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1. Đánh giá chung:
Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng
trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh... đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế
nước ta. Nền kinh tế tuy vẫn được duy trì ổn định song tốc độ tăng tr ưởng ch ậm
lại so với năm 2016, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải
quyết triệt để như bội chi ngân sách nhà nước và nợ công tăng, hệ th ống các t ổ
chức tín dụng đang tồn tại nhiều rủi ro, sức cạnh tranh của n ền kinh t ế còn th ấp,
giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu
hẹp...
Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường
nội địa đã tác động lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực
như Bia Sài Gòn, Việt Hà, Halida, Bia tươi Larue,.. v ẫn ti ếp t ục đ ầu t ư nhi ều cho
thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung
tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khi ến cho th ị tr ường
vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao... Sự phát triển mạnh mẽ của dòng sản
phẩm thay thế cũng tác động đến tiêu thụ, bên c ạnh các s ản ph ẩm truy ền th ống
những sản phẩm bia nổi tiếng trên thế giới đã đều có mặt tại Việt Nam nh ư:
Budweiser, ashahi, sapporo, miller...
Các chính sách của Nhà nước như: thắt chặt việc sử d ụng bia r ượu trong
giờ làm việc và chống lạm dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Ki ểm soát
nghiêm ngặt về trọng tải xe lưu thông trên đường ảnh hưởng lớn đến cước v ận
chuyển bia hơi. Việc xử lý các đơn vị cho thuê đất không đúng quy định và các
đơn vị có đất dự án sử dụng không đúng mục đích dẫn đến nhiều nhà hàng bia hơi
lớn đã đầu tư phải ngừng hoạt động, chuyển đổi sang các điểm nhỏ sâu vào khu
dân cư. Việc truy thu thuế TTĐB của các năm từ 2008 đến 2015 theo ki ến ngh ị
của kiểm toán Nhà nước, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mỗi năm tăng thêm
5% và cách tính thuế TTĐB theo giá bán tại công ty Th ương m ại ảnh h ưởng r ất
lớn đến tình hình tài chính của Công ty.

Việc chính phủ qui định tăng giá đối với một số chi phí đầu vào như điện,
nước, bảo hiểm xã hội đã làm tăng chi phí kinh doanh và trực tiếp ảnh hưởng đến
lợi nhuận của Công ty.
Thời tiết năng nóng kéo dài, nhu cầu thị trường tăng cao đ ột bi ến đòi h ỏi
nhu cầu đáp ứng về vỏ keg và lao động trong vào các tháng hè tăng cao.
Tuy nhiên, công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo k ịp th ời c ủa T ổng
công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùngvới các chính sách hỗ trợ trong ho ạt đ ộng
kinh doanh. Bên cạnh đó tình hình thời tiết trong năm thuận lợi cho vi ệc kinh
doanh bia, nắng nóng kéo dài thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã
có các biện pháp chủ động trong công tác xây dựng và tri ển khai k ế ho ạch kinh
doanh, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng và
đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
Để các cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt đ ộng kinh
doanh năm 2017, xin báo cáo tổng hợp các ch ỉ tiêu th ực hi ện đã đ ược ki ểm toán
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Căn cứ Biên bản làm việc ngày 30/03/2018 giữa Công ty và T ổng công ty
CP Bia Rượu NGK Hà Nội (HABECO-Tổng công ty m ẹ n ắm gi ữ 60% v ốn góp)
về việc nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt của bia hơi từ năm 2008-2015 theo
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó giá trị thuế TTĐB phát sinh là
13.648.311.569 đồng, thuế TNDN được giảm trừ tương ứng là 31.336.563.251
đồng. Giá trị còn lại công ty phải nộp về Tổng công ty HABECO là
99.311.748.318 đồng. Công ty đã điều chỉnh hồi tố chi phí thu ế này vào BCTC
2015 là 90.233.852.334 đồng. Số tiền còn lại là 9.077.895.984 đồng. Công ty tiếp
tục điều chỉnh hồi tố vào BCTC 2017 theo nghị quyết của Hội đồng quản trị công
ty số 03/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018. Do vậy lợi nhuận sau thu ế năm 2017 s ẽ còn
lại là 13,1 tỉ đồng.
Các kết quả đạt được

