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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số: 0104/2019HĐQT-BC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2018; KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa Đại hội,
Hội đồng quản trị xin được nhiệt liệt chào đón quí vị đại biểu, quí vị cổ đông đã đến dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh
Hưng Trí tại Khách sạn Windsor Plaza.
Kính thưa Đại hội,
Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty trong năm
2018 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:
Nền Kinh tế Việt nam khép lại năm 2018 khá thành công với nhiều điểm tích cực, GDP
đạt 7,1% cao nhất trong hơn 10 năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với năm
trước, tiếp tục thu hút vốn đầu tư lớn từ nước ngoài…
Năm 2018 trong điều kiện thuận lợi của Kinh tế Việt nam cùng sự cố gắng của tập thể
CB CNV, Công ty CP CNL Hưng Trí đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Công ty tiếp tục duy
trì tốt hoạt động cung cấp dịch vụ công trình cơ điện lạnh bao gồm tư vấn thiết kế, thi
công, bảo hành.
Trong năm 2018, HĐQT đã sát cánh cùng BGĐ đưa Công ty đạt được những kết quả
đáng ghi nhận: Hoàn thành khối lượng công việc nhiều nhất đến nay, đạt doanh số trên
785 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 35 tỷ đồng, tổng gía trị các Hợp đồng đã ký trong năm đạt
hơn 845 tỷ đồng.
Hội Đồng Quản Trị xin ghi nhận và chân thành cám ơn sự nỗ lực đóng góp không
ngừng của toàn thể CBCNV Công ty trong điều kiện áp lực công việc tăng cao cùng với
sự yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:
1. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, năm 2018 Công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra về cả
doanh số và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
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Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu KH2018 TH2018 TH2018/KH2018
Doanh thu thực hiện 600 tỷ 785,584 tỷ 130,93%

Lợi nhuận sau thuế 24 tỷ 35,721 tỷ 148,83%

2. Hoàn thành việc chi trả cổ tức tài khóa 2017 bằng 30% vốn điều lệ bằng tiền mặt và
chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành.

3.Đã hoàn thành việc phát hành cổ phần cho cổ đông để tăng vốn điều lệ 10% trong
năm 2018 lên 90.759.548.000 đồng.

4. Điều chuyển, bàn giao tài sản, nguồn vốn từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh
Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:

- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công
nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân; Công ty
TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí; Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí cho
công ty Hưng Trí Holding, do Công ty CP Holding chưa sắp xếp được về tài chính
để tiếp nhận cũng như thống nhất giá chuyển nhượng; đề nghị tiếp tục giao cho
HĐQT thực hiện việc xác định giá phù hợp và chuyển nhượng khi đáp ứng đầy đủ
các điều kiện cần thiết.

Các chính sách đối với nhân viên:
Trong năm 2018, số CBCNV của Công ty là 97 người, thu nhập bình quân ( bao

gồm lương, thưởng và các khoản khác ) là 17,68 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,4%
so với năm 2017 là 15,87 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2018, HĐQT đã theo dõi, kiểm soát đảm bảo Tổng Giám đốc và Ban điều hành
thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2018 đề ra cũng như các quy định của pháp
luật Việt nam.
Ban Điều hành đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh
doanh của Công ty trong năm 2018

Các công ty thành viên Kỹ thuật công trình Hưng Trí, Năng lượng Xanh Hưng
Trí, Bao bì cơ điện lạnh Ba Huân đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính của
mình, đóng góp đáng kể về lợi nhuận cho Công ty
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Tran tronq cam on va klnh chuc Dai hQi thanh congo

Kinh thua Dai hoi, toi vua trinh bay bao cao tinh hinh heat dQng cua Cong ty CPCNL
trong narn 2018 va k~ hoach narn 2019. RM mong nhan duoc cac y kien thao luan va
dong gop cua Dai hoi.

Narn 2019 dLPngtruoc nhCrng thach thuc tLr nen Kinh t~ trong va nqoai nuoc, Conq ty
van se tiep tuc xay dunq va cung co cac rnoi quan h$ khach hang, tang cuonq
tlnh chuyen nqhiep, dam bao chat 1U'Q'ngthi cong dl,l' an, cal tien cac quy trlnh
noi bo nharn duy trl vi the hang dau ve lanh cong nghi$p va nang cao vi the trong
ITnhvue co dien conq trlnh .
De nang cao chat 1U'Q'ngdich vu CO'di$n l.anh Conq ty se tap trung hon nCraviec tang
cuonq chat 1U'Q'ngnhan su' chu y~u thong qua cong tac dao tao

K~t qua narn 2018 dat dU'Q'Cla thanh qua cua su' no Il,l'Ckhong ngLrng cua tap the Can
bQConq nhan vien Conq tv, cOng nhu su Llng hQcua Ouy co dong, Thay mat HDQT xin

. ghi nhan sau sac su dong gop qui bau nay. HDQT tin tU'ang narn 2019 Conq ty se tiep
tuc hoan thanh tot k~t qua kinh doanh, dem lai nhieu lQ'i Ich cho cho Cong tv, Co dong
va CQng dong.

- Doanh thu : 700 ty d6ng.
- LQ'i nhuan sau thu~ : 28 ty d6ng.

III. Ml)C TIEU vA KE HO~CH NAM 2019:
HDQT lap k~ hoach narn 2019 trinh Dai hQi dong co dong voi k~t qua Kinh doanh cua
cong ty CP Cong Nqhiep Lanh HU'ng Tri la:
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