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


Số: 01042019/HĐQT-BC

Tp. 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

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón và chân thành cảm ơn tất cả quí vị đại biểu,
quí vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay, 20 tháng 04 năm 2019 tại
khách sạn Windsor Plaza.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động 2018 và kế
hoạch 2019 cùng công tác quản trị như sau.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 :

1. Đánh giá hoạt động.

Năm 2018, toàn thế giới chứng kiến sự biến động mạnh do cuộc chiến tranh thương
mại Mỹ - Trung và sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp 4.0, ảnh hưởng
hầu hết các lĩnh vực hoạt động và các nền kinh tế khác nhau.

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và đạt mức tăng trưởng
GDP trên 7% cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong năm 2018, các công ty thành viên thuộc công ty cổ phần Hưng Trí Holding tiếp
tục duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh tốt trong đó có các công ty đạt được sự
phát triển vượt bậc như công ty CP CNL Hưng Trí và công ty TNHH Thương Mại AC&R
Việt Nam có mức tăng trưởng cao cho cả doanh thu và lợi nhuận.

Công ty tiếp tục đầu tư cho các công ty thành viên như đầu tư mua sắm các trang thiết
bị sản xuất hiện đại, xây dựng mở rộng cho các nhà máy để nâng cao chất lượng sản
phẩm và tăng năng suất lao động.

Các công ty thành viên đang từng bước tăng cường hoạt động xuất khẩu các sản phẩm
cơ điện lạnh đến nhiều nước như: Canada, Hàn Quốc, Philipin, Indonesia, Thái Lan…
đặc biệt là các đơn hàng lớn xuất khẩu sang Nhật Bản.
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Từ tháng tư năm 2018, Công ty cổ phần Hưng Trí Holding bắt đầu thực hiện công việc
xây dựng tòa nhà văn phòng theo giấy phép xây dựng 2 tầng hầm và 10 tầng nổi.

Công việc xây dựng phải kéo dài hơn kế hoạch do mưa nhiều trong năm 2018 và phải
tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của trụ sở UBND Phường 4, Quận 5 và khu dân
cư lân cận.

Đến nay công trình đã xây dựng được phần thô là 2 tầng hầm và 6 tầng nổi chiếm trên
70 % khối lượng xây thô.

Năm qua, Công ty cũng tăng cường kiểm soát hoạt động chung, củng cố bộ máy tổ
chức, tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự cho việc phát triển trung và dài hạn.

2. Kết quả hoạt động năm 2018 của các công ty thành viên và công ty CP Hưng
Trí Holding:

Đơn vị tính: đồng

Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Doanh thu thực hiện hợp nhất 785.584.518.184

Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất 35.721.913.409

Công ty TNHH Hoàng Tâm.

Doanh thu thực hiện 128.526.924.586

Lợi nhuận sau thuế thực hiện 8.908.389.326

Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam.

Doanh thu thực hiện 71.143.881.847

Lợi nhuận sau thuế thực hiện 3.998.949.180

Kết quả hoạt động hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Hưng Trí Holding.

Doanh thu thực hiện hợp nhất 796.519.698.645

Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất 17.235.084.473

Lợi nhuận năm 2018 của công ty CP Hưng Trí Holding bị giảm do phải hạch toán ngay
phần giá trị còn lại của văn phòng khi đập bỏ để xây dựng mới.
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HĐQT kính trình đến ĐHCĐ tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và tăng vốn
cho công ty cổ phần Hưng Trí Holding để có thêm vốn đầu tư vào các công ty thành
viên và hoàn thành việc xây dựng tòa nhà văn phòng trong năm 2019.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2017 như sau:

Theo nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018:

1. Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên tài khóa 2017.

2. Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều
lệ.

3. Công ty đã hoàn thành đăng ký bổ sung ngành nghề với Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Tp.HCM.

4. Về việc chuyển phần vốn của các Công ty thành viên từ Công ty CP CNL Hưng Trí
sang Công ty CP Hưng Trí Holding theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày
16/11/2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 & 2017, Đến nay vẫn chưa
thực hiện được do chậm có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2017, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện theo
hướng chuyển nhượng phần vốn góp như  tờ trình kèm theo.

HĐQT cũng kính trình Đại Hội bầu bổ sung thêm một thành viên của Ban Kiểm soát do
có thành viên từ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua theo tờ trình kèm theo cùng với các tờ trình về việc lựa
chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2019 :

Năm 2019, kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-
Trung làm suy giảm động lực phát triển chung.

Tại Việt Nam, chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính và thu
hút tích cực các nguồn vốn đầu tư nên vẫn duy trì được sự phát triển ổn định của nền
kinh tế.

Tuy nhiên chúng ta vẫn đứng trước các thách thức to lớn như :

- Chi phí nguyên vật liệu tăng giá nhanh theo đà chung của thế giới.

- Lãi suất ngân hàng không giảm và được yêu cầu thắt chặt tín dụng do lĩnh vực
bất động sản luôn tăng trưởng nóng trong 2 năm qua.
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Tran trong cam on va klnh chuc Quy vi cOdong SLYCkhoe.

Rat mong nhan dU'Q'cnhieu y kien dong gop va klnh trlnh £)~i hoi bi~u quyet.

Klnh thua Dai hoi, toi vua trlnh bay bao cao tlnh hlnh hoat dong cua Cong ty chung ta
trong nam 2018 va ke hoach narn 2019.

Nguen nhan tuc khan hiem trong dieu kien dau tU' nuoc ngoai tang cunq v&i chi
phi nhan cong tang cao a hau het cac linh Vl,J'C.

Tlnh hlnh tren dei hoi cac cong ty trong nhorn cong ty Hunq Trl tiep tuc chu trong tang
cU'cYnghi~u qua trong hoat dong bao gem:

- Chu trong nang cao nang suat lao dong, d~c bi~t la chat 1U'Q'ngnguen nhan luc,

- Tang cU'cYngcong tac s~p xep trong dieu kien nen kinh te the gi&i dang thay dOi
nhanh theo Sl,J'phat tri~n cua nqanh cong nghi~p 4.0.

- Tang cU'cYnghoat dong nghien CLYUva phat tri~n d~ dU'a ra cac san pharn rnoi
dap LYngyeu cau canh tranh ngay cang cao tren thi trU'cYng.

Tiep b,JCday rnanh .va rno rong heat dong xuat khau trong narn 2019 va cac nam
tiep theo. ,

Muc tieu cua cong ty co phan Hunq Trl Holding narn 2019 :

1. Hoan thanh viec xay dl,J'ngtea nha van pheng tal so 49-51 Tran Phu, P4, Q5 va
dU'avao SLrdl,Jngdat tren 90%.

2. Hoan thanh 100% viec chuy~n dOi phan von cua cac cong ty thanh vien theo
nghi quyet cua £)HC£).

3. Tang lQ'inhuan hop nhat tren 30% so voi narn 2018.
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