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TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông,
Căn cứ điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thương mại
Bia Hà Nội (Habeco Trading), Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm
2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).
Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác qu ản lý và giám
sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Habeco Trading như sau:
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty:
1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2017:
Năm 2017, công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu được giao tại Nghị quy ết
ĐHĐCĐ:
- Tổng sản lượng Bia hơi tiêu thụ là 61,9 lít, tăng 100,9% so v ới cùng kỳ và
100,6% so với kế hoạch
- Tổng doanh thu và thu nhập đạt 595 tỷ đồng, tăng 100,6% so v ới cùng kỳ và
101,3% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng 177,6% so với cùng kỳ và 143,4%
so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 27,6 tỷ đồng
1.2 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Habeco Trading:
Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà N ội tính t ừ ngày
01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017, được trình bày phù hợp với các quy định
của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH
dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt cho thấy:
- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2017): 143.936.828.732 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:
98.088.553.344 đồng
+ Tài sản dài hạn:
45.848.275.388 đồng
- Tổng nguồn vốn:
143.936.828.732 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả:
98.755.392.633 đồng

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:
45.181.436.099 đồng
(Có Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo trình Đại hội)
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/03/2018 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà n ội v ề vi ệc giao
người đại diệnvốnHABECO tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội làm
việc với Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thực hiện chuyển trả Tổng
công ty phần Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thu đối với bia hơi giai đoạn 20082011 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
- Căn cứ công văn số 236/HABECO-TV ngày 04/04/2018 c ủa Tổng công ty c ổ
phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.
Hội đồng quản trị Habeco Trading thống nhất chủ trương tạm trích nộp
bổ sung số thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2008-2015 đối với chênh l ệch giá bán
bia hơi Hà nội của Công ty CP Thương mại Bia Hà nội so với giá mua của Tổng
công ty HABECO theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước v ới số ti ền là:
9.077.895.984 đồng.
1.3. Thực hiện đầu tư, Quản lý vốn tại các công ty con liên kết:
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả đối với các dự án đã hoàn thành: Trung tâm
thương mại Habeco Trading 33 được đưa vào kinh doanh cho thuê và mang lại
một phần lợi nhuận cố định hàng năm cho công ty.
- Đầu tư góp vốn cổ phần tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng
Yên 89. Với tổng số vốn là: 7,5 tỉ đồng, cổ tức năm 2017 là 8%/năm.
Habeco Trading thực hiện việc cử, bố trí cán bộ tham gia th ực hi ện nhi ệm
vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia
HĐQT, Ban kiểm soát tại công ty liên kết góp vốn theo đúng quy định c ủa Đi ều
lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty liên kết. Người đại diện quản lý vốn
của Habeco Trading đã thực hiện đúng sự chỉ đạo và định hướng phát tri ển của
Habeco Trading đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh c ủa công ty, b ảo
vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.
1.4. Về tổ chức bộ máy và nguồn lực
Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và kinh
nghiệm tốt, đội ngũ công nhân cần mẫn.
Hoàn thiện bộ máy nhân sự các phòng ban trong công ty.
Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ngày 02/08/2017.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc
Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, chủ
trương của Hội đồng quản trị, Giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế
hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng
quản trị, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quy ền c ủa H ội đồng
quản trị.

Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức
năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có s ự phối h ợp, quan h ệ t ốt đ ể hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017
Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công
ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, tuân thủ
Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã duy trì các phiên họp thường kỳ
mỗi quý một lần, phiên họp triển khai, phê duyệt kế hoạch đã được Đại hội
đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các phiên họp bất thường để quyết định
một số vấn đề cấp bách.
Nội dung các phiên họp tập trung vào các vấn đề về định h ướng phát
triển và thông qua kế hoạch kinh doanh, các quyết định mua sắm tài sản lớn, và
các vấn đề về quản trị công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên h ọp đ ều đ ược
thống nhất ý kiến của các thành viên.
Nghị quyết các phiên họp đã được triển khai thực hiện.
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo
đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết c ủa HĐQT đ ều có s ự th ống
nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.
Cụ thể, trong năm tài chính 2017, HĐQT đã có 6 phiên họp thông qua các
vấn đề chính sau:
a. Về tổ chức:
- Bổ nhiệm một số nhân sự quản lý cấp trung phòng thị trường và phòng kinh
doanh.
- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
- Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020
- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020
b. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy
định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:
- Đã thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính k ế toán và ki ểm
toán Nam Việt làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho
công ty.
- Đã phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017.
- Đã phê duyệt sửa đổi Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu n ội b ộ, quy ch ế
khen thưởng phúc lợi.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các ch ỉ tiêu k ế
hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 trình Đ ại h ội đ ồng c ổ
đông.
- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thay thế người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:
HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh c ủa Công ty, t ừ
đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành.
Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực
hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát
của HĐQT đối với Ban điều hành.
Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán
và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh thực hiện phù hợp với tình
hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.
2.3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:
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 cổ ph ần
Thương mại Bia Hà Nội.
Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và H ội
đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động kinh doanh, công tác đ ầu t ư v ới nh ững
biện pháp hiệu quả.
Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đ ồng quản tr ị, đ ảm
bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực của hoạt động công ty theo quy
định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
2.4. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:
Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực
được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác
lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công. Đã th ực hi ện
chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc.
- Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty là một tập th ể đoàn k ết, g ắn bó,
giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị công ty có hi ệu
quả.
2.5. Về quan hệ với người lao động:
Habeco Trading luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nh ập của ng ười
lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hi ểm xã h ội,
Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ
chức đoàn thể, xã hội.
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho
các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên,… hoạt động và tham gia quản lý theo
đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.
Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, h ợp tác,
trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.6. Đánh giá:
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều
lệ và luật pháp.
- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco
Trading, hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng năm 2017, bảo toàn vốn của cổ đông.
II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam còn có nhi ều
biến động phức tạp, nền kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi khủng hoảng, Nhà
nước áp dụng nhiều chính sách kinh tế vĩ mô kéo theo lạm phát có tác đ ộng r ất
lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản
trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh
hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng l ợi
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng
quản trị. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình các ch ỉ tiêu
kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2018 với Đại hội:
- Sản lượng tiêu thụ:
64,7 triệu lít
- Tổng doanh thu và thu
666,7 tỉ đồng
nhập:
- Tổng lợi nhuận TT:
26,7 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:
21 tỉ đồng
- Nộp ngân sách:
47 tỉ đồng

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục định hướng trên một
số lĩnh vực cụ thể như sau:
- Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị
nội bộ, cập nhật trình độ quản trị hiện đại…
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Tăng
cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và
bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên
2018 thông qua.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây d ựng các quy
chế mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo c ơ s ở pháp lý cho
mọi hoạt động của công ty.
- Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm
2018. Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan
trọng sau:
+ Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, kiện toàn về mặt nhân l ực,
đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng,
marketing mang tính chuyên nghiệp.

+ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thực hành tiết ki ệm, nâng cao
năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD
+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc,
cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ tài chính kế toán,
duy trì mức chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đ ời s ống cho ng ười lao
động.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý có trình độ chuyên
môn sâu, có kinh nghiệm.
Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá v ề
hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018.
Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc v ề s ự giúp đ ỡ c ủa
Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ
của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân tr ọng c ảm ơn nh ững n ỗ l ực
lớn lao của CBCNV công ty đã góp phần quan trọng vào s ự phát tri ển và thành
công của Habeco Trading trong năm qua.
Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền
hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2018 Habeco
Trading sẽ đạt được những thành công hơn nữa.
Kính trình Đại hội.
Xin chân thành cảm ơn Đại hội và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh

