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CTY CP IN VÀ BAO BÌ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          BÌNH ĐỊNH                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:  02/2015/BC-HĐQT                       Quy Nhơn ngày  28  tháng  03  năm 2015 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
----------o0o--------- 

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 
 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

Năm 2014 là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2010-2014 của HĐQT Công ty cổ phần 

in và bao bì Bình Định. 

Trong năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, 

thách thức. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển chậm, 

mức tăng trưởng thấp.  

1.Thuận lợi: 

-Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác của các nhà đầu tư, Ban lãnh đạo 

Công ty Dược-TTBYT Bình Định, các công ty thành viên trong hệ thống 

BIDIPHAR. Đây là nguồn động viên khích lệ lớn đối với công ty. 

-Trong năm 2014 lãi suất vay Ngân hàng có nhiều thuận lợi, tương đối ổn định. Tỷ 

giá, lạm phát được kiểm soát.     

-Nguồn vốn cho hoạt động SXKD và cho đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ của 

công ty thường xuyên đảm bảo, không thiếu hụt vốn.   

-Sức mua thị trường hàng hóa có chiều hướng gia tăng. 

-Giá nguyên liệu, vật tư đầu vào tương đối ổn định. 

-Thương hiệu BIPRICA của công ty đạt thương hiệu uy tín được khách hàng và các 

tổ chức quan tâm đánh giá cao, khẳng định vai trò vị thế trên thương trường. 

-Đội ngũ cán bộ quản đốc phân xưởng, công nhân kỹ thuật ngành in và bao bì carton 

của công ty tay nghề cao, có nhiều năm kinh nghiệm.  

-Máy móc thiết bị hàng năm đều được chú trọng đầu tư mới, cải tiến, nâng cấp với 

công nghệ tiên tiến nên chất lượng sản phẩm của công ty ổn định, in ấn đẹp được 

khách hàng ưa chuộng.         

-HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm phấn 

đấu vì mục tiêu phát triển chung của công ty.   

2.Khó khăn: 

-Tình hình thị trường bao bì của công ty đầu năm 2014 chưa có dấu hiệu khởi sắc, 

doanh thu quý I/2014 giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.    

-Bao bì thùng thanh long công ty cung cấp ở thị trường tỉnh Bình Thuận giảm mạnh 

so với các năm trước do ảnh hưởng về sự sụt giảm của thị trường xuất khẩu tiểu 

ngạch trái thanh long sang Trung Quốc. 

-Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực, ngành nghề in offset và bao bì carton trên địa 

bàn trong và ngoài tỉnh. Nhiều doanh nghiệp chạy đua giảm giá, tìm mọi cách lôi 

kéo khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh.  

    Tuy nhiên trong bối cảnh đó, công ty đã tranh thủ những thời cơ thuận lợi, quyết 

tâm vượt qua khó khăn thách thức, điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, tinh 

thần đoàn kết nhất trí cao của CBCNV với mục tiêu vì sự phát triển của công ty và 
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được sự tín nhiệm của khách hàng và quý cổ đông nên trong năm 2014 công ty vẫn 

tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đạt hiệu quả cao trong hoạt động SXKD. 

II.TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2014: 

1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: 

 Năm 2014 công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong 

năm, cụ thể:   

T 

T 

CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH  

NĂM 2014 

THỰC HIỆN  

NĂM  2014 

TH 2014/ 

KH 2014 

(%) 

1 Doanh thu thuần  Tỷ đồng 95 99,2 104% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7 7,2 103% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,25 5,6 107% 

4 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng Theo luật định 5,5 - 

5 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận ST 

Trong đó: -Quỹ dự phòng tài chính 

                          -Quỹ đầu tư phát triển                                   

-Quỹ khen thưởng 7%, phúc lợi 3%  

%/LNST 

-nt- 

-nt- 

-nt- 

25% 

5% 

10% 

10% 

25% 

5% 

10% 

10% 

- 

- 

- 

- 

6 Chia cổ tức   ( %/vốn điều lệ) % 18 % 20% 111% 

7 Lao động bình quân Người - 210 - 

8 Thu nhập bình quân Triệu đồng 

/ người/tháng 
- 5 - 

9 Đầu tư trang thiết bị máy móc Tỷ đồng 8 4,7 60% 

 