- Về hoạt động tài chính và đầu tư:
Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành t ại Trung tâm
thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà N ội cũng góp
phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia
Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty với tỉ lệ c ổ t ức
chi trả năm 2017 là 8 %/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 t ỉ đ ồng chi ếm 12,5% v ốn
đầu tư chủ sở hữu)
- Về hoạt động phát triển thị trường:
Để thực hiện được kế hoạch Tổng công ty giao, song song v ới vi ệc c ủng
cố thị trường nội thành Hà Nội, Công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ
ra các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định…
Xu hướng thị trường bia ở Hà Nội đúng như dự báo: các điểm bán l ớn ở
nội thành bị thu hẹp dần, thay bằng nhiều điểm nhỏ, phân tán h ơn nên khó khăn
trong vận chuyển hơn. Trong năm 2017, công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận
chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng v ừa đ ể gi ữ đảm b ảo ch ất
lượng sản phẩm bia vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến cho
người tiêu dùng trực tiếp. Toàn bộ xe tải giao hàng đều được lắp các thi ết bị đ ịnh
vị để quản lý, giám sát được tuyến hàng và thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí.
Công ty tiếp tục củng cố Hệ thống Địa chỉ vàng bia hơi Hà nội, tạo lòng tin
với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và d ịch
vụ sản phẩm. Công ty đã tiến hành rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia h ơi Hà n ội
trên thị trường, đã phát hiện và tiêu hủy một số lượng lớn vỏ keg không đúng
chủng loại, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn… nhằm đảm b ảo ch ất
lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Hoàn thiện và ban
hành chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều ki ện thuận l ợi nh ất cho
khách hàng kinh doanh. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình th ức khuy ến
mại, hỗ trợ vận chuyển đến các nhà hàng, tiếp tục đầu tư thay thế cốc bia h ơi
hiện đang sử dụng… đã tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội
trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thương hiệu Bia h ơi Hà n ội
không ngừng nâng cao. Việc làm này đồng thời cũng khiến công ty ph ải tăng thêm
đầu xe, đầu tuyến và chi phí làm hình ảnh, biển hiệu cũng tăng thêm nhiều.
CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, đặc biệt việc
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và phạt rất nặng người vi phạm tại c ửa các quán
Bia hơi lớn cũng gây tác động tâm lý và làm giảm nhiều l ượng người đi uống bia.
Việc siết chặt kiểm tra, phạt xe quá tải trọng cũng dẫn đến khả năng phải tăng s ố
chuyến vận tải, phải tăng thời gian và chi phí vận chuyển.
Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty
không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng, đồng th ời
đẩy mạnh đa dạng các mặt hàng kinh doanh, nghiên cứu triển khai các đ ề án xây
dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung c ư, đ ề án bán bia h ơi qua
điện thoại, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu…

- Về các mặt công tác khác:
Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, người lao đ ộng
ngày càng gắn bó, đã góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Bảo đảm an
sinh xã hội cho người lao động theo chủ trương của Đảng và Nhà n ước cũng nh ư
sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Thu nhập bình quân người lao đ ộng là
11.600.000 đồng/người/tháng, chế độ thưởng kịp thời, phúc lợi và thăm hỏi đầy
đủ, môi trường làm việc được cải thiện.
Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch b ảo v ệ an ninh tr ật
tự, an toàn trong Công ty. Công ty đã tiến hành nâng cấp đồng bộ hệ thống Camera
bảo vệ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt ch ẽ vi ệc giao hàng trong
khuôn viên Công ty.
Hệ thống phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm nâng cấp, công tác
huấn luyện sử dụng các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được thực hiện
thường xuyên, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nào.
Vận hành lắp đặt hệ thống bơm nước làm mát và chống bụi, đ ảm b ảo s ức
khỏe cho người lao động trực tiếp. Công ty tiếp tục duy trì bếp ăn tập th ể nhằm
đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các
giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; lắp
đặt hệ thống làm mát sân giao nhận, giảm nhiệt độ và khói bụi trong thời gian cao
điểm; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo h ộ lao đ ộng,
định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...
Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai
nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghi ệp luôn song hành
cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh
niên luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV. Công tác xã h ội, công tác
quốc phòng an ninh, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy … được duy trì đ ều
đặn và đạt được nhiều thành tích.
- Công tác thi đua khen thưởng:
Với những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV công ty vinh d ự đ ược trao
tặng:
1. Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Công ty c ổ phần
Thương mại Bia Hà Nội là đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC lao
động và hoạt động công đoàn năm 2017.
2. 03 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương.
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018
1. Đặc điểm tình hình:
Năm 2018, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ gia tăng, giá hàng tiêu dùng
nhập khẩu sẽ giảm cùng với mức độ giảm thuế nhập khẩu, sẽ khiến gia tăng áp
lực cạnh tranh thị trường.
Các doanh nghiệp sản xuất bia trong và ngoài nước tiếp tục cạnh tranh gay
gắt hơn, thuế suất đối với mặt hàng bia tăng cũng làm ảnh h ưởng đ ến hoạt đ ộng

kinh doanh bia hơi. Tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp,
bất thường do biến đổi khí hậu. Các chính sách kiểm soát về việc sử dụng rượu
bia khi tham gia giao thông ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt h ơn, cùng v ới vi ệc
thực hiện các qui định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia
hơi và về giá bán sản phẩm… nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cũng đương đầu
với những khó khăn, thách thức lớn hơn trong năm 2018.
Năm 2018 được xác định mức độ cạnh tranh sẽ gay gắt h ơn t ừ các đ ối th ủ
cạnh tranh và các loại bia tươi sống khác với hàng loạt chính sách nh ư chi ết kh ấu
giảm giá, đầu tư trang bị cho điểm bán về nhận diện, về thiết bị bán hàng, được
mượn vỏ keg, hỗ trợ nhà hàng chậm thu tiền hàng, cấp các vật phẩm khuyến mại,
hỗ trợ nhân viên bán hàng, PG... Cùng với đó là áp lực từ các sản ph ẩm thay th ế
như bia chai, bia lon, rượu…. Ngoài ra, việc siết chặt xử lý vi phạm giao thông
cũng sẽ tác động mạnh đến tiêu dùng tại khu vực nội thành.
Các cơ quan quản lý tại Hà Nội và các tỉnh thành siết chặt việc không đ ược
lấn chiêm vỉa hè, dẫn đến hệ thống các nhà hàng kinh doanh bia h ơi b ị thu h ẹp
diện tích phục vụ và khó khăn trong việc đỗ, gửi xe.
Chính vì vậy năm 2018, công ty càng phải tiếp tục ch ủ đ ộng linh ho ạt đ ưa
ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.
2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018:
2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2018:
- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:
64.700.000
- Tổng doanh thu và thu nhập
666.749.000.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế
26.725.000.000
- Tổng lợi nhuận sau thuế
21.059.000.000
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách
47.000.000.000
- Mức chia cổ tức
20

lít
đồng
đồng
đồng
đồng
%

2.2. Giải pháp thực hiện:
Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực hiện có,
chủ động đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng
thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh. Thực hiện tốt công
tác tiết kiệm, chống lãng phí tại tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh.
- Đối với công tác vận tải: Năm 2018 để tiếp tục tối ưu hóa hoạt động vận
tải và đáp ứng năng lực vận tải, công ty xây dựng và hoàn thi ện “b ản đồ v ận t ải
tối ưu”, kiểm soát tiêu hao xăng dầu theo đúng đ ịnh m ức, nhằm không ch ỉ ki ểm
soát về mặt địa lý mà còn tiết giảm chi phí. Bên cạnh đó chú trọng đ ầu t ư xây
dựng hệ thống kho hàng theo khu vực.
- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, rà soát toàn bộ quy trình v ệ sinh an
toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn ch ất l ượng cho s ản
phẩm. Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên th ị trường đ ến
tận tay người tiêu dùng. Ngoài ra, thiết lập đường dây nóng ti ếp nh ận các thông
tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát ch ất l ượng tr ực ti ếp trên
thị trường.

