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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý cổ đông, Quý Khách hàng, Quý Đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên!
Năm 2018, bối cảnh kinh tế thế giới biến động với nhiều yếu tố khó lường. Lạm phát toàn cầu những
tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân
tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến nền kinh tế các nước trong khu vực. Trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, kinh tế Việt
Nam vẫn có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 2018, GDP của Việt Nam đạt 7,08%, lập
kỷ lục cao nhất kể từ năm 2008, vượt mục tiêu 6,7% đặt ra. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh
tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng
chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%,
đóng góp 42,7%. Đây là kết quả sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực
của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.
Nằm trong sự phát triển chung của nền kinh tế, thị trường cho thuê văn phòng cả nước nói chung và
tại Hà nội nói riêng đã có những biến chuyển sôi động trong năm 2018. Tại khu vực trung tâm thủ đô,
tỷ lệ lấp đầy giữ vững ở mức chạm đỉnh gần 100%, tổng nguồn cung tại Hà Nội là 1,6 triệu m2 sàn. Đối
với giá thuê, giá thuê tiếp tục có xu hướng tăng trong năm 2018, cả hai hạng tăng khoảng 2% theo
năm. Kết thúc năm 2018, giá thuê hạng A đạt 25,4 USD/m2/tháng trong khi hạng B đạt 13,9 USD/m2/
tháng (chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ).
Trong khi đó, Tòa nhà Harec vẫn đạt được những thành công nhất định: Công suất cho thuê trung
bình trong nhiều năm luôn đạt trên 90% ngay cả trong những năm khó khăn, có những thời điểm đạt
100%; công suất cho thuê năm 2018 đạt 94,88% - cao hơn so với mức bình quân thị trường hạng B
(89,9%). Đa số khách thuê đã gia hạn thuê thêm khi hết thời hạn thuê, nhiều khách hàng đã đồng
hành cùng tòa nhà suốt từ ngày đầu hoạt động cho đến nay và vẫn tiếp tục hợp tác cùng sự phát triển
của hai bên.
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Với phương châm “Lợi ích khách hàng là điều kiện để tồn tại”, toàn thể cán bộ nhân viên trong công
ty đã phấn đấu và nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện và nâng cao dịch vụ chuyên nghiệp mang
lại sự tin chọn cho khách hàng. Thế mạnh làm nên sự khác biệt để đạt được những thành công chính
là sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận làm việc, tính trách nhiệm cao, chú trọng trong công tác
kiểm soát chất lượng dịch vụ và luôn đáp ứng các yêu cầu công việc hiệu quả, cung cấp dịch vụ
chuyên nghiệp để tạo được ấn tượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Năm nay là năm hoạt động thứ 13 của Công ty và là năm thứ 3 thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn
giao dịch chứng khoán Hà Nội, mỗi cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương
mại luôn làm việc hết mình để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng kịp thời với nhu cầu
ngày càng cao của khách thuê.
Bằng tất cả sự kính trọng của mình, chúng tôi vô cùng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã luôn ủng hộ và
tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty, cảm ơn sự hợp tác quý báu của Quý khách hàng và
Quý đối đã hợp tác cùng chúng tôi và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Quý vị.
Tôi đánh giá cao sự đóng góp của các cán bộ nhân viên đã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao
cùng với sự nhiệt thành đóng góp để tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp ngày hôm nay.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và tri ân Quý Cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể
cán bộ nhân viên trong Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi để cùng mang lại kết
quả tốt đẹp trong thời gian tới

Trân trọng cảm ơn!
Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty

5

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Báo cáo thường niên 2018

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
Chỉ tiêu

Đơn vị

2015

2016

2017

2018

Doanh thu thuần

Đồng

41.333.618.308

40.998.904.885

41.182.495.128

39.793.499.926

Lợi nhuận gộp

Đồng

36.579.138.430

36.017.043.193

36.580.549.716

35.195.703.552

Chi phí hoạt động

Đồng

13.431.095.355

13.542.725.101

14.821.280.457

14.909.756.434

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh

Đồng

25.527.631.678

25.569.199.008

25.247.527.273

24.483.051.821

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động khác

Đồng

- 889.809.280

- 1.245.700.053

- 1.285.821.075

- 1.309.437.162

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

24.637.822.398

24.323.498.955

23.961.706.198

23.173.614.659

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

19.127.022.999

19.338.207.256

18.933.860.627

18.340.605.031

Tổng tài sản

Đồng

142.904.607.775

145.177.699.881

152.655.886.308

153.769.100.596

Vốn điều lệ

Đồng

63.384.000.000

63.384.000.000

63.384.000.000

63.384.000.000

Vốn chủ sở hữu

Đồng

116.482.405.773

119.736.110.729

126.476.374.936

127.144.760.475

Thu nhập trên tổng tài
sản (ROA)

%

13,38

13,32

12,40

11,93

Thu nhập trên vốn cổ
phần (ROE)

%

16,42

16,15

14,97

14,42

Cổ phiếu

6.338.400

6.338.400

6.338.400

6.338.400

%

20

24

25

25 (Dự kiến)

Số lượng cổ phiếu đang
lưu hành cuối kỳ

Cổ tức
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THÔNG TIN CHUNG
VỀ CÔNG TY
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THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát
Tên công ty: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại
Tên Tiếng Anh: Harec Investment and Trade Joint Stock Company
Địa chỉ: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 37724330
Fax: (024) 37724332
Website: http://www.harec.com.vn/web/
Vốn điều lệ thực góp: 63.384.000.000 đồng
Vốn điều lệ đăng ký: 63.384.000.000 đồng
Người đại điện theo pháp luật: Bà Trần Ngọc Thủy – Chức vụ: Giám đốc Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/05/2013.
Mã cổ phiếu: HRB

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề chính: Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng
Địa bàn kinh doanh: Hà Nội

Quá trình hình thành và phát triển

2006

12/2007 02/2008

2017

Công ty được thành lập năm 2006
với sự góp vốn từ 4 cổ đông sáng
lập với mục đích quản lý và khai
thác tòa nhà cho thuê văn phòng
Harec – có địa chỉ tại số 4A phố
Láng Hạ, phường Thành Công,
quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Công ty hoạt động theo Giấy phép
kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu
tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 13/12/2006 với vốn điều lệ
ban đầu là 30 tỷ đồng.

