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CTY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 BÌNH ĐỊNH                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
                -------oOo------                                ----------------------------- 
    Số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ                      Quy Nhơn, Ngày  30  tháng  03  năm 2018 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH 

 

-Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì BĐ 
      Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì 
BĐ tổ chức tại phòng họp Sao Mai (Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Tp. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), tiến hành lúc 9h00 ngày 30 tháng 3 năm 2018 với sự 
tham dự của các cổ đông, trong đó: 

225 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.540.703 cổ phần 
bằng  85,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết 
thông qua các nội dung sau đây: 

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2017:  ( tỷ lệ cổ đông thông qua: 100 % ) 

 
T 
T 

 
CHỈ TIÊU 

 
ĐVT 

THỰC 
HIỆN  
NĂM  
2016 

KẾ 
HOẠCH  

NĂM 
2017 

THỰC 
HIỆN  
NĂM  
2017 

TH 2017/ 
TH 2016 

(%) 

TH 2017/ 
KH 2017 

(%) 

1 Doanh thu thuần  Tỷ đồng 114,31 120 113,6 99% 95% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,34 8,6 8,44 101% 98% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,67 6,88 6,75 101% 98% 

4 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 6,2 Theo luật 
định 

6,8 109% - 

5 Chia cổ tức 
(Tỷ lệ % /vốn điều lệ) 

% 20% 18-20 
% 

20% 100% 100% 

6 Lao động bình quân Người 200 - 200 100% - 

7 Thu nhập bình quân Triệu đồng 
/ người/tháng 

6 - 6,3 105% - 

 
ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và Báo cáo 
của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
năm 2017:  ( tỷ lệ cổ đông thông qua: 100 %) 
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                                                                                                       Đơn vị tính:  đồng 
CHỈ TIÊU Mã 

số TM  Năm 2017   Năm 2016  

            

1. 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 01 5.1  113.601.057.421   114.312.718.041  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 5.2               120.000                        -   

3. 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 10    113.600.937.421   114.312.718.041  

4. Giá vốn hàng bán 11 5.3    93.283.260.360     94.006.222.421  

5. 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 20      20.317.677.061     20.306.495.620  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.4            6.635.859           15.740.187  

7. Chi phí tài chính 22 5.5      1.134.267.195       1.835.903.516  

    Trong đó: Chi phí lãi vay  23       1.134.267.195      1.644.068.243  

8. Chi phí bán hàng 25 5.6      6.607.116.584       5.881.609.408  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 5.7      4.313.015.807       4.204.235.214  

10. 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 30        8.269.913.334       8.400.487.669  

11. Thu nhập khác 31 5.8         191.415.351           24.224.856  

11. Chi phí khác 32 5.9          20.097.000           84.818.844  

12. Lợi nhuận khác 40           171.318.351          (60.593.988) 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50        8.441.231.685       8.339.893.681  

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5.10      1.689.270.337       1.677.971.093  

15. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60        6.751.961.348       6.661.922.588  

16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 4.19.4                  3.323                   3.203  

17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 4.19.5                  3.323                   3.203 

       
 

ĐIỀU III:  Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017: 

(tỷ lệ cổ đông thông qua: 100 % ) 
 

TT Nội dung Số tiền  

A 1. Lợi nhuận sau thuế  6.751.961.348 

B Phân phối lợi nhuận 5.383.990.337 

1 Quỹ đầu tư phát triển (15% lợi nhuận sau thuế) 1.012.794.202 
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2 Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) 675.196.135 

3 
Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành (2% 
lợi nhuận sau thuế) 96.000.000 

4 Lợi nhuận chia cổ tức (20% / vốn điều lệ) 3.600.000.000 
 

 

ĐIỀU IV: Thông qua phương án, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2018:  ( tỷ lệ cổ đông thông qua: 100 % ) 

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

 CHỈ TIÊU Đvt Năm 
2017 

Dự kiến 
năm 2018 

So sánh 
(%) 

1. Doanh thu thuần Tỷ đồng 113,60 120 106% 

2. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,44 8,6 102% 

3.Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,75 6,88 102% 

4.Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 6,8 Theo luật 
định 

- 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: 

TT Nội dung Tỷ lệ phân phối 

A Lợi nhuận sau thuế  100% 

B Phân phối lợi nhuận   

1 Quỹ đầu tư phát triển  15% lợi nhuận sau thuế 

2 Quỹ khen thưởng và phúc lợi  10% lợi nhuận sau thuế 

3 
Thù lao HĐQT, BKS không trực 
tiếp điều hành 2% lợi nhuận sau thuế 

4 Thưởng Ban điều hành  2% lợi nhuận sau thuế 

5 Lợi nhuận chia cổ tức  18-20 % / vốn điều lệ 

3. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018: 

a.Về đầu tư thiết bị công nghệ:    dự kiến  8 tỷ đồng 
Trong đó: 
-Đầu tư 01 máy bế thùng carton tự động đã qua sử dụng  
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-Đầu tư 01 máy ghi kẽm CTP mới 100% khổ 72x102cm 
-Đầu tư 01 máy in nhãn decal (Flexo) 5-6 màu đã qua sử dụng 
-Đầu tư 01 máy in offset 4 màu đã qua sử dụng khổ 72x102cm 
*Và một số máy móc thiết bị chuyên dùng khác.             
*Mục đích đầu tư:  Nâng cấp, đổi mới thiết bị công nghệ, tăng năng lực sản xuất.      
b.Về đầu tư xây dựng cơ bản:       
- Năm 2018, tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng cơ bản và thanh quyết toán công 
trình Khu nhà làm việc khối văn phòng và nhà ăn tập thể (3 tầng), tổng diện tích sàn 
xây dựng là 1.027m2; đồng thời khi có quyết định cụ thể của UBND tỉnh Bình Định 
về công tác di dời, công ty sẽ thực hiện di dời Văn phòng làm việc và Phân xưởng in 
offset đến cơ sở 2 tại địa điểm ở khu vực 7, P.Nhơn Phú, T.P Quy Nhơn 
- Dự kiến vốn đầu tư xây dựng cơ bản Khu nhà làm việc và Nhà ăn tập thể là 9 tỷ 
đồng. 
Trong đó:  
- Năm 2017 đã thanh toán cho nhà thầu là: 1,5 tỷ đồng và đơn vị tư vấn thiết kế xây 
dựng và tư vấn giám sát công trình là: 0,6 tỷ đồng. 
- Năm 2018 dự kiến tiếp tục giải ngân thanh toán phần chi phí XDCB còn lại 
khoảng: 6,9 tỷ đồng.  
c. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng.                                                                                                                                
ĐIỀU V: Thông qua tờ trình xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất 100% ủy quyền cho HĐQT 
công ty xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In và 
Bao bì Bình Định cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 
của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty cổ phần đại 
chúng và đăng trên website công ty. 
ĐIỀU VI:  Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018: 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất 100% ủy quyền cho HĐQT chọn 
một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho 
Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định là: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán AAC. 
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền 

Trung. 

ĐIỀU VII: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2018: 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất biểu quyết 100% Chủ tịch 
HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định năm 2018. 

ĐIỀU VIII: Thông qua Nghị quyết Đại hội   

 1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ 
phần In và Bao bì Bình Định thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 03 năm 2018. 
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2. HĐQT và BGĐ Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của 
Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần In 
và Bao bì Bình Định qua website www.biprica.com.vn 
                                               

                                                                               TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
    TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                     CHỦ TỊCH  
                      Đã ký               Đã ký 

            Nguyễn Thị Anh Đào                            Nguyễn Nhượng 
 