2.Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 

2014: 

a.Về doanh thu: 

-Doanh thu đạt 99,2 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013 (89,3 tỷ) và tăng 4,4% so 

với kế hoạch (95 tỷ). Nguyên nhân do doanh thu bao bì carton và in offset đều tăng 

so với năm 2013, trong đó: 

      *Sản lượng bao bì caron năm 2014 sản xuất đạt 5,6 triệu m2 tăng so với năm 

2013 là 13% nên doanh thu bao bì tăng 10%. 

      *Sản lượng in offset năm 2014 sản xuất khoảng 100 triệu đơn vị sản phẩm, tăng 

hơn 17% so với năm 2013 nên doanh thu in offset tăng 14%. 

b.Về lợi nhuận: 

-Lợi nhuận trước thuế đạt 7,2 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 7 

tỷ), tăng 8,3% so với năm 2013 (6,65 tỷ) và tăng 3% so với kế hoạch (7 tỷ).  

Nguyên nhân do: 

     *Giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào trong năm tương đối ổn định. 

     *Lãi vay Ngân hàng giảm so với năm 2013. 

     *Máy móc thiết bị ngành bao bì và in offset của công ty được trang bị tương đối 

phù hợp ở các công đoạn sản xuất, sử dụng công nghệ tiên tiến nên năng suất lao 

động tăng, chi phí sản xuất giảm. 
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    *Thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, hạn chế sản phẩm hỏng và hao hụt trong sản 

xuất… 

3.Các hoạt động chủ yếu năm 2014: 

3.1.Hoạt động sản xuất: 

-Tổ chức sản xuất theo quy trình, các công đoạn sản xuất bố trí hợp lý và được kiểm 

tra kiểm soát trong quá trình sản xuất. 

-Triển khai kế hoạch sản xuất cụ thể theo từng lệnh sản xuất, bảo đảm tiến độ, giao 

hàng đúng hạn, đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

-Sử dụng nguyên vật liệu, điện nước… được theo dõi chặt chẽ trên tinh thần tiết 

kiệm,  hạn chế thấp nhất hao hụt, hư hỏng trong sản xuất. 

-Dự trữ vật tư, nguyên liệu hợp lý, đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất theo đơn đặt hàng 

của khách hàng. Thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình biến động giá cả vật 

tư nguyên liệu trên thị trường, đặc biệt là nguyên liệu ngành giấy in và bao bì để có 

kế hoạch dự trữ phù hợp. 

-Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong lao động nhằm giảm thiểu tối đa chi 

phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp sản phẩm bảo đảm 

chất lượng cho khách hàng. 

3.2.Hoạt động kinh doanh: 

-Chủ động thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn, duy trì ổn 

định mối quan hệ khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng. Kết hợp mở rộng  

phát triển thị trường và khai thác khách hàng mới. Có chính sách bán hàng linh hoạt 

về giá cả, dịch vụ hậu mãi…; triển khai công tác bán hàng cụ thể cho những thị 

trường trọng điểm; chăm sóc và quan tâm trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của khách 

hàng.      

-Thực hiện công tác quảng bá thương hiệu thường xuyên trên mạng Thương hiệu 

Việt và tham gia ở một số chương trình quảng cáo khác giới thiệu về thương hiệu, 

hình ảnh công ty. 

3.3.Quản lý tài chính: 

-Công tác quản lý tài chính-kế toán luôn đảm bảo đúng pháp luật và chuẩn mực kế 

toán hiện hành. 

-Tính toán nhu cầu vốn hợp lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vốn đúng kỳ 

hạn được các Ngân hàng thương mại ủng hộ và đánh giá là doanh nghiệp SXKD tốt, 

có tình hình tài chính lành mạnh. 

-Bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

.Thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các khoản thu chi tài chính trong năm. Từng bước cải 

thiện công tác quản lý thu hồi công nợ, hạn chế thấp nhất nợ xấu xảy ra.  

-Thực hiện tốt công tác khấu hao tài sản cố định đúng quy định và phù hợp với điều 

kiện thực tế của công ty, khấu hao nhanh một số tài sản để tăng khả năng thu hồi 

vốn, đáp ứng yêu cầu đổi mới thiết bị máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất. 

-Công tác quyết toán tài chính quý, năm chính xác, đảm bảo quy định. Báo cáo tài 

chính hàng năm đều được kiểm toán. 

3.4.Quản trị chất lượng:     

-Nguyên vật liệu được kiểm tra đảm bảo chất lượng trước khi nhập kho và đưa vào 

phục vụ sản xuất. 
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-Bán thành phẩm trên từng công đoạn sản xuất được kiểm tra số lượng và chất lượng 

trước khi chuyển công đoạn sau.  

-Thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản phẩm 

nhập kho đạt yêu cầu  chất lượng trước khi xuất xưởng.  

-Hạn chế thấp nhất sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất, tìm mọi biện pháp khắc 

phục và phòng ngừa sản phẩm không phù hợp. 

-Năm 2014 công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp chất lượng Qmix 100:2014 (Giấy 

chứng nhận số 0023 ngày 20/10/2014) của tổ chức đánh giá quốc tế độc lập Global 

GTA. 

-Tiến hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 cho công ty, sẽ hoàn thành việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận trong 

quý II/2015. 

3.5.Hoạt động đầu tư:  

Năm 2014, đầu tư mua sắm thiết bị máy móc là 4,7 tỷ đồng. Trong đó:  

*Đầu tư cho phân xưởng in: 

-1 máy bế hộp tự động NIKKO khổ 0,85x 0,6m       

-1 máy cán màng nhiệt khổ 1,05m                                 

-1 máy cắt giấy khổ 1,15m 

-Đầu tư cải tiến, nâng cấp công nghệ 1 máy dán hộp tự động 4 gấp                                      

* Đầu tư cho phân xưởng bao bì: 

-1 máy cán lằn thùng carton khổ 2,6m                             

-1 máy kéo lụa khổ 2,4x0,8m                                           

-1 máy bế thanh ( máy chạp giấy )      

-1 máy cột dây 

-1 tổ hợp máy nén khí                         

-Và một số máy móc thiết bị khác… 

3.6.Tổ chức, lao động tiền lương và công tác khác: 

-Công tác tổ chức nhân sự đã đi vào ổn định, nền nếp. 

-Lực lượng lao động qua các năm không có nhiều biến động, bình quân khỏang 210 

người, đảm bảo duy trì thường xuyên ổn định cho bộ phận quản lý và sản xuất kinh 

doanh. 

-Bảo đảm công việc làm thường xuyên, ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời 

sống cho người lao động. Ngoài tiền lương còn có tiền thưởng, tiền lễ, Tết. Thu 

nhập của 1 người lao động năm 2014 bình quân là 5 triệu đồng/tháng. Việc chi trả 

tiền lương, tiền thưởng được gắn liền với vị trí và mức độ hoàn thành công việc.  

-Hàng tháng, công ty đều có hổ trợ tiền ăn ca cho người lao động, bình quân 70 triệu 

đồng/1 tháng. Ngoài ra, Công ty có nhà ăn tập thể phục vụ cho người lao động hai 

phân xưởng sản xuất bao bì carton và xeo giấy, tạo điều kiện để có bữa ăn tại chỗ 

sạch sẽ, hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì tốt sức khỏe cho 

người lao động.  

-Thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động như: BHXH, BHYT, bảo 

hiểm thất nghiệp…đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước. Chế độ ốm đau, thai 

sản…được thanh toán kịp thời. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm và trang 

cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động. 
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-Lãnh đạo công ty kết hợp với tổ chức công đoàn và Đòan thanh niên chăm lo đời 

sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, tổ chức luyện tập khi có phong trào văn 

nghệ, thể thao thi đấu giao hữu trong hệ thống BIDIPHAR. 