- 12/2007 đến 02/2008: Công ty
tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên
45 tỷ đồng.
- 05/2008 đến 06/2008: Công ty
tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên
60 tỷ đồng.
- 03/2009 đến 04/2009: Công ty
tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên
60,384 tỷ đồng

Công ty được UBCKNN chấp thuận
là Công ty đại chúng và đăng ký
lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam với mã chứng
khoán HRB.
Ngày 06/11/2017, Công ty chính
thức đăng ký giao dịch trên sàn
UPCOM.
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THÔNG TIN CHUNG
Mô hình bộ máy tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu
quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần.
ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất
mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của
Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông
qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ,
loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi
trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho các thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát,… Đại hội đồng cổ đông có
quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát.

và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ
được giao;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày
của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế
hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh
doanh, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản
lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của
HĐQT;
- Tuyển dụng lao động, quyết định mức lương và phụ cấp
đối với người lao động trong Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật
và điều lệ Công ty.
• Phó giám đốc (kiêm Kế toán trưởng)
- Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán và triển khai công tác
tài chính và hạch toán kế toán theo đúng quy định của
Pháp luật;
- Tổ chức xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch tài
chính hàng năm, tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản
lý, sử dụng các nguồn lực tài chính theo các quy định hiện
hành;
- Tổ chức việc phân tích các hoạt động kinh tế trong công
ty nhằm đánh giá quá trình thực hiện, kết quả và hiệu quả
hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Bảo hộ lao động, phòng
chống cháy nổ, lễ tân, bảo vệ, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng;
- Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính Kế toán;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc
• Tổng Quản lý tòa nhà
- Quản lý, giám sát các công việc liên quan: Vệ sinh, an ninh,
sửa chữa, cải tạo, duy tu bảo dưỡng định kỳ, khắc phục, sửa
chữa các sự cố bất thường tại tòa;
- Đảm bảo khách thuê thực hiện đúng nghĩa vụ của mình
theo hợp đồng thuê đã ký và tuân thủ các quy chế tòa nhà;
Giải quyết các khiếu nại của khách thuê liên quan đến tòa
nhà;
- Chỉ đạo trực tiếp các cuộc họp hàng ngày, tổng kết rút
kinh nghiệm các vấn đề đã thực hiện được, những vấn đề
thực cần giải quyết trong ngày, thực hiện công việc theo kế
hoạch đề ra;
- Hàng tháng làm báo cáo gồm: những việc diễn ra trong

Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu
ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi
vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của
Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ
giám sát Giám đốc và những người quản lý khác trong
Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp
luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể có quyền
quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất
kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu
hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng
cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm.
Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
Ban Kiểm soát
Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra,
kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng
quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt
động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp
và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội
đồng quản trị và Ban giám đốc.
Ban Giám đốc
• Giám đốc
- Là người đại diện theo Pháp luật, điều hành mọi hoạt
động hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội
đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Báo cáo thường niên 2018
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tòa nhà, phản ánh của khách hàng, những vấn đề về vệ
sinh, bảo vệ, duy trì bảo dưỡng...
- Cập nhật và báo cáo các thay đổi liên quan đến công việc
quản lý tòa nhà. Trợ giúp trong việc tư vấn hoặc đưa ra
những lời khuyên trong việc bảo vệ quyền lợi và tài sản của
công ty;
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến tòa nhà
• Các Phòng ban
Phòng Hành chính - Tổ chức:
o Trực tiếp quản lý, giám sát các công việc liên quan đến
khu vực chung của tòa nhà theo đúng quy trình/tiến độ và
chất lượng đề ra như: Làm sạch; bảo vệ, an ninh, bãi đậu
xe; cây xanh; diệt côn trùng; vệ sinh môi trường
o Cập nhật thông tin khách hàng ra vào tòa nhà, xử lý phản
ánh của khách hàng theo đúng mẫu biểu quy định ;
o Quản lý máy móc, thiết bị lắp đặt tại khu vực chung ;
o Quản lý công tác văn thư, văn phòng, tổ chức lao động,
đối ngoại và phiên dịch ;
o Các nhiệm vụ khác liên quan.
Phòng Kỹ thuật:
o Trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị trong
công ty;
o Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, lịch tu dưỡng,
vận hành thiết bị;
o Giám sát, theo dõi, tư vấn nhà thầu khách hàng thực hiện
các việc cải tạo, sửa chữa trong phạm vi diện tích khách
thuê;
o Giám sát các nhà thầu trong việc bảo trì thiết bị;

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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o Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác phòng chống
cháy nổ và an ninh quốc phòng;
o Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho khách thuê;
o Các nhiệm vụ khác liên quan.
Phòng Tài chính Kế toán:
o Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế toán
và quản lý nguồn vốn theo dúng chế độ pháp luật của nhà
nước, luật kế toán và điều lệ, quy chế tài chính của công ty;
o Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê của công ty,
giúp Giám đốc giám sát tài chính của công ty theo pháp
luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
o Tính toán hiệu quả kinh tế cho từng phương án kinh doanh để Giám đốc có căn cứ quyết định chính xác và hiệu
quả, thúc đẩy kinh doanh phát triển, bảo toàn phát triển
vốn, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước;
o Tiếp nhận, bàn giao, quyết toán khi công trình đã hoàn
thành;
o Các nhiệm vụ khác liên quan.
Phòng Kinh doanh – Vật tư:
o Xây dựng kế hoạch tiếp thị, quảng cáo và phát triển thị
trường của công ty. Đánh giá thực trạng thị trường, xây
dựng kế hoạch và mạng lưới bán hàng;
o Quản lý và soạn thảo các loại hợp đồng trong công ty.
o Theo dõi cập nhật thông tin liên quan đến việc thay đổi,
điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng.
o Quản lý các tài liệu/bản vẽ thiết kế và bàn giao thiết bị
trong diện tích thuê của khách.
o Phát triển kinh doanh các dịch vụ khác cho khách hàng.
o Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác mua bán hàng
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Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
Duy trì vị thế của doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới,
chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của tòa nhà,
đào tạo đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc
khách hàng tốt nhất.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Ban lãnh đạo Công ty nhận định rằng, cho thuê văn phòng
hiện nay là một trong những dịch vụ kinh doanh bất động
sản quan trọng đòi hỏi sự nhạy bén trước một thị trường
cạnh tranh tương đối khốc liệt, đặc biệt trong bối cảnh
có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn
đang xuất hiện trên thị trường.
Nhằm mục đích duy trì vị thế của mình trong giai đoạn sắp
tới, Công ty đã đưa ra một số phương án và giải pháp nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:
- Giải pháp về giá thuê văn phòng:
Nhận thức được rằng, giá thuê văn phòng là điều kiện tiên
quyết để thu hút và giữ chân khách hàng, Công ty chủ
trương xây dựng các chính sách về giá thuê nhằm đảm
bảo tính cạnh tranh về giá trên thị trường. Đặc biệt, đối
với những khách hàng truyền thống, hoặc khách hàng mới
sẵn sàng ký kết hợp đồng lâu dài với Công ty, Harec luôn
cung cấp giá thuê ưu đãi cho những đối tượng khách hàng
này.
Bên cạnh việc cung cấp giá thuê văn phòng cạnh tranh,
nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ,
Công ty sẽ tiếp tục bão dưỡng, bổ sung, sửa chữa những
máy móc, vật dụng đã cũ, hỏng và lỗi thời để qua đó, nâng
cấp diện mạo của Tòa nhà Harec.
- Giải pháp về marketing:
Marketing về bất động sản văn phòng cho thuê hiện nay
đóng vai trò rất quan trọng, thông qua mô hình này sẽ đưa
khách hàng đến với dịch vụ của Harec ngày một đông hơn.
Hiểu rõ đặc điểm này, Harec thường xuyên cập nhật thông
tin cho thuê văn phòng của mình trên trang web của mình,
duy trì liên kết đến các nhà môi giới chuyên nghiệp và một
số trang dịch vụ uy tín cũng là một cách thức tăng độ phủ
thông tin cho các khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm
dịch vụ cho thuê.
- Giải pháp về Nhân sự và Dịch vụ chăm sóc khách hàng:
Công tác ngoại giao, giới thiệu dịch vụ cho thuê văn phòng
tại tòa nhà Harec luôn được chú trọng. Công ty luôn chú

