

hội…trong điều kiện hội nhập sâu rộng toàn cầu dẫn đến nhiều điều kiện không đáp ứng cho 

các đơn hàng, dự án xuất khẩu, khi phát sinh mới bắt đầu tổ chức thực hiện. 

- GP khi thay đổi chiến lược kinh doanh tại thị trường Ấn Độ từ cuối năm 2018 chưa 

có được phương án khả thi cho thị trường này. 

Nguyên nhân khách quan:  

- Dịch Covid hơn 2 năm đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ của công ty nhất 

là thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng lớn đến việc đến kiểm toán công ty của các khách hàng 

khi công ty đã đáp ứng được các yêu cầu dẫn đến chưa được cấp phép nhập khẩu pin, đặc 

biệt là thị trường Ấn Độ. 

- Nhiều năm trước, tình trạng pin nhập lậu, pin nhái “Con Thỏ” nhập lậu với số lượng 

lớn vào thị trường gây ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, đến uy tín của thương hiệu. 

Trách nhiệm: HĐQT khi đề ra các mục tiêu cho nhiệm kỳ 5 năm chưa có được giải 

pháp hữu hiệu cụ thể cho mục tiêu và chưa đánh giá kỹ yêu cầu của thị trường về các vấn 

đề khác ngoài chất lượng và giá bán. 

2/ Mục tiêu về hiệu quả: Phấn đấu tỷ suất lợi nhuận trước thuế lớn hơn 25%; Tỷ lệ chi 

trả cổ tức lớn hơn 15%. 

Kết quả thực hiện: 5 năm đã tạo ra 162,78 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 2,24 lần vốn điều 

lệ; Bình quân đạt 44,88% lợi nhuận trên vốn điều lệ; cổ tức bình quân 5 năm đã chi trả 

27,6%. 

Nguyên nhân chủ quan:  

- Có các biện pháp giảm chi phí sản xuất, biện pháp đầu tư để giảm chi phí sản xuất, 

nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ thứ phế 

phẩm, tăng giá bán sản phẩm để đảm bảo hiệu quả khi giá nguyên liệu tăng rất cao, đặc biệt 

là Kẽm thỏi tăng 84%, Mangan điện giải 125% . 











Năm Năm Năm Năm Năm Năm So với năm 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  2016 (%)

I/ Sản lượng tiêu thụ. Triệu viên 336.80       366.40     357.30    333.60    365.40       352.38      104.63         12%/năm

1/ Pin R20 Triệu viên 30.50         29.42       24.90       21.80       20.20          18.18         59.59           

2/ Pin R6 Triệu viên 209.00       231.20     220.70     198.20     185.30        193.45       92.56           

- Thị trường truyền thống ( Con Thỏ., Kodak) Triệu viên 154.50       177.70     174.90     186.60     180.02        185.20       119.87         

- Thị trường xuất khẩu GP Triệu viên 54.50         53.50       45.80       11.60       3.90            4.04           7.40             

- Xuất khẩu tại chỗ 1.39            4.21           

3/ Pin R03 Triệu viên 97.50         105.80     111.70     113.60     159.95        140.75       144.36         

- Thị trường truyền thống ( Con Thỏ, Kodak) Triệu viên 32.50         33.30       32.20       34.90       40.34          49.41         152.04         

- Thị trường xuất khẩu GP Triệu viên 65.00         72.50       79.50       78.70       118.64        89.56         137.78         

Xuất khẩu tại chỗ 0.97            1.78           

II/ Doanh thu Tỷ đồng 305.68       350.22     362.03    341.99    357.40       376.79      123.26         

Trong đó: Doanh thu xuất khẩu Triệu USD 4.00           3.95         3.90         2.52         3.10            2.94           73.50            

III/ Lợi nhuận Tỷ đồng 22.53         26.00       23.05      26.30      49.33         38.11        169.17         

IV/ Tỷ suất lợi nhuận/ VĐL % 43.48         35.84       31.77      36.26      68.00         52.54        120.83         >25%

V/ Cổ tức % 30.00         22.00       20.00      30.00      37.00         29.00        96.67           >15%

VI/ Vồn điều lê Tỷ đồng 51.81         72.54       72.54      72.54      72.54         72.54        140.00         

VII/  Đầu tư Tỷ đồng 1.23         12.60      4.74        2.92           3.20          

Trong đó thiết bị Tỷ đồng 0.95         12.60       2.94         2.52            2.80           

VIII/ Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 91.24          103.56      103.31      97.81       114.83         110.51        

ĐVTChỉ tiêu Mục tiêu

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 5 NĂM 2017-2022











































 

I. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022 

HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT chịu trách 

nhiệm. 

Mỗi một thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước Cổ đông 

về nhiệm vụ được phân công của mình đã được quy định trong điều lệ Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Các phiên họp HĐQT nhằm nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, 

quyết định của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty, HĐQT ghi nhận những 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành đã thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ và tìm các nguyên nhân các mục tiêu chưa đạt, các vấn đề tồn tại để 

tìm biện pháp khắc phục từ đó xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị chịu trách 

nhiệm. 

