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Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2014. 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Nghệ tĩnh 
Năm báo cáo: 2013 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Nghệ tĩnh 
Tên tiếng Anh: Sài gòn – Nghệ tĩnh Beer joint stock company 
Đăng ký kinh doanh số: 2900765728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ an cấp lần 2 
ngày 03 tháng 5 năm 2013. 
Địa chỉ: Số 54, Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 
Điện thoại: 0383.842169          Fax: 0383.833879 
Website: www.vidabeer.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Năm tháng Những sự kiện tiêu biểu 
1984 Xí nghiệp Nước Ngọt Vinh được tách thành 2 đơn vị: Nhà máy Nước 

Ngọt Vinh với dây chuyền sản xuất nước ngọt với 120 CBCNV và 
Nhà máy Ép dầu Vinh 

1986 Nhà máy Bia – Nước ngọt Vinh tiến hành lắp đặt dây chuyền sản 
xuất Bia Solavina. 

1987 Đổi tên thành Nhà máy Bia Nghệ tĩnh  

1992 Đổi tên thành Nhà máy Bia Nghệ An 

1993 Đầu tư dây chuyển sản xuất bia đồng bộ 3 triệu lít/năm của hãng 
Danbrew (Đan mạch) 

1994 05/02/1994 ra mắt sản phẩm đầu tiên trên dây chuyền và công nghệ 
Đan mạch mang thương hiệu Vida 

1996 Đầu tư mở rộng nâng công suất lên 6 triệu lít/năm và đổi tên thành 
Công ty Bia Nghệ An 

3/2001 Thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương của nhà nước chuyển đổi 
thành Công ty Cổ phần Bia Nghệ An với vốn điều lệ 33,5 tỷ đồng 

3/2006 Gia nhập Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn và đổi tên thành Công 
ty Cổ phần Bia Sài gòn – Nghệ An, cùng năm tăng vốn điều lệ lên 65 
tỷ đồng. 
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09/09/2006 Hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Nghệ An và Công ty 
Cổ phần Bia Sài gòn – Hà tĩnh trở thành Công ty Cổ phần Bia Sài 
gòn  - Nghệ tĩnh 

 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bia hơi, bia chai các loại, nước uống tinh khiết 

mang nhãn hiệu Vida và Sài gòn. 
- Địa bàn kinh doanh: hiện tại sản phẩm của Công ty chủ yếu tiêu thụ ở địa bàn Nghệ 

An và Hà tĩnh mang nhãn hiệu Vida, đối với sản phẩm Bia Sài gòn 355 Công ty gia 
công cho công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài gòn. 

 
4.  Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại hội Đồng cổ đông: Đại hội Đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 
Công ty. Đại hội Đồng Cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng sản xuất 
kinh doanh của Công ty; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các điều 
chỉnh sửa đổi của Điều lệ; bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát.v.v.. đã được quy định chi tiết trong Điều lệ của Công ty. 
Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, Hội đồng 
quản trị được Đại hội Đồng cổ đông bầu ra có nhiệm vụ và quyền hạn chi tiết được quy 
định trong điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Nghệ 
tĩnh có 5 người hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm. 