trọng đến vấn đề đào tạo nhân sự, tạo ra môi trường tiếp
xúc một cách thân thiện, cởi mở, chính xác nhằm mang lại
sự thoải mái và tín nhiệm đối với khách hàng mới.
Bên cạnh đó, Harec cũng đặc biệt chú trọng đến dịch vụ
chăm sóc khách hàng đang sử dụng dịch vụ của tòa nhà.
Mọi yêu cầu của khách hàng đều được Ban quản lý tòa
nhà xem xét và giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Dịch
vụ chăm sóc khách hàng luôn được Ban lãnh đạo Công ty
quan tâm và đặt tiêu chuẩn cao đối với đội ngũ nhân sự
chăm sóc khách hàng của Công ty. Hàng năm, Công ty dự
kiến sẽ có những đợt tập huấn những kĩ năng mềm để giúp
đội ngũ nhân sự xử lý tình huống và phục vụ khách hàng
tốt hơn.
Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và
cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn
và trung hạn của Công ty:
- Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại mong muốn
mang đến cho khách hàng những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất
khi sử dụng văn phòng của tòa nhà.
- Ngoài ta công ty cũng đưa ra các sáng kiến về việc sử
dụng năng lượng hiệu quả, hạn chế lãng phí điện, nước qua
các thiết bị: hệ thống điều hòa, hệ thống tủ điện, hệ thống
chiếu sáng, hệ thống thiết bị sử dụng nước và đảm bảo việc
bảo trì định kỳ các hệ thống thiết bị tòa nhà.
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THÔNG TIN CHUNG
Các rủi ro
Rủi ro kinh tế
Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm
phát, tỷ giá ngoại tệ,… sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp
đến hoạt động kinh doanh của mọi loại hình doanh nghiệp.
Do đặc thù hoạt động chính là kinh doanh cho thuê văn
phòng, Công ty sẽ ít chịu tác động của sự thay đổi tỷ giá
ngoại tệ hơn so với các ngành nghề kinh doanh khác. Tuy
nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP và tỉ lệ lạm phát vẫn ảnh
hưởng ít nhiều tới nguồn cầu thuê văn phòng, do đó Công
ty cần có biện pháp để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro
này.
Rủi ro luật pháp
Là công ty hoạt động trong ngành kinh doanh dịch vụ cho
thuê văn phòng nên Công ty chịu ảnh hưởng từ các chính
sách Nhà nước. Bất kỳ sự thay đổi nào trong các chính sách
đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
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của Công ty, gây biến động lợi nhuận.
Là doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh
của các văn bản pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật
chứng khoán, Quy định về công bố thông tin và thị trường
chứng khoán đang trong quá trình phát triển và thay đổi
để hoàn thiện, sự thay đổi về mọi mặt chính sách sẽ ảnh
hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM 2018

Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty
Mặc dù thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội phải
đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dư thừa nguồn
cung, rủi ro đến từ biến động thị trường bất động sản, số
lượng tăng thêm nguồn cung cũng như biến động giá cả
thị trường khi đến thời điểm gia hạn hợp đồng cũng sẽ ảnh
hưởng đến số lượng khách hàng và doanh thu của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Hiện nay, Công ty đang quản lý và kinh doanh cho thuê văn phòng tại tòa nhà Harec – số 4 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà
Nội. Đây là tòa nhà cho thuê văn phòng hạng B, tọa lạc ở vị trí trung tâm của thành phố Hà Nội.

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Tăng trưởng
2018/2017

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện năm 2018

Tỉ lệ hoàn thành so
với kế hoạch

Chỉ tiêu

Đơn vị

Doanh thu
thuần

Đồng

41.333.618.308

40.998.904.885

41.182.495.128

39.793.499.926

-3%

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

63,38

63,38

100%

LNG về
cung cấp
dịch vụ

Đồng

36.579.138.430

36.017.043.193

36.580.549.716

35.195.703.552

-4%

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

38,49

39,79

103%

LNTT

Đồng

24.637.822.398

24.323.498.955

23.961.706.198

23.173.614.659

-3%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

15,05

18,34

122%

LNST

Đồng

19.127.022.999

19.338.207.256

18.933.860.627

18.340.605.031

-3%

Doanh thu thuần của Công ty đến hoàn toàn từ các hợp
đồng cho thuê văn phòng. Bên cạnh đó, trong quá trình
cho thuê và vận hành tòa nhà. Công ty còn cung cấp một
số dịch vụ khác như trông giữ xe, dịch vụ kỹ thuật tòa nhà,
v.v… Đây cũng là mảng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty.
Năm 2018, tổng nguồn cung cho thuê tòa nhà tăng 3%, do
đó Công ty phải tiếp tục cạnh tranh để thu hút khách thuê.
Bên cạnh đó, các toà nhà mới có nhiều lợi thế về thiết kế
hiện đại, diện tích rộng rãi trong khi tòa nhà Harec đã hoạt
động được 13 năm, các trang thiết bị chất lượng không cao,
những lỗi kỹ thuật của tòa nhà mang tính hệ thống, khó
khắc phục… Mặc dù tòa nhà có hai tầng hầm làm bãi đậu
xe nhưng diện tích nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu của
khách hàng hiện tại. Điều này gây ảnh hưởng tới lợi nhuận
gộp của Công ty năm 2018. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 35,2
tỷ đồng, giảm 3,79% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, công
suất cho thuê bình quân năm 2018 là 94,88%, giảm 2,14%
so với bình quân năm 2017. Tuy nhiên, mức giảm này là
không lớn và công suất cho thuê bình quân của Công ty
vẫn cao hơn mức bình quân thị trường (Hạng B: 89,9%).
CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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Năm 2018

Tuy tình hình kinh doanh năm vừa qua gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các tòa nhà mới hiện đại hơn, Công ty
vẫn đạt được kết quả vượt mức kế hoạch đề ra nhờ nỗ lực của Ban Giám đốc và nhân viên.

39,79 tỷ đồng
Doanh thu thuần 2018

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế
năm 2018 đạt lần lượt 103% và 122% so

18,34 tỷ đồng

với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế 2018

17

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Báo cáo thường niên 2018

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Tổ chức và nhân sự
Hội đồng quản trị
Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ sinh học
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.218.440 cổ phần, tương ứng với 35,0% vốn điều lệ của Harec
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
• Đại diện sở hữu cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 2.218.440 cổ phần, tương ứng với 35,0% vốn điều lệ
của Harec
- Quá trình công tác:
Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Bà Trần Ngọc Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Năm sinh: 1966.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần nắm giữ: 321.920 cổ phần, tương ứng với 5,08% vốn điều lệ của Harec, trong đó:
• Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, tương ứng với 0,08% vốn điều lệ của Harec
• Đại diện sở hữu cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 316.920 cổ phần, tương ứng với 5,0% vốn điều lệ của
Harec
- Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

