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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 
    Số: 01/2016/NQ-ĐHCĐ                      Quy Nhơn, Ngày  26  tháng  03  năm 2016 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 
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 2016 của Công ty Cổ phần In và Bao bì BĐ 
tổ chức tại Hội trường Sao Mai-Khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương, T.P Quy 
Nhơn), tiến hành lúc 9h00 ngày 26 tháng 3 năm 2016 với sự tham dự của các cổ 
đông, trong đó: 
227  cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.569.865 cổ phần bằng 
87, 21% 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 2015:  ( tỷ lệ cổ đông thông qua:  100% ) 

 
T 
T 

 
CHỈ TIÊU 

 
ĐVT 

THỰC 
HIỆN  
NĂM  
2014 

KẾ 
HOẠCH  

NĂM 
2015 

THỰC 
HIỆN  
NĂM  
2015 

TH 2015/ 
KH 2015 

(%) 

TH 2015/ 
TH 2014 

(%) 

1 Doanh thu thuần  Tỷ đồng 99,2 105 106,6 102% 107% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,2 7,5 7,67 102% 107% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,6 5,85 6 102% 107% 

4 Nộp Ngân sách Nhà 
nước 

Tỷ đồng 5,5 Theo luật 
định 

5,7 - 104% 

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

% 20% 18-20 
% 

20% 100% 100% 

6 Lao động bình quân Người 210 - 210 - 100% 

7 Thu nhập bình quân Triệu đồng 
/ người/tháng 

5 - 5,5 - 110% 

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán và Báo cáo 
của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
năm 2015: ( tỷ lệ cổ đông thông qua:  100% ) 

                                                                                                       Đơn vị tính:  đồng 
T 
T 

 
CHỈ TIÊU 

 

 
NĂM 2014 

 
NĂM 2015 

1 Doanh thu bán hàng và dịch vụ 99.227.939.698 106.590.018.929 

2 Các khoản giảm trừ - - 
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3 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ  99.227.939.698 106.590.018.929 

4 Giá vốn hàng bán  78.762.876.612 87.893.210.022 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ  20.465.063.086 18.696.808.907 

6 Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính  17.326.997 14.309.598 

7 Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính  1.417.814.295 2.157.468.039 

 Trong đó : Chi phí lãi vay 1.417.814.295 1.432.548.776 

8 Chi phí bán hàng 4.787.625.017 5.512.898.754 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.227.756.383 3.712.488.205 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 7.049.194.388 7.328.263.507 

11 Thu nhập khác  344.348.168 359.162.000 

12 Chi phí khác 175.791.049 19.972.903 

13 Lợi nhuận khác  168.557.119 339.189.097 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.217.751.507 7.667.452.604 

15 Thuế thu nhập phải nộp  1.587.905.332 1.686.971.573 

16 Lợi nhuận sau thuế  5.629.846.176 5.980.481.031 

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 3.128 2.933 

18 Cổ tức  (%/vốn điều lệ) 20% 20% 

ĐIỀU III:  Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2015: 
( tỷ lệ cổ đông thông qua:  100% ) 

CHỈ TIÊU Tỷ lệ  Số tiền ( đồng ) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 2014 chưa phân phối - 4.089.423.926 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015 - 5.980.481.031 

Các khoản phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 -  

-Trích Quỹ đầu tư phát triển 15%LNST 897.072.155 

-Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%LNST 598.048.103 

-Thù lao HĐQT và BKS   1,7%/LNST 103.000.000 

-Thưởng cho Ban điều hành vượt định mức 2%/LNST 119.609.621 

-Chia cổ tức năm 2015 20% mệnh giá 3.600.000.000 

-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 Còn lại 4.752.175.078 
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ĐIỀU IV: Thông qua phương án, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2016:  ( tỷ lệ cổ đông thông qua:  100% ) 

 1.Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 

 CHỈ TIÊU Đvt Năm 
2015 

Kế hoạch 
năm 2016 

So sánh 
(%) 

1. Doanh thu thuần Tỷ đồng 106,6 112 105% 

2. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,67 7,9 103% 

3.Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6 6,16 103% 

4.Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 5,7 Theo luật 
định 

- 

5.Trích lập các quỹ từ lợi nhuận ST 
Trong đó:   -Quỹ đầu tư phát triển                                                 

                   -Quỹ khen thưởng 7%, phúc lợi 3%  

%/LNST 
-nt- 
-nt- 

25% 
15% 
10% 

25% 
15% 
10% 

100% 
- 
- 

6.Cổ tức ( % trên vốn điều lệ) % 20% 18-20% 90-100% 

 

2.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 

Chỉ tiêu Tỷ lệ trích lập 

Lợi nhuận sau thuế để phân phối 100% 

-Trích Quỹ đầu tư phát triển 15%LNST 

-Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi  10%LNST 

-Thù lao HĐQT, BKS 2%/LNST 

-Thưởng Ban điều hành đạt và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 
kế hoạch năm 2016 

2%LNST 

-Chia cổ tức năm 2016 18-20% mệnh giá 

-Lợi nhuận còn lại  Để lại 

3. Phương án hoạt động đầu tư năm 2016: 

Năm 2016 đầu tư vốn cho công nghệ thiết bị là 8 tỷ đồng với các hạng mục sau: 

a.Phân xưởng in: 
- Đầu tư 1 máy dán đáy hộp thuốc  tự động 
b.Phân xưởng bao bì: 
-Đầu tư 1 máy bế carton tự động 
-Đầu tư 1 máy dán thùng carton tự động 
-Đầu tư 1 xe nâng cạp giấy cuộn 
-Nâng cấp máy carton 7 lớp, khổ 1,6 mét (thay mới 3 cụm lô sóng và lô keo Trung Quốc) 
c.Phân xưởng xeo giấy: 
-Cải tạo nâng cấp dây chuyền xeo giấy ( cụm lô sấy và sang cuộn ) 
Và một số phương tiện, máy móc thiết bị chuyên dùng khác… 
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-Mục đích đầu tư:     đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất  
-Nguồn vốn đầu tư:   vốn tự có và vốn vay Ngân hàng                                     
 

ĐIỀU V:  Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất 100% ủy quyền cho HĐQT công 
ty sửa đổi, bổ sung, phê duyệt Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 
năm 2014 và đăng trên website công ty. 

ĐIỀU VI:  Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016: 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất 100% chọn đơn vị kiểm toán cho 
Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định trong năm tài chính 2016 là Công ty 
TNHH Kiểm toán DTL Miền Trung. 

ĐIỀU VII: Thông qua Nghị quyết Đại hội  ( tỷ lệ cổ đông thông qua:  100% ) 

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 26 tháng 03 năm 2016. 

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
    Đã ký                      Đã ký 

                 Nguyễn Thị Bông                          NGUYỄN NHƯỢNG 
 
 


