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Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN  

CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2020, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 

 

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu. 

Kính thưa: - HĐQT. 

Kính thưa: - ĐHĐCĐ. 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT. 

Giám đốc công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 

2. Phương án chia lợi nhuận năm 2020. 

3. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 và những giải pháp thực 

hiện. 

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

Năm 2020 là năm khó khăn đối với ngành bia, rượu khi bị kẹp giữa 2 

gọng kìm lớn. Nghị định 100 về xử lý vi phạm đối với người tham gia giao 

thông có sử dụng rượu bia đã một phần làm giảm lượng tiêu thụ bia trong nửa 

đầu năm 2020. Bên cạnh đó, việc bùng phát đại dịch COVID-19 càng làm ảnh 

hưởng nặng nề đến hoạt động chung của ngành. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 

đối với bia đều giảm.  

Trong sự sụt giảm chung về tổng sản lượng thì sản lượng bia chai sụt 

giảm sâu hơn, do các đơn vị sản xuất bia chủ động điều chỉnh giảm sản lượng 

dòng sản phẩm này cho phù hợp với việc chuyển dịch từ kênh phân phối cho 

khách hàng tiêu dùng tại chỗ sang kênh phân phối cho khách hàng mang về để 

thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới hình thành từ tác động của địch bệnh và 

Nghị định 100 thay đổi thói quen người tiêu dùng. 

Vì vậy sản lượng nắp chai bia tiêu thụ và doanh thu SXCN của Công ty đã 

giảm mạnh từ năm 2019, năm nay lại giảm tiếp. Việc kinh doanh dịch vụ và 

hoạt động thương mại tiêu thụ các sản phẩm bia Hà Nội theo mô hình nhà phân 

phối của Công ty vốn không phải là lĩnh vực sở trường cùng với tác động tiêu 

cực của đại dịch COVID19, tuy có tăng thêm doanh thu nhưng không hiệu quả. 
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Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt kết quả như kỳ 

vọng, số liệu như sau: 

Về cơ bản năm 2020 Công ty cố gắng đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất 

và dịch vụ thích ứng trong hoàn cảnh đại dịch, quyết liệt tiết giảm chi phí để 

giảm thiểu thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. 

II. Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2020: 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không có lợi nhuận 

nên không có phương án chia lợi nhuận năm 2020. 

III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 

Năm 2021 nền kinh tế được xác định là ẩn số khó đoán, không lường 

được những bất thường. Nước ta đã kiểm soát thành công 3 đợt dịch COVID 19 

nhưng vẫn còn những lo ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ này ở mức 

cao và mang tính hiện hữu vì lý do tình hình dịch bênh trên thế giới và các nước 

trong khu vực còn rất phức tạp.  

Với ngành bia rượu, số liệu khảo sát cho thấy xu hướng khách ghé thăm 

nhà hàng vẫn thấp, đồng thời việc thiếu vắng khách quốc tế cũng góp phần 

khiến lượng tiêu thụ bia giảm. Các nhà kinh tế không kỳ vọng mức tiêu thụ bia 

sẽ đạt mức trước khi có dịch COVID-19 trong năm 2021 mà có thể mất vài năm 

để phục hồi về mức trước khi có dịch Covid-19 và trước khi ban hành Nghị định 

100. 

Tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 theo kịch bản tính 

đến ảnh hưởng của Nghị định 100 và đại dịch COVID 19 theo chỉ đạo của 

HĐQT Tổng Công ty, HĐQT Công ty. Trên cơ sở dữ liệu về kế hoạch sản lượng 

bia chai của Tổng công ty và khách hàng hiện hữu, cũng như thực trạng hoạt 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Đạt % so với 

TH KH TH 
Cùng kỳ KH 

2019 2020 2020 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 60,635 56,260 45,320 74,74 80,55 

Trong đó doanh thu SXCN Tỷ đồng 51,843 46,560 36,635 70,67 78,68 

Sản lượng nắp chai các loại Triệu nắp 445 400 315 70,79 78,75 

Trong đó nắp chai của Tcty Triệu nắp 330 300 219  66,36 73,00 

Dịch vụ cầu cảng Tấn 14.132 18.000 10.968    77,61 60,93 

Doanh thu thương mại 

(Bia các loại) 
Tỷ đồng 

5,23       5,8 

 

5,048  96,52 87,03 

Doanh thu dịch vụ, khác Tỷ đồng 3,562 3,9 3,637 102,11 93,26 

Nộp ngân sách Tỷ đồng 3,067 2,5 3,500 114,12 140,00 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -1,505 0,112 -0,487 32,36  
Lương bình quân 1 NLĐ/th Triệu đồng 5,6 6,86 5,998 107,10 87,43 

Mức cổ tức % 0 0 0   
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động kinh doanh dịch vụ của Công ty, có tính đến việc dừng hoạt động thương 

mại không hiệu quả. Ban Điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2021 như sau: 

CHỈ TIÊU Đơn vị tính 
Thực hiện 

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 

So sánh 

(%) 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 45,320 45,566 100,54 

Trong đó doanh thu SXCN Tỷ đồng 36,635 40,594 110,81 

Sản lượng nắp chai các loại Triệu nắp 315 350 111,11 

Trong đó nắp chai của Tcty Triệu nắp 219 217 99,09 

Dịch vụ cầu cảng Tấn 10.968 14.000 127,64 

Doanh thu thương mại  

(Bia các loại) Tỷ đồng 5,048 0,130 

 

2,58 

Doanh thu dịch vụ, khác Tỷ đồng 3,637 4,842 133,13 

Nộp ngân sách Tỷ đồng 3,5 3,5 100,00 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -0,487 0,183  

Lương bình quân của 1 

NLĐ/1 tháng Triệu đồng 5,998 8,206 

 

136,81 

Mức cổ tức % 0 0 0 

Giải pháp:  

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để 4 nội dung theo chỉ đạo của HĐQT 

Tổng công ty phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế của Công ty  

1. Rà soát nhu cầu sử dụng lao động, có phương án tiết giảm nhân sự phù 

hợp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 

2. Cắt giảm các chi phí chưa cần thiết, đẩy mạnh tái cấu trúc chi phí để 

duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn 

3. Tạm dừng các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết trong thời điểm 

hiện tại 

4. Thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường, tập trung xây dựng 

chi phí cho thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp với thực tiễn nhu cầu xã hội, 

áp dụng công nghệ số, vận dụng giải pháp kinh tế chia sẻ phù hợp với điều kiện 

Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến 

tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông. 

Kính chúc quý vị cổ đông sức khoẻ, an yên và thành công. 

 
Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS; 

- Cổ đông dự họp; 

- Lưu: TCHC; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Đọ 
 