1988- 1997

Công ty dệt Hà Nội

Kế toán viên

1998-2003

Tổng Công ty Bia Rượu NGK Việt nam

Chuyên viên phòng Kế hoạch

01/1997 – 08/2003

Viện Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Công
nghiệp

Nghiên cứu viên

09/2003 – 09/2004

Viện Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Công
nghiệp

Phó trưởng phòng Hóa sinh CNMT

2004-2006

Tổng Cty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà
nội

Phó trưởng phòng, Trưởng ban DA tòa nhà
4A Láng Hạ

10/2004 – 03/2007

Bộ Công thương

Chuyên viên Vụ Công nghiệp tiêu dùng và
Thực phẩm

2007-nay

Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

04/2007 – 15/07/2009

Bộ Công thương

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ

16/07/2009 – nay

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải
khát Hà Nội

Phó TGĐ

2012 – nay

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Huy Tý – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Năm sinh: 1960
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí – Cử nhân Luật
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT - Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà
- Số cổ phần nắm giữ: 1.478.472 cổ phần, tương ứng với 23,32% vốn điều lệ của Harec
• Sở hữu cá nhân: 1.478.472 cổ phần, tương ứng với 23,32% vốn điều lệ của Harec
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Quá trình công tác:
Thời gian

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Báo cáo thường niên 2018

18

Nơi làm việc

Chức vụ

1993-1997

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Phó Giám đốc

1998- Nay

Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà

Giám đốc VPTVKDN

2012 - nay

Công ty CP Harec đầu tư và Thương mại

TV Hội đồng quản trị
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Tổ chức và nhân sự
Ban kiểm soát

Bà: Phạm Thị Tố Dung –Thành viên BKS
- Năm sinh: 07/07/1978
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán, cử nhân ngoại ngữ.
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Nhân viên kế toán – CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Quá trình công tác:

Bà Phan Thị Lộc – Trưởng Ban kiểm soát
- Năm sinh: 1972
- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Quá trình công tác:

Thời gian

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

1997 – 2006

Công ty môi trường đô thị Vinh

2007 – 2014

Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Nghệ
An

Thủ quỹ

Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

Kế toán

04/2016 – nay

Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

Trưởng Ban kiểm soát

T12/2011- T11/2013

Chức vụ

Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế
VIBank

2000 -2003

Công ty TNHH T&T

NV Kế toán

2003 - 2004

Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội

NV Kế toán

2004 - nay

CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà

NV kế toán VPTVKD nhà

2012 – nay

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành

Ông Vũ Đình Đức – Thành viên Ban kiểm soát
- Năm sinh: 1989
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- Ngân hàng
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên tài chính- Phòng tài chính kế toán - Tổng Công ty CP Bia- Rượu- Nước
giải khát Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Quá trình công tác:

Nơi làm việc

Chức vụ

Kế toán

2015 – 03/2016

Thời gian

Nơi làm việc

Bà Trần Ngọc Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		
Đã giới thiệu ở thành phần HĐQT
Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng
Năm sinh: 1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 227.195 cổ phần, tương ứng với 3,58% vốn điều lệ của Harec
•
Sở hữu cá nhân: 227.195 cổ phần, tương ứng với 3,58% vốn điều lệ của Harec
•
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Quá trình công tác:

Thời gian
1999-2007

Nơi làm việc

Chức vụ

TCT Group- Công ty CP Nhất Nam

Nhân viên quản lý khách hàng
2007- 2009

T12/2013 đến nay

Tổng Công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Chuyên viên tài chính- Phòng tài chính kế
Hà Nội
toán

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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Kế toán
TP. Kinh tế tổng hợp

Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại
2010- hiện nay

Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Tổ chức và nhân sự

Tổ chức và nhân sự

Số lượng lao động của Công ty (Thời điểm 31/12/2018)

STT

Tiêu chí

I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ Đại học và trên Đại học

2

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Số lượng (người)

Tỷ trọng (%)

16

76,00%

1

5,00%

Chế độ làm việc:
- Người lao động trong Công ty đều có hợp đồng lao động
theo đúng Luật lao động. Người lao động được hưởng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng
quy định.
- Công ty thực hiện chế độ làm thêm giờ, chế độ thai sản,
chăm sóc con nhỏ theo đúng Luật hiện hành.
- Thời gian làm việc: 40 tiếng/ tuần, sáng từ 8h00-12h,
chiều 13h – 17h00, nghỉ trưa một tiếng, từ thứ 2 đến thứ 6.
- Một năm mỗi nhân viên có 12 ngày nghỉ phép năm, được
nghỉ bù các ngày lễ tết theo quy định chung của Nhà nước.
STT

3

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

2

9,50%

Lao động phổ thông

II

Theo đối tượng lao động

1

2

14

Số lượng
cuối kỳ

Phân loại

Lao động gián tiếp

7

6.300.000

60h

Nữ

12

9.000.000

328h

Toàn thời gian

21

8.800.000

Bán thời gian

0

Theo hợp đồng lao động

67,00%

33,00%
3

III

Theo giới tính

1

Nam

2

9

Nữ

12
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Theo trình độ

43,00%

16

8.500.000

388h

Cao đẳng, trung cấp

1

5.800.000

Sơ cấp và công nhân kỹ
thuật

2

5.000.000

Phổ thông

2

5.000.000

Quản lý

7

12.800.000

204h

14

6.000.000

184h

57,00%
4

Tổng cộng

Số giờ đào tạo

9

Đại học và trên Đại học
2

Mức lương trung
bình

Theo giới tính

9,50%

2

Lao động trực tiếp

Chính sách lương, thưởng:
Người lao động tại Harec được tham gia bảo hiểm xã hội
đầy đủ, hưởng lương cùng các chế độ phúc lợi khác theo
quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Nam
1

4

Tiêu chí

Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
Tổ chức tuyển dụng thông qua các website tuyển dụng.
Công ty ưu tiên tuyển những nhân viên có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty,
đặc biệt ưu tiên những ứng cử viên biết tiếng Anh và các
ngoại ngữ thông dụng khác.

Theo chức vụ

Văn phòng
Công nhân

5.000.000
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án
Công ty không thực hiện dự án đầu tư nào, chỉ có hoạt động gửi tiền tại ngân hàng với số dư đáo hạn tính đến cuối năm
2018 là 13 tỷ đồng. Khoản lãi tiền gửi ngân hàng của Công ty năm 2018 đem về khoản doanh thu tài chính hơn 4 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Đơn vị

2017

2018

% tăng giảm

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

9,23

9,25

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

9,23

9,25

Hệ số nợ/Tổng tài sản

Lần

0,17

0,17

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Lần

0,21

0,21

Vòng quay hàng tồn kho

Lần

-

-

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Lần

0,27

0,26

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần

%

0,46

0,46

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở
hữu

%

0,15

0,14

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản

%

0,12

0,12

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Tổng tài sản

Đồng

152.655.886.308

153.769.100.596

0,73%

Nợ phải trả

Đồng

26.179.511.372

26.624.340.121

1,70%

Vốn chủ sở hữu

Đồng

126.476.374.936

127.144.760.475

0,53%

Doanh thu thuần

Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh

Đồng

Đồng

41.182.495.128

25.247.527.273

39.793.499.926

24.483.051.821

-3,37%

-3,03%

Lợi nhuận thuần từ
hoạt động khác

Đồng

-1.285.821.075

-1.309.437.162

1,84%

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

23.961.706.198

23.173.614.659

-3,29%

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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18.933.860.627