ĐẠI	  HỘI	  ĐỒNG	  CỔ	  ĐÔNG	  

HỘI	  ĐỒNG	  QUẢN	  TRỊ	  BAN	  KIỂM	  SOÁT	  

BAN	  GIÁM	  ĐỐC	  

PHÒNG	  TỔ	  CHỨC	  
HÀNH	  CHÍNH	  

PHÒNG	  TÀI	  
CHÍNH	  KẾ	  TOÁN	  

PHÒNG	  TÀI	  KẾ	  
HOẠCH	  VẬT	  TƯ	  

PHÒNG	  	  THỊ	  
TRƯỜNG	  

PHÂN	  XƯỞNG	  
CHIẾT	  

PHÂN	  XƯỞNG	  
NẤU	  LÊN	  MEN	  

PHÂN	  XƯỞNG	  
ĐỘNG	  LỰC	  BT	  
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Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội Đồng cổ đông bầu ra, có 03 người với nhiệm kỳ 
05 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện 
đúng định hướng do Đại hội Đồng cổ đông đề ra và các quy định của pháp luật.  
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 
trọng trong quản lý điều hành kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập 
báo cáo tài chính, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông. 
Chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định chi tiết trong Điều lệ Công ty. 
Giám đốc Công ty: Giám đốc Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người đại 
diện pháp luật của Công ty, có trách nhiệm điều hành Công ty trong khuôn khổ của pháp 
luật nhằm mục tiêu thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh do Đại hội Đồng cổ 
đông cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Quyền hạn và trách nhiệm của 
Giám đốc Công ty được quy định chi tiết trong Điều lệ. 
Phòng Tổ chức Hành chính: chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc công ty xây dựng 
và tổ chức thực hiện các mảng công việc sau: 
Về văn thư tạp vụ hành chính: Quản lý con dấu, công văn đến/đi, lưu trữ công văn. Đánh 
máy các tài liệu chung của Công ty.Mua sắm cấp phát văn phòng phẩm theo quy định.Tổ 
chức công tác phục vụ hội họp, hội nghị, tiếp khách Công ty 
Về tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, an toàn lao động: Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ 
máy công ty, quy hoạch cán bộ. Xây dựng quy chế tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Xây 
dựng và hoàn thiện quy chế trả lương, định mức lao động và đơn giá tiền lương.Thực hiện 
các chế độ, chính sách cho người lao động.Chịu trách nhiệm về công việc bảo vệ, vệ sinh 
công nghiệp, nhà ăn cho công nhân. Xây dựng kế hoạch cấp phát bảo hộ lao động 
Về công tác bảo vệ, PCCC: Tổ chức canh gác, giám sát người, vật tư hàng hóa ra vào 
cổng theo đúng quy định, giám sát việc tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động. Xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ và chính sách hậu phương quân đội. Lập kế hoạch PCCC, phòng 
chống bão lụt, phương tiện trang bị PCCC và bão lụt. 
Về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Tổ chức nhà ăn, mua sắm cấp phát tủ 
thuốc dự phòng theo đúng quy định.Tổ chức vệ sinh công nghiệp, chăm sóc vườn hoa cây 
cảnh, vệ sinh các nhà vệ sinh. Quản lý các tài sản trang thiết bị văn phòng. 
Phòng Tài chính Kế toán  Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về 
lĩnh vực Tài chính kế toán, chi tiết như sau: 
Công tác tài chính: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính. Chủ trì các bộ phận 
liên quan lập phương án giá bán, giá thành sản phẩm, vật tư, phế liệu. Tham gia Hội đồng 
giá Công ty, tham gia thương thảo các hợp đồng kinh tế, theo dõi công nợ, quyết toán các 
khoản thu chi và thu hôi công nợ. Thường xuyên theo dõi và định kỳ phân tích tình hình 
thực hiện giá thành kế hoạch. Tổ chức thanh toán kịp thời các khoản thu chi của Công ty 
đúng theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty.  
Công tác thống kê kế toán: Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh kịp thời, chính xác đúng 
chế độ của Nhà nước đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tổ chức thực hiện chế độ 
hạch toán sản xuất, xây dựng cơ bản, thu chi, thanh toán với ngân sách và các khoản công 
nợ. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kế toán của Công ty theo đúng quy định của Nhà 
nước và thực tiễn quản lý yêu cầu. 
Phòng Kỹ thuật Đầu tư  Chịu trách nhiệm về các mảng kỹ thuật, công nghệ, đầu tư chi 
tiết như sau: 
Quản lý thiết bị: Xây dựng kế hoạch, lịch xích sửa chữa, bão trì thiết bị trình Giám đốc 
Công ty phê duyệt. Lập dự trù mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế. Lập phương án sửa chữa 
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thiết bị ( đối với các trường hợp chưa phân cấp cho Phân xưởng Động lực- Bảo trì). Giám 
sát toàn bộ quá trình vận hành thiết bị để đánh giá mức độ tuân thủ các quy định đã được 
bán hành. Duy trì và đảm bảo việc kiểm định các thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm 
và các thiết bị áp lực. 
Quản lý kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm: Xây dựng trình Giám đốc ban hành 
quy trình công nghệ (quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra) cho mọi loại sản phẩm hàng 
hóa của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ QA trong hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm. 
Giám sát việc tuân thủ các quy trình công nghệ. Đảm bảo tính hiệu lực của Hệ thống quản 
lý chất lượng ISO. Chịu trách nhiệm về quản lý môi trường của Công ty. 
Công tác đầu tư, XDCB: lập kế hoạch đầu tư, XDCB hàng năm, lập dự án, lập hồ sơ thầu, 
chấm thầu, giám sát thi công. 
Phòng Kế hoạch Vật tư  Chịu trách nhiệm về các mảng công việc sau: 
Công tác lập kế hoạch: trên cơ sở các kế hoạch phần hành, Phòng Kế hoạch Vật tư chịu 
trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể của Công ty, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên vật liệu 
lập kế hoạch tổng thể của Công ty. 
Công tác mua hàng hóa: chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng giá, Giám đốc Công 
trong việc lựa chọn nhà cung ứng cung cấp các nguyên nhiên vật liệu, thiết bị máy móc, 
phụ tùng cho Công ty. Chịu trách nhiêm quản lý hợp đồng mua bán ở các lĩnh vực trên. 
Công tác quản lý kho tàng: Chịu trách nhiệm quản lý kho thành phẩm bia Sài gòn, bia 
chai, bia lon Vida, kho phụ tùng, kho nguyên nhiên vật liệu. 
Công tác bốc xếp, nâng hàng: Chịu trách nhiệm quản lý đội xe nâng hàng, quản lý hợp 
đồng đối với đối tác cung ứng lao động bốc xếp. 
Phòng Thị trường  chịu trách nhiệm về các mảng công việc sau: 
Về công tác tiêu thụ hàng hóa: chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiêu thụ, chi phí bán 
hàng hàng năm. Tổ chức thực thi kế hoạch tiêu thụ bán hàng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
Lập và quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan đến lĩnh vực marketing, bán hàng ( hợp 
đồng đại lý, hợp đồng cược công cụ bán hàng, hợp đồng quảng cáo, tài trợ.v.v.). Xây dựng 
kênh phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu Vida. Xây dựng và tổ chức thực hiện các 
chương trình quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ. 
Về vận tải hàng hóa: Chịu trách nhiệm quản lý đội xe của Công ty. 
Về công tác đóng bốc, xuất kho, viết phiếu: chịu trách nhiệm quản lý kho thành phẩm bia 
hơi, bia tươi Vida và bộ phận viết phiếu bán hàng. 
Phân xưởng Nấu lên men chịu trách nhiệm về các mảng công việc sau: Trên cơ sở kế 
hoách sản xuất năm, tháng, quý do Giám đốc Công ty ban hành, Phân xưởng – Nấu lên 
men có trách nhiệm thực hiện các công đoạn: nấu, lên men, lọc bia đủ sản lượng và đảm 
bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Quản lý và vận hành hệ thống thiết bị đã được 
Giám đốc Công ty giao. Lập các báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu quản lý công ty. 
Tuân thủ các quy trình sản xuất, công nghệ, vận hành, bão dưỡng thiết bị do Giám đốc 
Công ty ban hành. Quản lý tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đảm bảo đúng định mức kinh tế 
kỹ thuật. 
Phân xưởng Động lực Bảo trì chịu trách nhiệm về các mảng công việc sau: 
Quản lý toàn bộ thiết bị về động lực bao gồm điện, hệ thống thu hồi CO2, hệ thống nén 
khí, hệ thống lạnh, hệ thống nồi hơi, hệ thống cung cấp nước nhằm đảm bảo cung ứng đủ 
điện, nước, CO2, hơi.v.v. đảm bảo cho quá trình sản xuất theo kế hoạch. 
Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải. 
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Lập kế hoạch ( phần được giao) và tổ chức thực hiện việc bảo trì bão dưỡng cho máy móc 
thiết bị của toàn Công ty. Thực hiện gia công, lắp đặt các thiết bị được giao 
Phân xưởng Chiết chịu trách nhiệm 
Tổ chức thực hiện công đoạn chiết bia chai các loại theo kế hoạch được phê duyệt. 
Quản lý hệ thống thiết bị máy móc thiết bị thuộc phạm vị phân xưởng được giao. 
Quản lý việc tiêu dùng các nguồn lực (lao động, nguyên nhiên vật liệu.v.v..) đúng mục 
đích và định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, không ngừng cải tiến để tiết kiệm. 
5. Định hướng phát triển 
- Mục tiêu chủ yếu của Công ty:  
+ Sản xuất các sản phẩm Bia Sài gòn đạt chất lượng cao, góp phần vào chiến lược của 
Công ty của Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài gòn trở thành nhà 
sản xuất đồ uống hàng đầu khu vực và trên thế giới. 
+ Sản xuất các sản phẩm bia địa phương có chất lượng tốt, có giá trị gia tăng cao để có thể 
cạnh tranh hiệu quả với các nhãn hiệu bia trong nước và quốc tế tại khu vực bắc Trung bộ 
từ đó tạo ra lợi ích cho cổ đông, ổn định đời sống cho người lao động, đóng góp ngân sách 
cho nhà nước và có điều kiện để hỗ trợ các hoạt động xã hội cộng đồng. 
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
+ Tuân thủ định hướng phát triển trung và dài hạn của công ty mẹ là Tổng Công ty CP Bia 
Rượu NGK Sài gòn. 
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở cũng cố nguồn lực về thiết bị máy móc, tuyển 
dụng và đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật, công nghệ.  
+ Tiếp tục phát triển các sản phẩm có lợi thế canh tranh như bia hơi, bia tươi mang nhãn 
hiệu Vida, do đặc tính của các loại sản phẩm này phù hợp với khẩu vị cũng như đặc điểm 
khí hậu của vùng Bắc Trung bộ. 
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:  
Đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường, nâng cao tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực 
phẩm trên cơ sở tuân thủ các Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005, ISO 14001:2004 mà công ty đã được cấp giấy chứng nhận. Tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội, cộng đồng. 
6. Các rủi ro 