- Bên cạnh cơ chế quản lý vỏ keg chặt chẽ, công ty tiếp tục áp dụng c ơ
chế cho cược vỏ keg theo nhu cầu, linh hoạt, khách hàng có nhu c ầu đến đâu công
ty sẽ kiểm tra và cho cược đến đó.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động đ ể v ừa bảo toàn
vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh
- Đối với công tác thị trường: Công ty tiếp tục bám sát thực tế thị trường,
nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù h ợp
với đặc điểm của từng vùng, từng miền.
Đẩy mạnh thực hiện 10 giải pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu Bia hơi
Hà Nội một cách chủ động, linh hoạt trong từng thời điểm, cho từng thị trường.
Tập trung quản lý chất lượng hệ thống Địa chỉ vàng tiêu biểu, vừa nâng cao hình
ảnh bia hơi Hà Nội qua hệ thống Địa chỉ vàng, cấp cốc uống bia h ơi Hà n ội ki ểu
mới cho các nhà hàng.
Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định
hướng phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các
tỉnh lân cận. Tập trung phát triển đội ngũ nhân viên thị trường và chăm sóc khách
hàng, đảm bảo độ phủ kín của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu c ủa thị trường. Tìm
kiếm thị trường mới, phát triển mạnh hơn ở các tỉnh thành lân cận Hà Nội.
Phát triển điểm bán trực tiếp tại thị trường của những đối thủ cạnh tranh
chính như TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, Nha Trang, gây dựng các câu lạc b ộ Bia
hơi Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.
Tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều ki ện
thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; hoàn thiện hệ thống Địa Chỉ Vàng đ ể
khách hàng yên tâm tiêu dùng sản phẩm, phấn đ ấu xây d ựng h ệ th ống Đ ịa ch ỉ
Vàng độc quyền tiêu thụ sản phẩm HABECO, hỗ trợ trực tiếp các nhà hàng Đ ịa
chỉ Vàng và người tiêu dùng kết hợp với hoạt động tri ân khách hàng.
Thúc đẩy hoạt động của Câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội (HAT CLUB), bên cạnh
việc tổ chức các buổi gặp mặt hàng quý, sẽ đẩy mạnh công tác chiêu m ộ và quản
lý hội viên.
Nâng cao khả năng cạnh tranh, nghiên cứu triển khai, đa dạng hoá m ột s ố
mặt hàng kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường.
Nghiên cứu triển khai đề án xây dựng các điểm bán bia h ơi nh ỏ tại các tòa
nhà, khu chưng cư.
Nghiên cứu xây dựng phương án đa dạng hóa kênh bán hàng như bán bia
hơi qua điện thoại di động, qua zalo ship, qua facebook, phục v ụ khách hàng t ận
nơi theo yêu cầu.
Trong bối cảnh Chính Phủ đẩy mạnh việc kiểm tra nồng độ cồn khi tham
gia điều khiển các phương tiện giao thông, Công ty cần quảng bá tuyên truy ền
khách hàng đã uống bia thì không lái xe, uống có văn hóa, u ống ch ừng m ực, u ống
vì sức khỏe góp phần xây dựng “Một nét văn hóa uống Bia Hà Nội”.
Đẩy mạnh công tác truyền thông, hiện công ty đã có 03 trang truyền thông
chính là trang biahoihanoi.com.vn; trang blog biahoihn.wordpress.com và trang
facebook.com/biahoihanoi.com.vn. Trong năm 2018 dự kiến bên c ạnh vi ệc tăng
cường quảng bá truyền thông ra bên ngoài và trong nội bộ, sẽ có bộ phận chuyên

trách tiến hành đẩy mạnh truyền thông bằng việc đăng tin, bài tại các website
cộng đồng lớn ở Việt Nam, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo,
PG …. nhằm mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội,
củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi hà Nội.
Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý
báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy s ự nhiệt huyết,
sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.
2.3. Các hoạt động khác:
- Tăng cường công tác bảo hộ lao động, vệ sinh ATTP, c ải thi ện môi
trường; Tăng cường công tác an ninh quốc phòng góp phần đảm bảo trật tự, an
ninh tại cơ quan cũng như tại địa phương;
- Nghiêm túc thực hiện Chương trình chống lãng phí, thực hành ti ết ki ệm
do Chính phủ đề ra;
- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế c ận, b ổ nhi ệm nhân s ự đ ủ trình
độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giỏi chuyên môn, phục v ụ công tác
marketing, bán hàng...
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với
trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV
- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đ ền ơn đáp nghĩa,
chung tay vì cộng đồng.
- Phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
năm 2018.
- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây d ựng ý th ức văn
hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.
Năm 2018, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty s ẽ ti ếp t ục
nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa th ương hi ệu Bia h ơi Hà
Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài c ủa quý v ị c ổ đông
và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông an khang thịnh vượng
và hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