24

18.340.605.031

-3,13%

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty tốt (đạt 9,25 lần);
- Công ty không có nợ khó đòi, không có nợ quá hạn;
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp (0,21%) cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của Công ty tốt.
- Chỉ số về khả năng sinh lời được đảm bảo, ổn định.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Cơ cấu cổ đông, vốn đầu tư chủ sở hữu
Cổ phần

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

Tổng số cổ phần: 6.338.400 cổ phần
Tổng số cổ phần đang lưu hành: 6.338.400 cổ phần
Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
Cổ phiếu quỹ: Không có
Cổ phiếu ưu đãi: Không có

STT
1

Cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu
STT

1

2

Đối tượng

Số lượng Cổ phiếu

Cổ đông Nhà nước

-

Cổ đông sáng lập

- Trong nước

2

Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

Đối tượng

6.338.400

100%

- Tổ Chức

3.169.200

50%

- Cá nhân

3.169.200

50%

Cổ đông nước ngoài

-

-

- Tổ chức

-

-

- Cá nhân

-

-

-

-

-

4.661.757

73,50

- Nước ngoài

4

Cổ đông lớn

- Trong nước

880.010

13,90

- Nước ngoài

-

-

Cổ đông khác

-

Tỷ lệ (%)

Cổ đông trong nước

Danh sách cổ đông lớn

Tên tổ chức/cá nhân

3

Số lượng cổ đông

Số CMND/Hộ
chiếu/ĐKKD

Số lượng
cổ phần

Địa chỉ

Tỷ lệ/VĐL

Tổng Công ty Cổ phần BiaRượu- Nước giải khát Hà Nội
(Người đại diện: Vũ Xuân
Dũng, Trần Ngọc Thủy )

0101376672

183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình,
TP. Hà Nội

2.535.360

40,0%

Công ty Cổ phần Kinh doanh
và Xây dựng Nhà
(Người đại diện: Hoàng
Quang Thành )

0103006731

Số 1 Đặng Dung, Ba Đình, TP. Hà Nội

633,840

10,0%

Phan Huy Tý

001060006543

138A Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà
Nội

1.478.472

23,3%

Hoàng Quang Thành

10451948

Số 1 Đặng Dung, Ba Đình, TP. Hà Nội

880.010

13.88 %

-

- Trong nước

796.633

12,60

- Nước ngoài

-

-

TỔNG CỘNG

6.338.400

100,00

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
Trong năm 2018, Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Công ty không có cổ phiếu quỹ trong năm 2018.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018
Phát triển bền vững
Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Công ty có hoạt động kinh doanh chính là cho thuê văn phòng. Bởi vậy để sử dụng năng lượng hiệu quả công đã nghiên
cứu các sản phẩm thiết bị điện sử dụng hiệu quả mà vẫn có thể tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, công ty đưa ra những quy
định chung liên quan đến việc sử dụng điện nước để tránh lãng phí.
STT

STT

Sáng kiến giúp tiết kiệm năng lượng

1

Lắp hệ thống quản lý ABS tối ưu hóa hoạt động của hệ thống ĐHTT của tòa nhà.

2

Lắp hệ thống biến tần cho các bơm nước, quạt thông gió trong tòa nhà

3

Thay bóng đèn huỳnh quang T10 bằng LED

4

Quản lý chặt chẽ, vận động các CBNV trong tòa nhà thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng điện. Để duy trì và
cải tiến các biện pháp, Tòa nhà đã ban hành các quy định, tổ chức đào tạo và khen thưởng kịp thời cho các cá
nhân, bộ phận, văn phòng đã thực hiện tốt.

5

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ, thay thế thiết bị cũ bằng thế hệ mới, có hiệu suất cao.

1

Chạy hệ thống giảm nhiệt điều hòa trung tâm

< 12.000/ngày làm việc

2

Sử dụng cho mục đích vệ sinh

< 40.000/ngày làm việc

Tổng cộng

< 52.000/ngày làm việc

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả

Địa điểm hoạt động

Năng lượng tiết kiệm
(ĐVT: Kjun)

1

Quản lý chặt chẽ hệ thống điều hòa không khí và thông gió: sử
dụng hệ điều hòa trung tâm của hãng Trane, sử dụng hệ thống
xử lý nước trước khi đi vào hoạt động, sử dụng điều khiển công
suất động cơ thích ứng theo nhu cầu của tải, thực hiện bảo
dưỡng và vận hành theo quy định đề ra, lắp đặt các bộ điều
khiển nhiệt động điều hòa tại từng khu vực bộ phận...

Ứng dụng vận hành
hệ thống tiết kiệm điện
Adaptive control điều
khiển tải của hệ thống
điều hòa không khí

1.439.999.98831⁄64J

2

Lắp bổ xung hệ thống
Hệ thống điện: các tủ điện điều khiển các hệ thống được tập
quản lý phân phối, đo
trung tại phòng Kỹ thuật; giám sát các công tơ điện đo đếm tại
đếm tối ưu hóa hoạt
các bộ phận, khu vực cho thuê,... Tủ điện được lắp tụ bù cho
động của hệ thống
tòan bộ tòa nhà nâng cao chất lượng điện khi sử dụng.
Điện của tòa nhà.

3

Hệ thống chiếu sáng: thay thế 100% bằng các loại bóng đèn tiết
kiệm và tiết giảm chiếu sáng tại nhiều vị trí sử dụng: văn phòng,
khu nhà xe, khu vực trang trí,... song vẫn đảm bảo được nhu
cầu, chất lượng chiếu sáng cho mọi người làm việc. Không còn
sử dụng bóng đèn sợi đốt cho chiếu sáng.

4

Các hệ thống thiết bị sử dụng nước của Toà nhà đều được kiểm
soát đảm bảo tiết kiệm nước (lắp đặt các van điều áp tại khu vực
Đảm bảo sử dụng đúng
vệ sinh; thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các van nước,
mục đích, đủ nhu cầu
đồng hồ đo đếm...) và xử lý trước khi đưa ra hệ thống thoát
nước chung của thành phố.

5

Lắp đặt thay thế, bổ xung toàn bộ cửa kính cách nhiệt và rèm Đảm bảo công suất
che cửa cho cửa kính tại tòa nhà.
lạnh

6

Định kỳ bảo dưỡng tất cả các hệ thống thiết bị trong tòa nhà Đảm bảo việc khai thác
theo kế hoạch đã định.
sử dụng

Báo cáo thường niên 2018

Tổng lượng nước sử dụng (ĐVT: lít)

Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường và chưa bị xử phạt lần nào.

Công ty đã đưa ra các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả và áp dụng thực tế vào tòa nhà và đạt được hiệu quả nhất
định trong việc tiết kiệm năng lượng.

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Loại hoạt động

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tiêu thụ năng lượng

STT

Nguồn cung cấp nước: chỉ sử dụng nguồn nước sạch của thành phố Hà Nội và mục đích sử dụng để chạy hệ thông giảm
nhiệt điều hòa trung tâm và mục đích vệ sinh với số liệu cụ thể ở bảng dưới:

28

Tiết giảm 50% chi phí
chiếu sáng tại khu vực
đã thay thế đèn huỳnh
quan T10 chấn lưu sắt
từ bằng bóng LED

Tổ chức chương trình thưởng cho các cháu học sinh giỏi là con em trong Công ty.