 Rủi ro về kinh tế: Vì không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nên bia rượu thuộc 
danh mục khách hàng cắt giảm đầu tiên khi gặp khó khăn hoặc khủng hoảng kinh tế. Sản 
lượng bia Sài gòn 355 gia công cho công ty mẹ chiếm phần quan trọng trong sản lượng 
của Công ty, các điều kiện và khó khăn về vận chuyển sẽ dẫn đến nguy giảm sút phần sản 
phẩm gia công này. 

 Rủi ro về môi trường cạnh tranh: Ngành bia là một trong những ngành cạnh tranh 
khốc liệt nhất hiện nay. Các nhãn hiệu bia hàng đầu trên thế giới đã có mặt tại Việt nam, 
nguy cơ về dư thừa công suất sản xuất trong thời gian tới là có thực. 

 Rủi ro về mặt tâm lý xã hội, môi trường pháp lý: bia rượu là những thức uống 
không được khuyến khích. Các biện pháp để hạn chế quảng cáo và tiêu dùng bia rượu ảnh 
hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty. 

 Rủi ro mang tính đặc thù của Công ty:  
- Về mặt môi trường, Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ 54 Phan 
Đăng Lưu, TP.Vinh là vùng trung tâm của TP.Vinh, mật độ dân cư cao. Các ấn tượng 
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không tốt về ảnh hưởng môi trường trước đây vẫn còn dư âm trong dân chúng, mặc dù 
hiện tại Công ty cơ bản đã giải quyết dứt điểm vấn đề này. Rủi ro phải di dời với chi 
phí lớn, sản xuất công ty sẽ bị gián đoạn và mất khách hàng. 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành bia và nước giải khát hoạt động ở miền Bắc 
và miền Trung đều gặp khó khăn là tính thời vụ cao, do mùa mưa rét khách hàng rất ít 
dùng sản phẩm bia, nước giải khát. Việc này dẫn đến việc thiếu, thừa sản phẩm mang 
tính cục bộ theo các mùa trong năm, khó khăn trong việc điều hành sản xuất cũng như 
đảm bảo việc làm đều cho người lao động trong thời gian cả năm. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Thực hiện 
2012 

Kế hoạch 
2013 

Thực hiện 
2013 

So sánh 
Kế 
hoạch 

Cùng 
kỳ 

A B  D E F G=F/E H=F/D 
1  Sản lượng sản xuất  lít 34,472,343 36,300,000 38,015,471 105% 110% 

    - Bia chai 355ml  lít 22,139,809 22,000,000 24,883,251 113% 112% 
    - Bia hơi, bia chai 

Vida  
lít 12,332,534 14,300,000 13,132,220 92% 106% 

2  Sản lượng tiêu thụ  lít 34,478,082 36,300,000 37,907,207 104% 110% 
    - Bia chai 355ml  lít 22,137,807 22,000,000 24,824,142 113% 112% 
    - Bia hơi, bia chai 

Vida 
lít 12,340,275 14,300,000 13,083,064 91% 106% 

3  Tổng doanh thu  Tỷ đồng 355 354 372 105% 105% 
4  Lợi nhuận trước 

thuế  
Tỷ đồng 28.5 24.8 32.5 131% 114% 

5  Nộp ngân sách  Tỷ đồng 166.2   154   93% 
 

2. Tổ chức và nhân sự: 
a) Danh sách ban điều hành 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Đặng Duy Đông Giám đốc ( đã nghỉ hưu) Đến ngày 30/04/2013 

2 Ông Hoàng Lâm Hòa Giám đốc Từ ngày 01/05/2013 

3 Ông Ngô Quang Danh Kế toán trưởng  

b) Lý lịch cá nhân của cán bộ trong ban điều hành 

1. Ông Hoàng Lâm Hòa – TV.HĐQT – Giám đốc Điều hành Công ty 

Ngày sinh: 26/12/1968 Quốc tịch: Việt nam Giới tính : Nam 

Số CMND: 022640649 Nơi cấp: CA. TP.HCM Ngày cấp: 21/11/1992 

Quê quán:                                                                           Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 1286 đường 3/2, P2, Q11, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa: 12/12 
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Trình độ chuyên 
môn: 

Kỹ sư cơ khí/Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác 1991-2006  Công tác tại TCT CP Bia Rượu NGK Sài gòn. 