-Hàng năm, công ty có hổ trợ cho gia đình và bản thân người lao động gặp khó khăn 

hoạn nạn do bị thiên tai hoặc trong dịp Lễ, Tết và có những chương trình hổ trợ đột 

xuất tạo điều kiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn an tâm công tác. 

-Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh 

lao động, phòng chống cháy nổ, về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 ; 

khuyến khích người lao động tự học, tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu công việc. 

-Về công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy … công ty thực hiện tốt, 

đảm bảo quy định Nhà nước. Hàng năm được các đoàn kiểm tra của các cơ quan 

chức năng đánh giá đạt yêu cầu quy định. 

4.Tình hình thực hiện một số nội dung khác của Nghị quyết Đại hội cổ đông 

năm 2014: 

-Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội cổ 

đông.  

-Trích, nộp thuế GTGT, thuế TNDN, các loại thuế khác đúng, đủ theo luật định.  

-Chi cổ tức năm 2014 cho cổ đông là 3,6 tỷ đồng (20% trên vốn điều lệ), đã thực 

hiện chi trả trong tháng 2 năm 2015. 

-Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS và thưởng cho Ban điều hành công ty đạt và 

vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (hạn mức 2% trên lợi nhuận sau 

thuế) theo quy định của Nghị quyết Đại hội cổ đông (có tờ trình của HĐQT kèm 

theo). 

5.Thành tích đạt được: 

-Tổng Cục thuế cấp giấy khen có thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế  

(Quyết định số 546/QĐ-TCT ngày 16/04/2014).  

-UBND tỉnh Bình Định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 (Quyết 

định số 1327/QĐ-CTUBND ngày 05/05/2014). 

-Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp phát 

triển bền vững” năm 2014. 

-Tổ chức đánh giá quốc tế độc lập Global GTA cấp Giấy chứng nhận “Thương hiệu 

hàng đầu TOP BRANDS 2014” (Giấy chứng nhận số 0077 ngày 20/10/2014) 

*Về cá nhân Giám đốc Nguyễn Nhượng: 

-Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp Giấy chứng nhận “Nhà quản lý giỏi” và 

“Đại sứ đạo đức toàn cầu trong kinh doanh” năm 2014. 

-Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và tạp chí Thương hiệu Việt 

tặng danh hiệu Doanh nhân ưu tú năm 2014. 

-UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

năm 2012-2013 (Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 05/05/2014). 

6.Tóm tắt kết quả SXKD nhiệm kỳ IV (2010 – 2014): 

     5 năm (2010-2014) trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đang 

rơi vào giai đoạn khủng hoảng với những diễn biến phức tạp và khả năng phục hồi 
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chậm; tình hình lạm phát gia tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào, xăng dầu, điện nước, 

chi phí lãi vay cao, các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, xuất 

khẩu … trong nước đều gặp khó khăn. 

    Tuy nhiên 5 năm qua, tình hình hoạt động SXKD của công ty vẫn giữ mức ổn 

định và phát triển bền vững, quy mô và năng lực sản xuất ngày càng tăng, công nghệ 

sản xuất và trang thiết bị máy móc được chú trọng đầu tư đổi mới, nâng cấp, hiệu 

quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, công ăn việc làm và thu nhập của người 

lao động ổn định, bảo đảm cuộc sống. Hàng năm công ty đều thực hiện đạt và vượt 

mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế 

hàng năm theo quy định. 