10.799.99929⁄32J

86.399.9995⁄16J

59.399.99917⁄32J
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO
VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC

Công tác hoạt động kinh doanh năm 2018
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Công suất cho thuê trung bình toàn thị trường hạng A-B-C
đạt lần lượt khoảng 88,8% - 89,9% - 97,5%; giá thuê trung
bình của từng hạng A–B-C đạt lần lượt 27,4USD – 17,7USD12,2USD/m2/tháng.
Diện tích trống từ năm 2017 chuyển sang 4,19% công suất;
diện tích hết hạn hợp đồng trong năm 2018 chiếm 34,07%
công suất; diện tích khách chấm dứt hợp đồng trước thời
hạn chiếm 0,62% .Tổng diện tích trống trong năm 2018 là
38,88% công suất cho thuê.
Trong năm gia hạn được 11 khách hàng thuê tương đương
28% công suất cho thuê; bình quân giá thuê gia hạn hợp
đồng là 16,83 USD/m2/tháng + VAT, giảm 0,19USD/m2/
tháng so với năm 2017; ký hợp đồng thuê mới với 3 khách
thuê tương đương 5,5% công suất cho thuê Công suất; bình

quân giá thuê hợp đồng ký mới là 18,43USD/m2/tháng +
VAT.
Vậy công suất cho thuê bình quân năm 2018 là 94,88%
giảm 2,14% so với bình quân năm 2017 Trung bình mức giá
thuê bình quân của năm (bao gồm cả tầng 1) là 17,89 USD/
m2 (+VAT) giảm 0,09USD so với giá thuê bình quân năm
2017. Cụ thể:
- Tổng Doanh thu đạt 44 tỷ 003 triệu đồng, đạt 114,34% so
với kế hoạch, giảm 1,53 % so cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ 174 triệu đồng, đạt 123,19%
so với kế hoạch, giảm 3,29% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến 25%/1 cổ phiếu, đạt 125% so
với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ

Tình hình hoạt động tài chính

Chỉ tiêu

Đơn vị

2017

Tỷ trọng/DTT

2018

Tỷ trọng/DTT

Doanh thu thuần

Đồng

41.182.495.128

92,15%

39.793.499.926

90,43%

Doanh thu hoạt
động tài chính

Đồng

3.496.232.055

7,82%

4.197.104.703

9,54%

Thu nhập khác

Đồng

10.560.000

0,03%

12.951.911

0,03%

Doanh thu thuần của Công ty hoàn toàn đến từ các hợp đồng cho thuê văn phòng,. Ngoài ra, trong quá trình cho thuê và
vận hành tòa nhà, Công ty còn cung cấp một số dịch vụ khác như trông giữ xe, dịch vụ kỹ thuật tòa nhà, v.v. Đây cũng là
mảng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty.
Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty chủ yếu đến các khoản lãi tiền gửi mang lại, với giá trị 4,197 tỷ đồng năm 2018.
Doanh thu từ hoạt động tài chính là mảng doanh thu chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu tổng doanh thu của Harec.
CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN
GIÁM ĐỐC
Công tác hoạt động kinh doanh năm 2018
Tình hình hoạt động quản lý
- Duy trì dịch vụ nhằm tạo dựng uy tín đối
với khách hàng, toà nhà luôn chú trọng tiêu
chuẩn dịch vụ, kết hợp với các phòng ban hỗ
trợ và đáp ứng các yêu cầu hợp lý của khách
hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, duy
trì quan hệ hợp tác với khách và nắm bắt nhu
cầu để đáp ứng dịch vụ nhằm giữ được khách
hàng thuê gia hạn thuê thêm khi hết hợp
đồng.
- Duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng: Trang
trí toà nhà dịp Lễ Tết, tặng quà cho tất cả các
khách hàng dịp lễ Tết, thăm hỏi dịp kỷ niệm
ngày thành lập công ty...;
- Thực hiện kiểm tra và tập huấn kỹ năng sủ
dụng các trang bị PCCC định kỳ và kiểm tra

hệ thống điện trong diện tích khách thuê theo
định kỳ quý; kết hợp với Đội cảnh sát PCCC
số 2 Tổ chức diễn tập PCCC năm 2018; rà soát
các tồn đọng về PCCC và lên kế hoạch thực
hiện khắc phục.Lắp bổ sung một số camera
nhằm giám sát tăng cường an ninh cho toà
nhà. Đo điện trở chống sét; thực hiện kiểm
đinh hệ thống thang máy...
- Kiểm tra và giám sát các nhà thầu thi công
cho khách hàng; Hỗ trợ các khách hàng dựa
trên những yêu cầu hợp lý đáp ứng dịch vụ
như sửa chữa điện, sửa chữa thiết bị, giải
quyết các phát sinh liên quan đến diện tích
thuê.

Kế hoạch và các giải pháp năm 2019
Tình hình thị trường
Cho thuê văn phòng hiện nay là một trong những dịch vụ kinh doanh bất động sản quan trọng
đòi hỏi sự nhạy bén trước một thị trường cạnh tranh tương đối khốc liệt, đặc biệt trong bối cảnh
có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường.

Các giải pháp cơ bản
Thực tế toà nhà đã hoạt động trên 12 năm, so với những toà nhà mới thì thiết kế, cơ sở vật chất
không hiện đại và tiện nghi bằng; do đó Khách hàng có nhiều sự lựa chọn và so sánh dẫn tới xu
hướng muốn giảm phí thuê.
Năm 2019 Diện tích hết hạn hợp đồng tương đương 50,17% công suất Diện tích trống chuyển từ
năm 2018 sang chiếm 5,38% công suất. Vậy Tổng diện tích trống trong năm 2019 chiếm 55,54%
trong đó có hai khách hàng lớn hết hạn chiếm 32%.
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Công ty cần nắm bắt nhu cầu của khách thuê và đưa ra
nhưng ưu đãi hợp lý nhằm giữ khách đang thuê, và chào
khách mới.Cần tập trung chú trọng vào dịch vụ khách
hàng, cụ thể:
Công tác Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng:
- Thường xuyên duy trì và không ngừng nâng cao dịch vụ
chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sửa chữa và đáp ứng các yêu
cầu của khách hàng đang thuê một cách nhanh chóng,
hiệu quả
- Luôn tạo được hình ảnh mỹ quan của toà nhà: trang trí nội
ngoại thất trong các dịp lễ tết, luôn giữ toà nhà sạch đẹp,
dịch vụ tiện ích tiện lợi tạo môi trường văn phòng cao cấp.
- Tặng quà nhân dịp đặc biệt cho các khách thuê tại toà nhà
như năm mới, ngày thành lập công ty của khách, dịp khai
trương văn phòng tại toà nhà…
Công tác hoạt động kinh doanh:
- Thường xuyên tìm hiêu thông tin thị trường, nắm bắt
thông tin của khách thuê để linh hoạt trong phạm vi chính
sách cho phép nhằm tạo thuận lợi cho sự lựa chọn trong
thương thảo khi hết hạn hợp đồng hay chào thuê khách mới
- Vận hành máy móc thiết bị theo chủ trương tiết kiệm
điện, nước, bảo trì định kỳ hệ thống máy móc theo đúng kế
hoạch để tránh hỏng hóc làm kéo dài tuổi thọ của thiết bị,
tiết kiệm chi phí
- Luôn chú trọng công tác an toàn và phòng chống cháy nổ,
thực hiện nghiêm túc các qui định về an toàn PCCC để có
thể đảm bảo an toàn anh ninh tránh các vấn đề phát sinh,
duy trì thực hiện kiểm tra định kỳ, diễn tập PCCN và cứu hộ
cứu nạn nhằm nâng cao kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm
để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ
- Thực hiện kế hoạch cải tạo những tồn đọng nhằm thực
hiện nghiêm túc quy định về PCCC, cụ thể:
• Lắp màng ngăn cháy cho hầm G1, G2
• Lắp hệ thống quạt hút khói tại hành lang các tầng, quạt
tăng áp buồng thang bộ