 2006-2008 Công tác tại Ban quản lý dự án Nhà máy Bia Sài gòn – 
Quảng ngãi 

 2008-2013 Công tác tại Công ty CP Bia Sài gòn – Sông lam 

 2013 – đến nay Công tác tại Công ty CP Bia Sài gòn – Nghệ tĩnh 

Số cổ phần nắm giữ Cá nhân: 400 cổ phần	  

 Đại diện cho tổ 
chức 

Đại diện cho TCT Bia Rượu NGK Sài gòn với tư 
cách TV.HĐQT	  

 
2. Ông Ngô Quang Danh – TV.HĐQT – Kế toán trưởng Công ty 

Ngày sinh: 18/05/1969 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Số CMND: 022254891 Ngày cấp: 
13/05/2011 

Nơi cấp: CA. TP 
HCM 

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 110/6 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: 0902528969 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên 
môn: 

Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 10/2011 Công tác tại Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – 
Nghệ tĩnh, chức vụ kế toán trưởng 

Số cổ phần nắm giữ Cá nhân 400 Cổ phần 

 Tổ chức Đại diện cho TCT Cổ phần Bia Rượu NGK 
Sài gòn với tư cách TV.HĐQT 

Nhứng thay đổi trong ban điều hành 
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Đặng Duy Đông Giám đốc Đến ngày 30/04/2013 

2 Ông Hoàng Lâm Hòa Giám đốc Từ ngày 01/05/2013 

 
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
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Trong năm 2013, Công ty không thực hiện dự án đầu tư nào lớn, chủ yếu chỉ tập trung 
vào sửa chữa và thay thế: 

- Dự án di dời  Tăng lên men từ Nhà máy Bia Sài gòn  Hà tĩnh về Nghệ An đã lắp đặt 
xong 10 tăng loại 36m3, bàn giao sử dụng 3 tăng, 8 tăng khác đang thiếu vật tư, chưa 
làm dàn thao tác, và  lắp  PT100. Dự kiến 15 tháng 01 năm 2014 hoàn thành.  

- Dự án sản xuất nước tinh khiết đã nhận thiết bị ngày 22 tháng 5 năm 2013, hiện đang 
làm thủ tục phân tích chất lượng và công bố hợp qui sản phẩm,  

- Dự án đầu tư hệ thống thu hồi CO2 công suất 300kg/h đã lắp đặt xong hệ thống. Đã 
hoàn thành. 

- Dự án máy nén CO2 cho Hệ thống thu hồi CO2 và máy nén khí Atlas Copco đang làm 
hoàn thiện hồ sơ để xin chủ trương của Hội đồng Quản trị. 

- Dựa án xây 01 bể lắng tại hệ thống xử lý nước thải dung tích 300 m3, dự kiến sẽ hoàn 
thành trong quý 1/2014. 

- Mua 02 máy rửa keg và 01 máy đo CO2 đã hoàn thành. 
- Chủ trương đầu tư phòng thí nghiệm theo yêu cầu của Sabeco: đang tiến hành thủ tục 
đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2014. 
4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu tài chính Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm 

- Tổng giá trị tài sản 187.763.437.673 215.555.784.058 +15% 
- Doanh thu thuần 222.139.139.401 221.793.222.033 - 0,2% 

- Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

24.142.953.277 26.526.519.044 +10% 

- Lợi nhuận khác 5.961.416.383 4.353.780.506 -27% 

- Lợi nhuận trước thuế 28.496.733.783 32.487.935.427 +14% 
- Lợi nhuận sau thuế 21.058.495.396 24.062.352.197 +14% 
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 15% 15%  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
Chỉ tiêu tài chính Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán 

   

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ/ nợ ngắn hạn 

2,82 3,14 +11% 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
=(TSLĐ-hàng tồn kho)/nợ ngắn 
hạn 

2,11 2,4 + 14% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 24 24  

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 31,7 31,4 + 1% 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt 
động 
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+ Vòng quay hàng tồn kho = 
Giá vốn hàng hóa/Hàng tồn kho 
bình quân 

6,07 5,83 -4% 

+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 118% 103% -13% 
4.  Chỉ tiêu về khả năng sinh 
lời 

   

+ Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/doanh thu thuần 

9% 10,2 +13% 

+  Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn 
chủ sở hữu 

15% 15,7 +4.6% 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản 

11% 11,9 +8% 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/ Doanh thu thuần 

10,8% 11,96% 10.07% 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a) Cổ phần 
- Tổng số cổ phần: 10.500.000 cổ phần 
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 
- Số cổ phần đang lưu hành: 10.500.000 cổ phần 
b) Cơ cấu cổ đông: theo danh sách chốt ngày 31/12/2013 
- Cổ đông tổ chức/cổ đông cá nhân: 

STT Cổ đông ĐKKD Số cổ phần % VĐL 

I Cổ đông tổ chức    

1 Tổng Công ty CP Bia 
Rượu NGK Sài gòn 

ĐKKD số:4103010027 5.355.000 51% 

2 Công ty TNHH 1TV 
Thương Mại Bia Sài gòn 

ĐKKDsố:4104000153 
 

392.000 3,7% 

II Cổ đông cá nhân  4.753.000 45.3% 

 Gồm 1305 cổ đông    

- Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ 
STT Cổ đông Địa chỉ ĐKKD Số cổ phần %VĐL 

1 Tổng Công ty Cổ 
phần Bia Rượu 
NGK Sài gòn  

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 
Quận 5, TP. 
HCM 

ĐKKD 
số:4103010027 

5.355.000 51% 

- Cổ đông sáng lập 
STT Cổ đông Địa chỉ ĐKKD/CMND Số cổ 

phần 
%VĐL 

1 Tổng Công ty Cổ 
phần Bia Rượu NGK 

187 Nguyễn Chí 
Thanh, Quận 5, 

ĐKKD 5.355.000 51% 
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Sài gòn TP. HCM số:4103010027 

2 Ông Nguyễn Ngọc 
Xuân 

140/36 Phan Văn 
Trị, P12, Q Bình 
Thạnh, TP.HCM 

020827856 
 

112.834 1,07% 

3 Bà Lê Kim Tuyết 161 Phan Văn 
Trị, P12, Q Bình 
Thạnh, TP.HCM 

022171903 
 

67.534 0,64% 

4 Ông Nguyễn Xuân 
Hải 

43 Tiền Giang, 
P2, Q. Bình 
Thạnh, TP.HCM 

023980524 
 

67.534 0,64% 

5 Bà Hoàng Thị Mỹ 
Quyên 

109/12 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
P.5, Q.Bình 
Thạnh, TP.HCM 

L 3487551 
 

57.533 0,54% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: không 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không 
e) Các chứng khoán khác: không 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
a) Đánh giá tình hình thực hiện năm 2013 
Trong năm 2013, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ tĩnh đã điều hành 
Công ty thực hiện đúng các định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
và chủ trương, đường lối của Hội đồng quản trị Công ty đặt ra, trong các điều kiện đặc thù 
sau: 
Về mặt vĩ mô: 
- Nền kinh tế vẫn nằm trong tình trạng suy thoái, người dân thắt chặt các chi tiêu không 

thiết yếu  dẫn tới dẫn tới sự khó khăn chung cho các doanh nghiệp. 
- Giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao. 
- Các chính sách về hạn chế tiêu dùng bia rượu và các thức uống có cồn cũng ảnh hưởng 

lớn đến tiêu thụ của Công ty. 
- Các chính sách về giải phóng mặt bằng, lòng lề đường cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu 

thụ bia địa phương vì sản phẩm của công ty chủ yếu phục vụ các tầng lớp bình dân, các 
quán chủ yếu tận dụng các không gian nhỏ trước nhà hoặc vỉa hè để bán hàng. 