Kết quả cụ thể như sau : 
 

    

CHỈ TIÊU 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 

  (tỷ đồng) 

MỨC TĂNG TRƯỞNG   

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 
2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

1.Vốn chủ sở hữu 17 22,5 22,6 26,9 27,8 132% 100% 119% 103% 

2.Vốn điều lệ 12 18 18 18 18 150% 100% 100% 100% 

3.Doanh thu thuần 

Trong đó: -Bao bì 

        -In offset 

        -Thu khác      

71,3 

52 

17,9 

1,4 

90,9 

65,9 

23,3 

1,7 

94,2 

68,4 

23,9 

1,9 

89,3 

57,9 

29,4 

2,0 

99,2 

64,2 

33,5 

1,5 

127% 

127% 

130% 

121% 

104% 

104% 

103% 

112% 

95% 

85% 

123% 

105% 

111% 

111% 

114% 

75% 

4.Lợi nhuận trước thuế 4,3 5,26 5,87 6,66 7,2 122% 112% 113% 108% 

5.Lợi nhuận sau thuế 3,19 4,33 4,84 5 5,6 136% 112% 103% 112% 

6.Nộp Ngân sách Nhà nước 3 3,3 5,6 6 5,5 110% 169% 107% 92% 

7.Chia cổ tức 

(Tỷ lệ % trên vốn điều lệ) 

18% 18% 18% 20% 20% 100% 100% 111% 100% 

8.Thu nhập bình quân 

(Triệu đồng/người/tháng) 

2,6 3 3,6 4,2 5 115% 120% 116% 119% 

9.Vốn đầu tư 

Trong đó:-X.dựng cơ bản 

          -Thiết bị máy móc 

6,4 

0,2 

6,2 

2,9 

0,15 

2,75 

6,3 

0,2 

6,1 

1 

- 

1 

4,7 

- 

4,7 

45% 

- 

- 

217% 

- 

- 

16% 

- 

- 

470% 

- 

- 

10.Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu (EPS)   (Đồng/CP) 

2.657 2.811 2.690 2.773 3.127 106% 96% 103% 113% 

11.Lợi nhuận ròng/vốn 

chủ sở hữu (ROE)  (%) 

18% 19% 21% 19% 20,2 

% 

106% 111% 90% 106% 

12.Lợi nhuận ròng/tổng 

tài sản(ROA)   (%) 

5,6% 7,3% 8,9% 9% 9,3% 130% 122% 101% 103% 

III.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

-Nền kinh tế trong nước đang dần vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng, chính 

sách tài chính tiền tệ cũng thông thoáng hơn, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn 

cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, những khó khăn mà nền kinh 
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tế phải đối mặt trong năm 2014 dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2015, việc kiềm 

chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, sự cạnh tranh trong lĩnh vực, ngành nghề in và 

bao bì ngày càng gay gắt. 

-Về phía doanh nghiệp, mặc dù kết quả SXKD năm 2014 có nhiều khả quan tạo 

thuận lợi cho năm 2015 nhưng vẫn có những khó khăn như: giá cả vật tư nguyên 

liệu đầu vào chưa thật sự bình ổn, các khoản chi phí như: xăng dầu, vận chuyển 

,điện nước và một số chi phí khác… có thể tăng lên trong năm 2015.  

-Trước tình hình đó, HĐQT công ty thống nhất đề nghị các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt 

động SXKD như sau: 

1.Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015: 

T

T 

CHỈ TIÊU ĐVT THỰC 

HIỆN 

NĂM 2014 

KẾ 

HOẠCH 

NĂM 2015 

SO SÁNH 

KH2015/ 

   TH2014 (%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 99,2 105 106% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,2 7,5 104% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,6 5,85 104% 

4 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 5,5 Theo luật định - 

5 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận ST  

Trong đó: -Quỹ dự phòng tài chính 

                          -Quỹ đầu tư phát triển                                   

-Quỹ khen thưởng 7%, phúc lợi 3%  

%/LNST 

-nt- 

-nt- 

-nt- 

25% 

5% 

10% 

10% 

25% 

5% 

10% 

10% 

- 

- 

- 

- 

6 Chia cổ tức  (% trên vốn ĐL) % 20% 18-20% 90-100% 

2.Kế hoạch đầu tư năm 2015:  

-Dự kiến năm 2015 tổng vốn đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ 

khoảng 9 tỷ đồng với các hạng mục sau: 
-Đầu tư 1 máy dán đáy hộp thuốc cho phân xưởng in 

-Nâng cấp 1 máy in offset có chức năng in Metalize cho phân xưởng in 

-Đầu tư 1 máy in Flexo 5 màu đã qua sử dụng cho phân xưởng bao bì 

-Đầu tư 1 máy bế khuôn tròn tự động cho phân xưởng bao bì 

-Đầu tư 1 xe nâng cạp giấy cuộn cho phân xưởng xeo giấy. 