• Đấu liên động hệ thống quạt tầng hầm với hệ thống báo
cháy
• Lắp cửa vào khoang thang máy tầng hầm
• Lắp thay cửa sắt lối ra tháp giải nhiệt và sân thượng bằng
cửa chống cháy có tay đẩy theo tiêu chuẩn quy định
• Thay cửa gỗ hiện tại từ hành lang vệ sinh vào thang bộ
trên các tầng bằng cửa chống cháy
• Thay cửa kính hiện tại từ hành lang thảm ra thang hàng
bằng cửa chống cháy.
- Duy trì thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật
chất, các trang thiết bị để cung cấp dịch vụ cho khách hàng
- Cập nhật các chính sách, quy định của Nhà nước liên quan
đến hoạt động của toà nhà (như luật đất đai, cho thuê, kế
toán, PCCC….)
- Rà soát các quy trình liên quan đến hoạt động, quản lý
của bộ phận, cập nhật và bổ sung nếu cần thiết (nâng cao
hiệu quả công việc)
- Đào tạo cho nhân viên để duy trì hoạt động, hiểu về thay
đổi (nếu có), nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; hiểu về tính
dịch vụ chuyên nghiệp; nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng xử lý sắp xếp các công việc khoa học và hiệu quả, chủ
động và linh hoạt xử lý các vấn đề/tình huống phát sinh….
- Xây dựng tập thể đoàn kết nội bộ, các phòng ban phối hợp
và hỗ trợ khi cần
Giải quyết Tồn đọng:
- Hệ thống Thang máy khi hoạt động còn bị rung, lắc, hụt
tầng – cần theo dõi và giám sát chặt chẽ để báo kỹ thuật
hoặc Otis xử lý khi có sự cố
- Điều hoà: nóng vào mùa hè, lạnh vào mùa đông – cần lưu
ý công tác vận hành hệ thống kỹ thuật đáp ứng dịch vụ cho
khách hàng.
- Chỗ đỗ xe của toà nhà hạn chế - cần hướng dẫn và giám
sát bảo vệ bố trí chỗ đỗ xe hợp lý. Trường hợp quá đông đề
nghị khách hàng gửi xe tại bãi xe gần toà nhà.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá tình hình của công ty trong năm 2018

ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018
Năm 2018 Công ty Harec đầu tư và Thương mại đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, cụ thể:
- Tổng Doanh thu đạt 44,003 tỷ đồng, đạt 114,34% so với kế hoạch, giảm 1,53 % so cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 23,174 tỷ đồng, đạt 123,19% so với kế hoạch, giảm 3,29% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến 25%/1 cổ phiếu, đạt 125% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ
STT

Chỉ tiêu

1

Chỉ tiêu I: Doanh thu và
thu nhập khác
Doanh thu bán hàng

2

3
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2015

2016

2017

2018

Đồng

-

-

-

-

Doanh thu cung cấp dịch
Đồng
vụ

41.333.618.308

40.998.904.885

41.182.495.128

39.793.499.926

21,15

20,31

18,95

18,23

Chỉ tiêu II: Tỷ suất lợi
nhuận trên vốn chủ sở
hữu

%

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

24.637.822.398

24.323.498.955

23.961.706.198

23.173.614.659

Vốn chủ sở hữu

Đồng

116.482.405.773

119.736.110.729

126.476.374.936

127.144.760.475

Tài sản ngắn hạn

Đồng

74.854.061.881

78.220.851.946

88.843.983.503

92.201.891.718

Nợ ngắn hạn

Đồng

10.882.575.064

9.277.136.980

9.627.737.129

9.972.073.273

6,88

8,43

9,23

9,25

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

20

24

25

25

Chỉ tiêu III: Khả năng
thanh toán nợ đến hạn

Hệ số khả năng thanh
toán nợ đến hạn
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ĐVT

4

Chỉ tiêu IV: Tình hình
chấp hành các quy định
pháp luật hiện hành

5

Tỉ lệ cổ tức được chia

Lần

%1
CP
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá tình hình của công ty trong năm 2018

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý
khác của HĐQT

Định hướng kinh doanh

Công tác quản trị

- Xây dựng Công ty Harec đầu tư và thương mại vững mạnh
hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực;
nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn
về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp,
đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi.
- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì ngành nghề
kinh doanh chính của mình; đồng thời bổ sung lắp đặt
thêm camerra trong thang máy, các hạng mục PCCC; sửa
chữa những máy móc, vật dụng đã cũ, hỏng và lỗi thời để
qua đó, nâng cấp diện mạo của Tòa nhà Harec.
- Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng các chính sách, giá thuê
ưu đãi đối với những khách hàng truyền thống, sẵn sàng ký
kết hợp đồng lâu dài với Công ty nhằm thu hút khách hàng
thuê và cạnh tranh với các tòa nhà cho thuê hạng sang trên
thị trường.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
Tổng doanh thu: 38,466 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 18,747 tỷ đồng
Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

Năm 2019 thị trường dự kiến sẽ đón nhận thêm 5 dự án
cung cấp khoảng 255.000m2, dự kiến chênh lệch về giá
của các tòa văn phòng ở các hạng sẽ được nới rộng hơn.
Các dự án mới ở vị trí thuận lợi, diện tích sàn lớn và quản
lý tốt sẽ chào mức giá cao hơn trung bình thị trường, trong
khi đó, các dự án còn lại phải dựa vào chiến lược giá thuê
cạnh tranh để duy trì tỷ lệ lấp đầy.
Trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới
và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường. Nhằm mục
đích duy trì vị thế của mình trong giai đoạn sắp tới, để đạt
được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019,
Hội đồng quản trị Công ty cần:
- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt
động của Ban điều hành; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu
được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý 1 lần để
thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch.

Đánh giá chung:
- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó
khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các
hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các
văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có
hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và
các quản lý cấp trung.
- Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành
sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị
và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt
động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều
lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về
tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của
Công ty.
- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các
phòng ban và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh
giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch
công việc.
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối
với người lao động.

Về việc chuyển quyền sử hữu tài sản gắn liền trên
đất
Công ty kết hợp với Công ty CP kinh doanh và xây dựng nhà
gửi văn bản số 17/CV-CT ngày 30/01/2019 về việc Báo cáo
quá trình quản lý, sử dụng và đề xuất phương án xử lý khu
đất tại số 4 Láng Hạ tới UBND Thành phố. Hiện đang chờ ý
kiến chỉ đạo của UBND TP Hà nội.