Về mặt vi mô 
Thuận lợi: 

- Là Công ty con của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài gòn vì vậy Công ty được sự 
hỗ trợ của Tổng Công ty về kỹ thuật, công nghệ thông qua các chương trình kiểm tra 
đánh giá, các chương trình đào tạo, tập huấn. 

- Bên cạnh đó khoảng 2/3 sản lượng của Công ty là sản phẩm sản xuất cho Công ty mẹ, 
vì vậy đầu ra này tương đối ổn định. Thương hiệu bia địa phương mặc dù chỉ tiêu thụ 
được khoảng 1/3 sản lượng của Công ty nhưng cũng đã tạo được hình ảnh  giới tiêu 
dùng bình dân. 

Khó khăn: 
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- Khó khăn lớn nhất hiện tại là Công ty nằm ở khu vực đông dân cư gần trung tâm thành 
phố, tuy đã đầu tư nhiều và đạt được tiến bộ trong các vấn đề xử lý nước thải và môi 
trường nhưng dù sao vẫn đôi lúc không tránh khỏi được sự không hài lòng của dân cư. 

- Tình hình suy thoái kinh tế và chi phí đầu vào từ nguyên nhiên vật liệu có xu hướng 
tăng cao gây áp lực lớn cho lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó dây chuyền sản xuất 
của Công ty chỉ có tầm tự động hóa ở mức trung bình, sử dụng nhiều lao động (mặc dù 
đã tinh giảm gần 50% lao động kể từ khi gia nhập Tổng Công ty, hiện nay số lao động 
vẫn còn xấp xỉ 240 người – cho công suất sản xuất thực tế chưa đến 40 triệu lít năm). 
Đây là một gắng nặng về tiền lương cũng như an sinh xã hội.  

- Sản phẩm bia địa phương mang tính thời vụ cao, do thời tiết miền Bắc chia 2 mùa rõ 
rệt, vào mùa mưa rét sản lượng bia tiêu thụ rất thấp. 

- Ngành bia là một trong ngành có sự cạnh tranh quyết liệt nhất, ở bình diện quốc gia 
cũng như địa phương. Hiện tại, các nhãn hiệu hàng đầu của thế giới đã tham gia vào thị 
trường Việt nam. Ở bình diện địa phương, Công ty phải cạnh tranh quyết liệu với bia 
chai và bia hơi của các hãng bia khác, đặc biệt là bia Huda và bia Hà nội. 

-  Bên cạnh đó do ở xa vùng tiêu thụ chính của Tổng Công ty, việc vận chuyển sản phẩm 
và luân chuyển vỏ két rất khó khăn. Có lúc số vỏ két của Công ty tồn đọng ở các kho 
trung chuyển và trên đường khoảng 350.000 két, dẫn đến việc thiếu chai két cho sản 
xuất. Ở thời điểm khó khăn nhất Công ty đã phải mượn tạm gần 150.000 bộ vỏ két của 
Bia Sài gòn – Sông lam, chi tiết như sau: 

Số liệu công nơ chai két với C.ty Thương mại năm 2013 Số liệu thuê mượn chai két năm 2013 

Thời điểm Lượng 
két Lượng chai Ghi chú Thời điểm Đơn vị công ty thuê, 

mượn 
Số lượng 

két vỏ 
02/07/2013 264,904 4,922,168 

Lượng Công ty TNHH 
1 TV Thương mại Bia 
Sài gòn nợ bao gồm 

hàng đi trên đường và 
tồn đọng ở các kho và 
Thương mại khu vực, 

két vỏ đang luân 
chuyển về. 

Tháng 5/2013 Bắc Trung Bộ 4,000 

18/07/2013 281,302 5,519,368 Tháng 
6/2013 Bia Sài gòn S/Lam 7,608 

22/07/2013 248,482 4,862,948 20/8/2013 Bia Sài gòn S/Lam 92.039 
19/08/2013 303.548 5.964.303 20/9/2013 Bia Sài gòn S/Lam 99.647 
07/09/2013 423.148 7.456.303 20/10/2013 Bia Sài gòn S/Lam 99.647 
21/10/2013 441.558 8.726.078 20/11/2013 Bia Sài gòn S/Lam 140.155 
20/11/2013 460.648 9.113.252 20/12/2013 Bia Sài gòn S/Lam 168.268 
30/11/2013 409.088 7.858.368 Hiện nay Bia Sài gòn S/Lam 36.000 

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:  
S
T
T 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Thực hiện 
2012 

Kế hoạch 
2013 

Thực hiện 
2013 

So sánh 
Kế 
hoạch 

Cùng 
kỳ 

A B  D E F G=F/E H=F/D 
1  Sản lượng sản xuất  lít 34,472,343 36,300,000 38,015,471 105% 110% 

    - Bia chai 355ml  lít 22,139,809 22,000,000 24,883,251 113% 112% 
    - Bia hơi, bia chai Vida  lít 12,332,534 14,300,000 13,132,220 92% 106% 
2  Sản lượng tiêu thụ  lít 34,478,082 36,300,000 37,907,207 104% 110% 

    - Bia chai 355ml  lít 22,137,807 22,000,000 24,824,142 113% 112% 
    - Bia hơi, bia chai Vida lít 12,340,275 14,300,000 13,083,064 91% 106% 
3  Tổng doanh thu  Tỷ đồng 355 354 372 105% 105% 
4  Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 28.5 24.8 32.5 131% 114% 
5  Nộp ngân sách  Tỷ đồng 166.2   154   93% 

2. Đánh giá, phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được: 

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và Thế giới trong năm 
2013, nhưng  được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty và sự quan tâm giúp 
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đỡ từ Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn nên năm 2013, Công ty CP Bia 
Sài Gòn – Nghệ tĩnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD do Nghị 
quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2013 đề ra, kết quả 
trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

- Có sự hỗ trợ giúp đỡ của công ty mẹ là  Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài 
gòn. Đặc biệt là trong quý IV, tổng Công ty đã tăng lượng giao nhận hàng giúp Công 
ty hoàn thành kế hoạch năm.  