Thông qua đó mỗi thành viên phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại để điều 

hành tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra. 

Các phiên họp của HĐQT được thư ký ghi chép, đầy đủ, chi tiết vào biên bản 

và trở thành Nghị quyết để thực hiện. 

        Biên bản các phiên họp HĐQT đã được tổng kết trong báo cáo hoạt động của 

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

Hàng quý Ban kiểm soát kiểm tra, kiểm soát công tác hoạt động, điều hành của 

HĐQT, có phân tích, đánh giá, tổng hợp, kiến nghị và thông báo với HĐQT các nội 

dung cần phải làm rõ với Ban kiểm soát. 

HĐQT đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị của Ban kiểm soát kịp thời và chỉ 

đạo thực hiện. 

 

II. Số liệu kết quả SXKD từ năm 2017 – 2022 

 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tổng số Pin sx 
Triệu 

cái 
365,2 353,8 336,75 365,62 351,82 

2 
Tổng số Pin tiêu 

thụ 

Triệu 

cái 
366,5 357,3 333,56 365,44 352,41 

3 
Doanh thu thực 

hiện 

Tỷ 

đồng 
351,2 362,03 341,99 357,40 376,79 

4 
Lợi nhuận trước 

thuế 

Tỷ 

đồng 
26,0 23,05 26,3 49,33 38,11 

5 Vốn điều lệ 
Tỷ 

đồng 
72,539 72,539 72,539 72,539 72,539 

6 Cổ tức được chia % 22,0 20,0 30 37 29 

7 
Nộp ngân sách nhà 

nước 

Tỷ 

đồng 
15,0 16,34 17,14 23,85 24,36 

8 Vốn chủ sở hữu  
Tỷ 

đồng 
103,56 103,31 97,81 114,83 110,51 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PIN HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ***&*** 

                     Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022 

 

“DỰ THẢO” 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 

năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Pin Hà Nội; 

- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức 

ngày 29 tháng 04 năm 2022; 

- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 

tháng 04 năm 2022; 

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội 

 

QUYẾT NGHỊ 

1- Thông qua báo cáo Kêt quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022,  

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể 

như sau: 

- Doanh thu:       376,7 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:               38,1  tỷ đồng  

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo. 

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể sau: 

- Doanh thu phấn đấu đạt:    490,8 tỷ đồng 

Trong đó: 

Doanh thu từ pin phấn đấu đạt:   442 tỷ đồng 

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:   393,3 triệu viên 

- Lợi nhuận trước thuế:       34,5 tỷ đồng 

- Cổ tức phấn đấu:       25 %  

Các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu như đã trình bày tại báo cáo. 

2- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch hoạt động 

năm 2022 của HĐQT. 
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3- Đại hội thông qua kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 

như đã trình bày tại báo cáo; Thông qua phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 

2022-2027.  

4- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC kiểm toán. 

5- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. 

6- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung cụ 

thể như sau: 

6.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021 30.419.699.452 đ 

6.2 Lợi nhuận năm 2020 để lại 7.242.503.017 đ 

6.3 Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021 (100%) 37.662.202.469 đ 

- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (24 % tổng LNPP) 9.125.909.836 đ 

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1,73% tổng LNPP) 650.000.000 đ 

- Chi cổ tức năm 2021: 29% vốn điều lệ (56% tổng LNPP)  21.036.341.900 đ 

Đã tạm ứng lần 1: 8%  Tháng 6/2021 5.803.128.800 đ 

Đã tạm ứng lần 2: 17% Tháng 1/2022 12.331.648.700 đ 

Chi trả cổ tức lần 3: 4%  2.901.564.400 đ 

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (18% tổng LNPP) 6.849.950.733 đ 

7- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về Phụ cấp HĐQT và BKS nhiệm kỳ 

2022-2027. 

8- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán 

cho năm tài chính 2022 

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm 

toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022 của Công ty. 

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC 

không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Đại hội 

ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban 

kiểm soát. 

9- Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 

Danh sách HĐQT: 

Stt Họ và tên Quốc tịch Năm sinh CMND/Hộ 

chiếu 

Ngày cấp Nơi cấp 

1       
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2       

3       

4       

5       

6       

7       

Danh sách BKS: 

Stt Họ và tên Quốc tịch Năm sinh CMND/Hộ 

chiếu 

Ngày cấp Nơi cấp 

1       

2       

3       

HĐQT đã báo cáo Đại hội về kết quả phiên họp thứ nhất theo đó: 

HĐQT bầu ông…..làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 

BKS đã báo cáo Đại hội về kết quả phiên họp thứ nhất theo đó: 

BKS bầu ……làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 

10- Công bố kết quả Đại hội 

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật tổ chức công bố 

toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội phù hợp với quy định hiện hành của Luật 

Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác. 

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua./. 

         T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 Nơi nhận       Chủ tịch HĐQT 
- Các cổ đông      

- HĐQT, Ban Kiểm soát 

- Công bố thông tin, đăng website      

- Lưu HC, Thư ký Công ty   

         Phạm Văn Nghĩa 
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