“Sự lựa chọn
của khách
hàng là sự
tồn tại của
chính mình”
CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Báo cáo thường niên 2018

36

37

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Báo cáo thường niên 2018

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị

QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điều hành/Không điều
hành

1

Ông Vũ Xuân Dũng

Chủ tịch HĐQT

Không điều hành

2

Bà Trần Ngọc Thủy

Thành viên HĐQT

Điều hành

3

Ông Phan Huy Tý

Thành viên HĐQT

Không điều hành

Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm

Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2018 Công ty cổ phần Harec đầu tư và thương
mại đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 gồm:
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2017;
- Quyết toán tiền thù lao HĐQT năm 2017;
- Thực hiện tạm ứng chi tiền thù lao và chi phí hoạt động
của HĐQT năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông năm 2017;
- Thực hiện chi thưởng HTKH cho Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát năm 2017

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05
cuộc họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành
viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo
đúng quy định của Điều lệ. Các cuộc họp đều đã được thực
hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công
ty và Luật doanh nghiệp.
Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của
các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình
thức theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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STT

Thành viên

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệtham dự họp

1

Vũ Xuân Dũng

Chủ tịch HĐQT

05

100%

2

Phan Huy Tý

Ủy viên HĐQT

05

100%

3

Trần Ngọc Thủy

Ủy viên HĐQT

05

100%
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

Thành viên Ban kiểm soát

STT

1

2

Số nghị quyết/ quyết
định

38/NQ-HAREC/2018

73/NQ-HAREC/2018

Ngày

02/3/2018

30/3/2018

Nội dung

Thông qua thời gian và địa điểm, nội dung chương trình tổ chức
ĐHĐTN năm 2018

Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2018

3

112/NQ- HAREC/2018

31/5/2018

Thời gian chi trả cổ tức

4

114/NQ-HAREC/2018

31/5/2018

- Phê duyệt phương án chi thưởng HTKH cho HĐQT và BKS
- Mức thù lao HĐQT 2017

5

211/NQ-HAREC/2018

01/10/2018

6

215/QĐ.HĐQT-HAREC

08/10/2018

7

217/QĐ.HĐQT-HAREC

CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
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17/10/2018

- B/c THSXKD 6 tháng và KH 6 tháng cuối năm.
- Gia hạn HĐ quản lý.
- Quy chế mua sắm hàng hóa và Quy chế sử dụng ô tô.
- Đơn giá tiền lương và kế hoạch tài chính

V/v giao đơn giá tiền lương

V/v Ban hành Qui chế mua sắm hàng hóa

40

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Phan Thị Lộc

Trưởng BKS

2

Bà Phạm Thị Tố Dung

Thành viên BKS

3

Ông Vũ Đình Đức

Thành viên BKS

Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra
giám sát năm 2018
Hoạt động ban kiểm soát năm 2018
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 được tiến hành
theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:
- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản
lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT, Ban điều
hành.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, Báo cáo 6 tháng và
báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của
các số liệu tài chính cũng như giám sát việc chấp hành các
nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà Nước, BHXH, BHYT cho người lao
động và các nghĩa vụ khác.
- Tham vấn với HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác
quản trị Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin
để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
Tổng kết các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát và
các Quyết định của Ban kiểm soát
- Trong năm qua đại diện ban kiểm soát đã tham dự các
cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tháng của
Công ty, do vậy Ban kiểm soát cũng đã nắm bắt kịp thời các
hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến
thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo
Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Đánh giá xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm soát
các nội dung hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm
vụ của ban kiểm soát.
Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài
chính của công ty:
Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty và việc thẩm định các báo cáo tài chính quý,
báo cáo 6 tháng và báo cáo năm 2018 Ban kiểm soát có
đánh giá như sau:
Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp điều lệ Công ty, Nghị
quyết của đại hội đông cổ đông.
Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đã phản
ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương
mại tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính
kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực Kế toán, chế độ
kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và công
bố theo đúng quy định hiện hành.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ban kiểm soát

Các giao dịch thù lao tạm ứng và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS

Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra
giám sát năm 2018
Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị,
thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý
- Trong năm 2018 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,, tuân
thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ
Công ty và các quy định khác của pháp luật, đưa ra những
quyết định, các chỉ đạo về quản trị chính xác và kịp thời.
- Bám sát thực hiện, chỉ đạo, triển khai các nội dung Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông đưa ra.
- Ban giám đốc và ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện
Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công
ty , đúng với quy định pháp luật.
- Ban giám đốc đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo
thẩm quyền để áp dụng vào tình hình thực tế của Công ty
một cách linh hoạt và có hiệu quả nhất trong công tác quản
trị, quản lý chi phí.
- Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt
động công bố thông tin của Công ty.
- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của
pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa
vụ khác cho người lao động.
Đến thời điểm này Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường
hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên
Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các
cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban Kiểm soát cho rằng
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã thực hiện
chức năng điều hành quản lý theo quy định.

Kiến nghị và đề xuất
Bước sang năm 2019 dự báo sẽ có nhiều khó khăn trong
việc kinh doanh. do vậy nhiệm vụ đặt ra của ban lãnh đạo
công ty trong việc duy trì doanh thu, lợi nhuận và các chỉ
số khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra là vô
cùng khó khăn.
Vì vậy Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp
tục chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật
và kinh doanh của Công ty nhằm không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng, giữ
ổn định khách thuê cũ và thu hút thêm khách hàng tiềm
năng, tăng lượng khách thuê có hợp đồng lâu dài, duy trì
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việc tăng cường kiểm soát các hoạt động, triển khai tổ
chức theo dõi sát sao các hợp đồng đã ký kết chủ động tìm
kiếm hợp đồng mới, tăng sức cạnh trạnh của Công ty. Duy
trì hệ thống an ninh giám sát tòa nhà ,đưa ra các giải pháp
về quản trị rủi ro, thực hiện nghiêm túc các quy định về
an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng bảo dưỡng các
thiết bị, thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành tòa nhà
để sửa chữa, tu bổ kịp thời các hạng mục, thay thế thiết bị
đảm bảo an toàn, mỹ quan và thị hiếu của khách hàng. Tích
cực tiết giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh,vận hành
máy móc thiết bị theo chủ trương tiết kiệm điện, nước, bảo
trì định kỳ hệ thống máy móc theo đúng kế hoạch để tránh
hỏng hóc làm kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Nhằm thực hiện
tốt nhất kế hoạch đề ra.
Việc thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất cho Công
ty CP Harec Đầu tư và Thương Mại tại đại hội lần trước
Ban kiểm soát đã đề nghị HĐQT và BGĐ tiến hành các thủ
tục cấp sổ đỏ nhưng thủ tục đang gặp nhiều vướng mắc
chưa thực hiện được. Ban kiểm soát thấy rằng việc kinh
doanh nhà mà thủ tục sổ đỏ chưa được cấp chứa ẩn nhiều
rủi ro về pháp lý cho Công ty sau này. Để quyết liệt tiến
hành triển khai việc xin cấp sổ đỏ cho tòa nhà năm 2019
Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và BGĐ nên thông qua Đại hội
thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có uy tín triển khai nội
dung này đúng với quy định pháp luật.

Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST
bằng 376.806.742 đồng

Định hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm
soát
Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện
nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã
thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại
Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp
luật.
Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ
của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành
sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ
sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất
kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các
nghị quyết, quyết định của HĐQT;
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