- Công ty đã linh hoạt trong việc luân chuyển két vỏ Bia Sài gòn, trong đó đã kịp thời 
thuê từ Bia Sài gòn – Sông lam số chai két gần 150.000 bổ vỏ két để phục vụ sản xuất 
trong quý IV. 

- Công ty đã tận dụng tốt máy móc thiết bị, đặc biệt là mùa giao hàng thấp điểm của Bia 
Sài gòn để sản xuất và tiêu thụ bia địa phương.  

- Việc tăng cường trong quản lý sản xuất và quy trình công nghệ đã giúp nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đã được khách hàng sử dụng bia Vida ghi nhận. 

- Công ty đã bước đầu quản lý có hiệu quả các chỉ tiêu, định mức kỹ thuật làm nền tảng 
cho việc quản lý tiêu hao nguyên nhiên vật liệu nhằm tiết kiệm trong sản xuất và giảm 
giá thành sản phẩm. 

3. Tình hình tài chính và nợ vay: 

Về tình hình tài chính, các cổ đông có thể tham khảo chi tiết Báo cáo tài chính năm 
2013 trên trang web của Công ty ở địa chỉ www.vidabeer.vn, tuy nhiên có thể khái quát cơ 
bản như sau: 

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các khoản đầu tư đều sử dụng vốn tự có, 
không sử dụng vốn vay. 

- Tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng hàng tháng ở mức từ 60 tỷ đến 70 tỷ. 
- Các khoản nợ của khách hàng, chủ yếu là xuất phát từ Công ty 1TV TNHH Thương 

mại Bia Sài gòn, không có tính rủi ro. Các sản phẩm bia địa phương được bán thu tiền 
ngay không cho nợ. 

- Các khoản đặt cọc để mượn trang thiết bị bán hàng của bia địa phương đều được bảo 
lãnh tại các Ngân hàng. 

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. 

1. Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh 2014: 

Theo nhận định năm 2014 kinh tế sẽ vẫn còn khó khăn cho cả SX trong nước và xuất 
khẩu. Giá cả đầu vào sẽ còn biến động sau khi điều chỉnh giá điện, xăng dầu và các chính 
sách vĩ mô nhằm kiểm soát cán cân thanh toán thương mại và thắt chặt tiền tệ. Bên cạnh 
đó 4 yếu tố làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận và gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh 
của Công ty là: 

- Phí thương hiệu phải đóng cho Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài gòn khoảng 
4 tỷ đồng. 

- Do quy định của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài gòn yêu cầu chai két Bia 
Sài gòn 355 phải khấu hao hết trong 2 năm, do vậy tiền khấu hao của lượng chai két 
này trong năm nay là 34 tỷ. 
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- Các quy định mới về tải trọng vận chuyển hàng hóa của Bộ giao thông vận tải đã làm 
cho hầu hết hàng hóa đầu vào của Công ty tăng lên. Bên cạnh đó, chi phí cho tiêu thụ 
bia hơi, bia chai Vida cũng sẽ tăng cao. 

- Thuận lợi lớn nhất của Công ty là được sự hỗ trợ của công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ 
phần Bia Rượu NGK Sài gòn về nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là sản phẩm của 
Tổng Công ty chiếm đến gần 2/3 sản  lượng của Công ty. 

Trên cơ sở Kế hoạch sản lượng năm 2014 do Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài 
Gòn giao và tình hình tiêu thụ sản phẩm bia địa phương , Công ty xây dựng kế hoạch sản 
xuất cụ thể như sau: 

STT   Chỉ tiêu  
 Đơn vị 

tính  
 Thực hiện 

2013  
 Kế hoạch 

2014  
 So 

sánh  
     1   Sản lượng sản xuất   lít   38,015,471  38,200,000  100% 

   - Bia chai 355ml   lít   24,883,251  25,000,000  100% 
   - Bia hơi, bia chai Vida   lít   13,132,220  13,200,000  101% 

     2   Sản lượng tiêu thụ   lít   37,907,207  38,200,000  101% 
  - Bia chai 355ml   lít   24,824,142  25,000,000  101% 
   - Bia hơi, bia chai Vida   lít   13,083,064  13,200,000  101% 

     3   Tổng doanh thu   Tỷ đồng  372.00  380.00  102% 
     4   Tổng lợi nhuận trước thuế   Tỷ đồng  32.50  25.50  78% 
     5   Nộp ngân sách   Tỷ đồng  154.00  167.00  108% 
     6   Tổng lao động bình quân     Người  355.00  231.00  65% 
     7   Tổng quỹ lương    Tỷ đồng  22.78  19.23  84% 
     8   Thu nhập bình quân    đ/ng/th     6,027,715  7,607,504  126% 
     9   Tỷ lệ cổ tức /VĐL    15% 15% 100% 

2. Công tác đầu tư năm 2014: 

Công tác đầu tư năm 2014 và một số hạng mục dỡ dang từ năm 2013 chủ yếu tập trung 
vào nhu cầu cấp thiết như xử lý môi trường (hệ thống xử lý nước thải, xử lý khói bụi), tự 
động hóa nhà nấu, mua máy nén CO2, máy nén khí, một số trang thiết bị phục vụ cho tiêu 
thụ bia địa phương, các thiết bị thí nghiệm, kiểm soát chất lượng để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, cụ thể như sau: 

- Hệ thống kiểm soát online hệ xử lý nước thải (theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường), đầu tư 1,2 tỷ đồng  dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 6/2014. 

- 01 bể đối chứng cho Hệ thống xử lý nước thải giá trị đầu tư 300 triệu đồng. 01 bể hiếu 
khí 680 m3 giá trị đầu tư khoảng 2,4 tỷ đồng. 

- Đầu tư tự động hóa nhà nấu khoảng 2,6 tỷ (chưa VAT). 
- Đầu tư phương tiện đáp ứng nhu cầu vận tải; đầu tư hệ thống rửa, dập nút…. 

3. Các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014. 

Về sản xuất: 

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cố gắng sản 
xuất tối đa công suất của nhà máy để hoàn thành kế hoạch.  

