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BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012  

VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2013 

 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 

 

I/ Đánh giá chung: 

- Kinh tế - xã hội năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế 

thế giới do khủng hoảng tài chính và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước 

vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, 

giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế 

giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong 

nước.  

- Việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát tác động đến cầu 

nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó 

tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn. Khi sức mua của thị trường giảm sút thì cạnh 

tranh lại càng khốc liệt. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa 

phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. 

- Các nhà hàng kinh doanh bia hơi đều bị giảm doanh thu và thu nhập. 

Thực hiện chỉ đạo về An toàn Giao thông quốc gia, CSGT 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 cửa của các quán bia hơi lớn cũng gây tác động tâm lý và 

làm giảm nhiều lượng người đi uống.   

- Tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của Tổng công ty cổ phần 

Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội cùng với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán  bộ 

công nhân viên, hoạt động kinh doanh năm 2012 đã hoàn thành vượt mức kế 

hoạch. 

 

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 

Để giúp cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2012, xin báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện đã được kiểm toán như sau: 
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1 Sản lượng Bia hơi 1.000lít 36.157 38.000 42.468 117 112 

2 Tổng doanh thu và TN Tr. đồng 328.179 345.187 393.737 119 114 

3 Tổng lợi nhuận TT Tr. đồng 22.484 15.482 16.774 75 108 

4 Tổng lợi nhuận sau 

thuế 

Tr. đồng 
15.901 11.210 12.552 

79 112 

5 Nộp ngân sách Tr. đồng 6.582 4.271 4.222 64 99 

6 Lương bình quân Trđ/ng/th 6,1 6,5 6,9 113 106 

7 Tổng số lao động  người 87 90 93 107 103 

8 Cổ tức % 25 20 20 80 100 

 

2. Các kết quả đạt đƣợc 

a. Về hoạt động tài chính và đầu tƣ: 

- Bên cạnh việc tiếp tục củng cố và bảo vệ thị trường Bia hơi Hà Nội truyền thống, 

công ty luôn quan tâm đến việc tìm kiếm và phát triển thêm ngày càng nhiều điểm 

mới bán Bia hơi Hà nội, cố gắng chiếm lĩnh thị phần tại các tỉnh lân cận. 

- Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm 

thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội 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 cổ tức chi 

trả dự kiến năm 2012 là 10%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 25% vốn 

đầu tư chủ sở hữu) 

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, công 

ty đã sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi cho các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty 

vay với lãi suất ưu đãi 14%/năm, trong đó có Công ty CP Bia Hà Nội Kim Bài. 

 

3. Các mặt công tác khác: 

- Triển khai làm thị trường tại các tỉnh lân cận, trên nguyên tắc giữ vững và 

phát triển thị trường trọng điểm là Hà Nội, từng bước xây dựng mở rộng thị 

trường ngoại tỉnh tại Bắc Ninh, một phần thị trường Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh 

Yên và các khu phía Nam Hà Nội như Thường Tín, Hà Nam, Nam Định v.v 

- Tạo điều kiện cho khách hàng làm các thủ tục giao nhận được đơn giản, 

liên tục cải tiến các thủ tục hành chính, đảm bảo khách hàng muốn mua hàng vào 

lúc nào, lượng mua là bao nhêu đều được đáp ứng đầy đủ, nhanh gọn.  

- Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty về việc tăng cường 

khuyến mại đến tận tay người tiêu dùng, HABECO Trading đã có nhiều cố gắng 

nghiên cứu, tìm tòi các dịch vụ mới, mang lại lợi ích cho cả ba bên (HABECO 

Trading, người kinh doanh và người uống bia hơi Hà Nội trực tiếp). 



- Hệ thống Địa chỉ vàng đã chứng tỏ được chất lượng sản phẩm bia hơi Hà 

Nội tại các nhà hàng, đã góp phần đẩy lùi dư luận về bia hơi Hà Nội bị pha trộn 

trên thị trường, củng cố Hệ thống Địa chỉ Vàng Bia hơi Hà Nội, tạo được lòng tin 

với người tiêu dùng, về chất lượng hàng, đảm bảo không bị pha trộn, ngăn chặn 

hàng nhái, hàng giả trong các cửa hàng bán bia hơi Hà để khẳng định vị trí thương 

hiệu sản phẩm bia hơi Hà Nội trên thương trường. 

- Chương trình Dịch vụ vàng tại Địa chỉ vàng sử dụng cốc rót bia hơi Hà 

Nội kiểu mới, sản xuất công nghiệp và sử dụng cột rót bia hơi Hà Nội tại bàn 

(Feeling) thu hút được nhiều khách hàng để tạo điểm nhấn và thu hút người tiêu 

dùng. Đây là một bước đi mang tính đột phá lớn trong phong cách uống bia hơi Hà 

Nội, nâng cao hình ảnh và đưa bia hơi Hà Nội hội nhập với trào lưu quốc tế, một 

bước đi mạnh dạn để đưa dần bia hơi Hà Nội ra khỏi phân khúc thị trường bình 

dân, phù hợp với xu hướng phát triển chung, mang lại hình ảnh đẹp hơn cho bia 

hơi Hà Nội nói riêng, cho thương hiệu HABECO nói chung. 

- Hoàn thiện sổ tay thương hiệu Habeco Trading, Kỷ yếu Habeco Trading. 

- 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 nghiệp luôn song hành 

cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại tất cả các khâu trong 

kinh doanh. 

- Đẩy mạnh công tác công đoàn, đoàn thanh niên, chăm lo đến đời sống thu 

nhập cho CBCNV với mức tiền lương bình quân năm 2012 là 6,1 triệu 

đồng/người/tháng. Công tác xã hội, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy … 

được duy trì đều đặn, tham gia tích cực trong công tác quốc phòng an ninh.  

- Công tác thi đua khen thưởng: 

Với những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV công ty vinh dự được trao tặng: 

1. Cờ thi đua của Bộ Công Thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ 

công tác năm 2012. 

2. BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty cổ 

phần Thương mại Bia Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua lao động giỏi vầ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2012. 

3. 02 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công Thương 

4. 01 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Công Thương Việt Nam. 

 

PHẦN II 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 2013 

 

1. Đặc điểm tình hình: 

- Năm 2013, theo dự báo của chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn 

tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều khởi sắc, mức thu nhập của đại đa số 

người lao động đều khó khăn, thấp hơn năm ngoái…, dự báo trước một năm mới 

đầy khó khăn cho mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người lao 



động bình dân. Chính vì vậy năm 2013, công ty càng phải tiếp tục linh hoạt, chủ 

động đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường. 

- Năm 2013, Cảnh sát giao thông tăng cường giám sát chặt chẽ các phương 

tiện giao thông ngoại tỉnh vào nội thành (ban ngày cấm tuyệt đối), ban đêm chỉ 

cấp phép cho một số xe, do đó việc vận chuyển bia hơi đến tận nơi cho khách hàng 

ngày càng gặp nhiều khó khăn. Công ty phải chủ động chuyển hàng ra ngoại tỉnh, 

đầu tư thêm vỏ keg, phương tiện, thành lập thêm nhiều điểm trung chuyển tại các 

tỉnh. 

- Hiện nay nhiều hãng bia là đối thủ của Bia hơi Hà Nội đang mong muốn 

xâm nhập vào thị trường Bia hơi Hà nội, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và phức 

tạp. 

 

2. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ  kinh doanh năm 2013: 

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2013: 

 - Sản lượng tiêu thụ:   43  triệu lít 

- Tổng doanh thu và thu nhập:     398,93  tỉ đồng 

- Tổng lợi nhuận TT:                      18,11  tỉ đồng 

- Tổng lợi nhuận sau thuế:             13,58  tỉ đồng 

- Nộp ngân sách:                              4,52  tỉ 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 sản xuất, kinh doanh. 