-Đầu tư, trang bị một số phương tiện, MMTB chuyên dùng khác 

-Mục đích đầu tư:     tăng năng lực sản xuất  

-Nguồn vốn đầu tư:  từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn vay Ngân hàng                                     

(có tờ trình của HĐQT kèm theo) 

3.Các giải pháp cơ bản thực hiện mục tiêu đề ra: 

1-Bám sát tình hình kinh tế, giá cả thị trường nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời, 

hiệu quả, hạn chế các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2-Củng cố và phát triển thị trường hàng hóa một cách có chọn lọc, đa dạng hóa 

ngành bao bì giấy, chú trọng sản xuất bao bì carton, hộp in offset chất lượng cao để 

nâng cao sức cạnh tranh. Giữ vững khách hàng truyền thống; tìm kiếm khai thác các 

khách hàng mới, khách hàng tiềm năng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. 

3-Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kế hoạch và kinh 

doanh trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Tăng cường quản lý tốt công nợ. Tìm kiếm bổ 
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sung các nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để 

phục vụ sản xuất. 

4-Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế đến 

mức thấp nhất sản phẩm hỏng, hao hụt trong sản xuất để giảm chi phí sản xuất. 

5-Tiếp tục đầu tư thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại của ngành in và bao bì 

để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và tăng sức 

cạnh tranh. 

6-Về công tác tài chính : 

-Quản lý tài chính theo đúng pháp lệnh kế toán hiện hành.  

-Bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. Tích cực 

khai thác, tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp. 

-Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, thu hồi nợ kịp thời, hạn chế thấp nhất nợ xấu, 

đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh. 

7-Về tiền lương, thu nhập, các chế độ đối với người lao động, công tác đào tạo: 

-Tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh để nâng cao tiền lương, thu nhập nhằm bảo đảm đời sống, công ăn việc 

làm cho người lao động. Thực hiện các chế độ bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Lập 

kế hoạch đào tạo, tuyển dụng để phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực 

cho CBCNV đáp ứng yêu cầu công việc. 

8-Chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008. Cải 

tiến và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm kiểm soát tốt các 

quá trình và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

9-Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý của HĐQT, Ban giám đốc. Phát huy khả 

năng và sáng tạo của người lao động, Thực hành tiết kiệm trong sản xuất. Tập trung 

sức lực, trí tuệ tập thể xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững.  

      Qua 5 năm lãnh đạo và điều hành nhiệm kỳ IV (2010-2014) với nhiều diễn biến 

phức tạp, khó khăn của nền kinh tế, kế thừa và phát huy những truyền thống đã đạt 

được những năm qua, HĐQT, Ban giám đốc và đội ngũ người lao động của Công ty 

cổ phần in và bao bì Bình Định đã giữ vững tốc độ phát triển, mang lại hiệu quả cao 

cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

      Bên cạnh sự nổ lực từ nội bộ, công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp 

đỡ, hổ trợ của các nhà đầu tư, Ban lãnh đạo Công ty Dược-TTBYT Bình Định, các 

công ty thành viên trong hệ thống BIDIPHAR. 

    Trong nhiệm kỳ tới, tùy theo tình hình thực tế, HĐQT và Ban giám đốc công ty sẽ 

có các giải pháp cụ thể và có hiệu quả để quản lý và điều hành tốt hơn nữa hoạt 

động SXKD, đưa công ty ngày càng phát triển, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho nhà 

đầu tư và người lao động. 

       Xin chân thành cảm ơn Đại hội.                                                                                                          

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đã ký 

             NGUYỄN NHƯỢNG 

 

 