- Bảo trì bảo dưỡng tốt, đúng chế độ nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động thông 
suốt.  
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- Điều hành sản xuất linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường vào mùa cao điểm sản 
phẩm của Tổng Công ty cũng như sản phẩm mang nhãn hiệu Vida. 

- Tăng cường quản lý công nghệ sản xuất thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO để 
nâng cao chất lượng sản phẩm bia Sài gòn và bia địa phương. 

- Đầu tư và đưa vào hoạt động các hạng mục liên quan đến hệ thống xử lý nước thải và 
lọc bụi để giải quyết triệt để vấn đề môi trường tạo cơ sở cho hoạt động bền vững lâu 
dài cho Công ty. 

Về tiêu thụ: 

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 1TV thương mại 
Sabeco và đơn vị giao nhận và vận chuyển Bia Sài Gòn để công tác lấy hàng được 
thuận lợi tối đa và giảm chi phí tồn kho ở mức thấp nhất. 

- Tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng 
của Công ty theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế. 

- Thành lập thêm các kho, chi nhánh để bám sát thị trưởng, phản ứng nhanh, kịp thời. Có 
chiến lược phát triển sản phẩm rõ ràng và kênh bán hàng phù hợp. 

Về quản lý: 

- Tăng cường công tác quản lý trong mọi khâu để tiết giảm chi phí từ khâu mua nguyên 
vật liệu, định mức tiêu hao trong sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí hội họp, tiếp khách, 
đi lại. 

- Tăng cường Quản lý tập trung mọi hoạt động, phát huy vai trò và chức năng quản lý 
của các phòng ban, phân xưởng trong Công ty để sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 
Tài chính, con người và tài sản hiện có của toàn Công ty. 

- Tăng cường công tác Chất lượng, cố gắng duy trì Hệ thống chất lượng và kiểm soát 
như hiện có để không để xảy ra sự cố về chất lượng, làm ảnh hưởng tới thương hiệu 
của Công ty cũng như thương hiệu Bia Sài Gòn. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
1. Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013. 

Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ 
% 

1. Tổng doanh thu   355,998,040,567    372,998,040,567  104.8% 
- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV   222,139,139,401    221,793,222,033  99.8% 
- Doanh thu hoạt động tài chính       6,834,202,291        3,810,549,692  55.8% 
2. Tổng chi phí   219,154,368,222    216,030,360,833  98.6% 
3. Tổng lợi nhuận trước thuế     28,496,733,783      32,487,935,427  114.0% 
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN     21,058,495,396      24,062,352,197  114.3% 
5. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách    166,191,911,000    154,000,000,000  92.7% 
6. Tỷ suất LN sau thuế /vốn điều lệ  20.0% 22.9% 114,5% 
7. Tổng quỹ lương     24,300,000,000  22,777,697,000  93.7% 
8. Số lao động bình quân 355  231  65.1% 
9. Tiền lương bình quân/người/tháng 5,700,000  6,027,715  105.7% 
Đánh giá : 

 Sản lượng thực hiện 37,9 triệu so với kế hoạch 36 triệu lít, đạt 105% so với kế 
hoạch 2013. 
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 Doanh thu đạt 373 tỷ so với kế hoạch 354 tỷ đồng, bằng 105% so với kế hoạch 
2013. 

 Lợi nhuận sau thuế đạt 114% so với kế hoạch, tương ứng 24 tỷ 62 triệu đồng so với 
kế hoạch 21 tỷ 58 triệu đồng. 

 Tỷ suất LN sau thuế /vốn điều lệ là 22,9% tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu: 
2.292 đ/cổ phiếu, Trong năm đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10% kế hoạch 15%. 

 Trong năm 2013, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên họp 
ngày 27 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết về các chủ 
trương lớn như sau: 

- Thực hiện bàn giao chức danh Giám đốc điều hành công ty, tổ chức sắp xếp lại tổ 
chức một số bộ phận để tăng năng suất lao động, tinh giảm biên chế. 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát các công việc liên quan đến bàn giao ban 
điều hành. Việc chuyển giao trên hoàn thành đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng 
đến sản xuất kinh doanh cũng như tâm lý của người lao động. Công ty đã ổn định tổ 
chức sau một thời gian ngắn, sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch đại hội đồng 
cổ đông giao. 

- Trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết triển khai các hạng mục đầu 
tư nhằm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để giải quyết dứt điểm vấn đề môi 
trường; thực hiện chuyển đổi sản xuất một số sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với 
nhu cầu thị trường. 

- Thực hiện một số biện pháp để ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm Bia chai, 
Bia hơi, đầu tư dây chuyển nước tinh lọc, đầu tư phương tiện vận chuyển.  

- Các công tác khác: Ban hành chủ trương, định hướng về tiếp tục củng cố bộ máy 
nhân sự, đặc biệt là ưu tiên việc tuyển dụng nhân sự có trình độ trong các lĩnh vực: 
Công nghệ, Kỹ thuật, Cơ khí, Bán hàng; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, 
an toàn vệ sinh thực phẩm; Đảm bảo công tác bảo hộ lao động; Cải thiện môi 
trường, điều kiện làm việc của người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất và 
tinh thần của người lao động. 

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc. 
- Năm 2013, có sự thay đổi nhân sự quan trọng trong Ban điều hành Công ty: Ông 

Đặng Duy Đông giám đốc Công ty đến tuổi nghỉ hưu, Đại hội Đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị đã bổ nhiệm Giám đốc mới là Ông Hoàng Lâm Hòa từ ngày 
01/05/2013. 

- Việc chuyển giao được tiến hành nhanh chóng, Ông Hoàng Lâm Hòa là một cán bộ 
quản lý đã có kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất bia ( hiện là đang là Phó 
Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Sông lam với công suất 100 triệu 
lít/năm). Do vậy, trong thời gian tuy ngắn, từ ngày 01/5/2013, Giám đốc mới của 
Công ty đã tiếp cận nhanh công việc và có nhiều đổi mới và quản lý cũng như công 
nghệ, tạo ra những sản phẩm mới có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Hai sản 
phẩm bia tươi keg 2 lít và bia lager 330 bước đầu được khách hàng ghi nhận về chất 
lượng và hương vị. 

3. Các kế hoạch định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo và định hướng cho ban điều 

hành nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại Hội đồng cổ đông 
năm 2014 thông qua. Trên cơ sở nắm bắt tình hình kinh doanh để có thể đưa ra các 
quyết sách nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho Ban Điều hành. 