- Đối với công tác thị trường: Xây dựng các chính sách bán hàng và hỗ trợ 

khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; hoàn thiện hệ 

thống Địa Chỉ Vàng để khách hàng yên tâm tiêu dùng sản phẩm, tập trung cho 

công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu 

dùng, đặc biệt là các sản phẩm mới.  

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, rà soát toàn bộ quy trình vệ sinh an 

toàn thực phẩm, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm. 

Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay 

người tiêu dùng. Ngoài ra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu 

nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường. 

- Mở rộng thị trường ngoại tỉnh, thành lập một số kho trung chuyển tại các 

tỉnh lân cận như Thường Tín Phú Xuyên, Vĩnh Yên, Nam Định.., đảm bảo cung 

ứng đủ hàng cho khách hàng ngoại tỉnh kể vào các thời điểm cao điểm. 

- Bên cạnh cơ chế quản lý vỏ keg chặt chẽ, công ty tiếp tục áp dụng cơ chế 

cho cược vỏ keg một cách rộng rãi, linh hoạt, khách hàng muốn cược bao nhiêu 

cũng có, và ngược lại, khi không muốn đọng tiền cược tại công ty, khách hàng có 

thể trả lại vỏ cho công ty và rút tiền cược ra tại bất cứ thời điểm nào trong năm... 

- Dự kiến mở rộng việc tiêu thụ thêm sản phẩm bia hơi sản xuất tại Công ty 

liên kết với Tổng công ty Habeco.  



- Đầu tư mạnh cho thị trường Quảng Ninh về biển bảng quảng cáo, chấp 

nhận hỗ trợ chi phí vận chuyển đường dài để đảm bảo giá bia hơi Hà Nội tiêu thụ 

tại Quảng Ninh bằng hoặc chỉ cao hơn tại Bắc Ninh chút ít 

- Dự kiến phương án xây dựng khu tổ hợp văn phòng, thương mại tại khu 

đất nằm trên cùng trục đường quốc lộ 23 với nhà máy Bia Mê Linh và cách nhà 

máy Bia Mê Linh khoảng 200 mét về phía Bắc. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ 

động đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí vận 

chuyển lưu thông hàng hoá, thực hành tiết kiệm. 

- Mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng tại khu vực Hà Nội 

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 của thị trường, 

đặc biệt tại khu vực Hà Nội. 

- Củng cố và nâng cấp hệ thống Địa chỉ Vàng, 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. 

- Tiếp tục thực hiện phương án đầu tư thay thế cốc bia hơi hiện nay đang sử 

dụng tại hệ thống các Địa chỉ Vàng. 

- Tiếp tục hoàn thiện và đầu tư nâng cấp bao bì cho loại bia hơi Hà Nội keg 

2 lít. 

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ các cơ quan quản lý chức năng Nhà 

nước phát hiện và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên thị 

trường. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn 

vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh 

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công ty; giải quyết tốt công tác 

sắp xếp lao động và thực hiện phương án đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu phát 

triển của Công ty; 

 

2.3. Các hoạt động khác: 

 - Tăng cường công tác bảo hộ lao động, vệ sinh ATTP, cải thiện 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 tiết kiệm 

do Chính phủ đề ra; 

 - Phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2013. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn 

hoá toàn diện trong tập thể CBCNV. Năm 2013, Công ty nâng cấp tờ tin nội bộ 

hàng tháng bằng việc thành lập Blog Bia hơi Hà nội (biahoihn.wordpress.com), tại 

đây người lao động có thể cập nhật thông tin về hoạt động công ty nhanh hơn và 

giao lưu, trao đổi thông tin và tham gia bình luận, nêu ý kiến cá nhân. 



- Năm 2013, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục 

nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà 

Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ 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./. 

       

      TM.BAN ĐIỀU HÀNH 

       GIÁM ĐỐC 
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