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, phân cấp trong quản trị - điều hành 
để tăng cường công tác quản trị kiểm tra, giám sát Công ty. 

Chỉ đạo ban điều hành tập trung vào các nhân tố quan trọng sau: 
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- Tăng cường công tác quản trị sản xuất, kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản xuất hàng 
hóa đảm bảo chất lượng, đúng số lượng và cung cấp kịp thời sản phẩm Bia Sài gòn cho 
Tổng Công ty.  

- Tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường làm cơ sở cho việc phát triển bền 
vững và lâu dài cho Công ty. 

- Xem xét và thẩm định việc đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục 
nghiên cứu các giải pháp để  mở rộng sản xuất sản phẩm dựa trên các dây chuyền sản 
xuất hiện có và nhu cầu thị trường.  

- Thông qua việc phối kết hợp với công ty Thương Mại Bia Sài gòn khu vực nghiên cứu 
các giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại chỗ sản phẩm Bia Sài gòn 355 do công 
ty sản xuất.    

- Nhằm ổn định hoạt động công ty, tạo giá trị cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho 
người lao động. Tiếp tục tận dụng và khai thác công suất sản xuất sẵn có để đẩy mạnh 
công tác tiêu thụ nhãn hiệu bia Vida của Công ty trên cơ sở nâng cao chất lượng sản 
phẩm, xây dựng hình ảnh tốt về thương hiệu, thực hiện các chiến lược cạnh tranh lành 
mạnh. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Hội đồng quản trị 
a) Danh sách các thành viên hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ trên 
VĐL 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 1.000 0.01% 

2 Ông Đặng Duy Đông TV.HĐQT ( đã nghỉ 
hưu từ ngày 01.5.2013) 

34.290 0,32% 

3 Ông Hoàng Lâm Hòa TV.HĐQT 400 0.004% 

4 Ông Ngô Quang Danh TV.HĐQT 400 0.004% 

5 Ông Nguyễn Xuân Hải TV.HĐQT 67.534 0,64% 

6 Ông Nguyễn Kim Hòa TV.HĐQT 2.330 0.02% 

Trong đó, các đại diện do cổ đông lớn là Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài gòn 
giới thiệu tham gia HĐQT Công ty gồm: 

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT 
2. Ông Hoàng Lâm Hòa – TV.HĐQT – Giám đốc Điều hành 
3. Ông Ngô Quang Danh – TV.HĐQT – Kế toán trưởng 

 b) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm  2013 
Tại cuộc họp 02 tháng 02 năm 2013, Hội đồng Quản trị đã ra quyết nghị về các vấn đề 
sau: 

- Đánh giá tổng thể về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 
- Thanh lý Nhà máy Bia Sài gòn – Hà tĩnh. 
- Nhất trí sản xuất bia lon Vida với hình thức thử nghiệm, trên cơ sở đi gia công sản 

xuất ở các đơn vị khác. 
- Điều chỉnh giá bia hơi, bia chai Vida. 

Tại cuộc họp ngày 11 tháng 04 năm 2014, Hội đồng Quản trị đã ra quyết nghị về các vấn 
đề sau: 

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 để trình Đại hội Đồng cổ đông  
thường niên thông qua. 
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- Về vấn đề tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013. 
- Về việc đầu tư hệ thống CO2. 
- Về việc thuê đánh giá tác động môi trường. 
- Về hình thức thanh lý Nhà máy Bia Sài gòn – Hà tĩnh. 
- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 

Tại cuộc họp 05 và 06 ngày 27 tháng 04 năm 2013 đã ra quyết nghị về các vấn đề sau: 
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Lâm Hòa làm giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 5 năm 

2013. 
- Ông Hoàng Lâm Hòa và Ông Đặng Duy Đông có trách nhiệm bàn giao công việc 

theo đúng quy định của pháp luật. 
Ngoài ra Hội đông quản trị còn ra các nghị quyết về các vấn đề sau thông qua việc xin ý 
kiến các thành viên: 

- Xây 01 bể lắng tại hệ thống xử lý nước thải dung tích 300 m3 
- Mua 02 máy rửa keg và 01 máy đo CO2 
- Chủ trương đầu tư phòng thí nghiệm theo yêu cầu của Sabeco 
- Chủ trương sản xuất các loại bia lager 330 và bia tươi Vida keg. 
- Quyết định 338/2013/QĐ-BSGNT về phê duyệt đơn giá tiền lương. 
- Về chủ trương cho Công ty CP |Thương mại Sabeco Bắc Trung bộ thuê kho tại Hà 

tĩnh. 
2. Ban Kiểm soát 
a) Danh sách Ban Kiểm soát 
TT Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ trên 

VĐL 

1 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng Ban Kiểm 
soát 

200 0.002% 

2 Bà Nguyễn Thanh Thủy TV. Ban Kiểm soát 25.400 0,24% 

3 Bà Nguyễn Thị Huân TV. Ban Kiểm soát 2.690 0,025% 

Trong đó, Cổ đông lớn là TCT Cổ phần Bia Rượu NGK Sài gòn giới thiệu làm 
TV.BKS: 

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát 
b) Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013 
Trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện 02 lần kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Qua các lần kiểm tra Ban Kiểm soát đều có văn bản kiến nghị cho Hội 
đồng quản trị và Ban điều hành các vấn đề cần lưu ý, điều chỉnh. 
Thông qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát đã 
đóng góp các ý kiến về hạch toán kế toán, quản lý và điều hành Công ty 
3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 120.000.000  

2 Ông Đặng Duy Đông TV.HĐQT ( đã nghỉ 
hưu) 

28.000.000 Đến ngày 
30/04/2013 

3 Ông Hoàng Lâm Hòa TV.HĐQT 56.000.000 Từ ngày 
01/05/2013 
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4 Ông Ngô Quang Danh TV.HĐQT 84.000.000  

5 Ông Nguyễn Xuân Hải TV.HĐQT 84.000.000  

6 Ông Nguyễn Kim Hòa TV.HĐQT 84.000.000  

7 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng BKS 84.000.000  

8 Bà Nguyễn Thanh Thủy TV. Ban Kiểm soát 60.000.000  

9 Bà Nguyễn Thị Huân TV. Ban Kiểm soát 60.000.000  

   660.000.000  

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( xem trang tiếp theo ) 
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