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CÔNG TY CỔ PHẦN 
IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH 

 
Số :01/2021/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày  26  tháng  03  năm 2021 

BÁO CÁO 
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP In và Bao bì Bình Định 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 
ngày 17/6/2020; 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP In và Bao bì Bình Định; 
 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty cổ phần In và Bao 
bì Bình Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 về :Đánh giá kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2020;Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với 
những nội dung chính như sau : 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
1.Thuận lợi 
 Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác của các khách hàng trong và 
ngoài tỉnh.Đây là những khách hàng tiềm năng của Công ty. 
 Nguồn vốn cho hoạt động SXKD và cho đầu tư phát triển, đổi mới công 
nghệ của công ty thường xuyên đảm bảo, không bị thiếu hụt. 
 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 CNVLĐ đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm 
phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung của công ty.   
2.Khó khăn 

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh nhiều nơi 
trong nước và trên thế giới, đã gây ra nhều rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh 
tế trong nước và toàn cầu , dẫn đến những tác động khó suy đoán về thị trường 
cung cầu nguyên liệu sản xuất giấy và cung cầu giấy trên toàn thế giới cũng như tại 
Việt nam. 

Trong năm 2020, tình hình giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bao bì, in 
đã tăng rất mạnh từ đầu năm đến cuối năm. Trung bình giá nguyên liệu trong nước 
như giấy cuộn đã tăng đến 66-69%; giấy sản xuất các loại hộp, vỉ tăng 83%; giấy 
sản xuất toa tăng 20%. Nguyên liệu khan hiếm nên đẩy giá giấy tăng cao nhưng có 
lúc không có hàng để mua, khó khăn và khan hiếm nguồn cung giấy nguyên liệu 
đang là tình trạng chung trong nước và thế giới. 
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Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo công ty nhận định tình hình thị trường 
nên đã mua dự trữ vật tư đúng thời điểm khi giá còn tốt.Đồng thời Công ty thực 
hiện tốt việc phòng chống dịch trong quá trình hoạt động SXKD. Nhờ đó, Công ty 
đã đạt được kết quả các chỉ tiêu như sau : 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 

 
1.Kết quả hoạt động SXKD năm 2020  

T   
KẾ 

HOẠCH 
THỰC 
HIỆN 

THỰC 
HIỆN 

TH 
2020/ 

TH 
2020/ 

T CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 
2020 

NĂM 
2020 

NĂM 
2019 

TH 
2019 

KH 
2020 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 18 18 18 100% 100% 

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 120 120,4 129 93,3% 100% 

 Trong đó: -Bao bì - 96 90,7 94 96,5% 95% 

  -In offset  - 24 29,7 35 85% 123% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 9,6 10,6 10,5 101% 110% 

5 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng Theo luật 
định 6,4 7,5 85% - 

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

7 Lao động bình quân Người - 160 160 100% - 

8 Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/th 7 7,5 6,8 110% 107% 

9 Vốn đầu tư Tỷ đồng  14,1 7,5 188% - 

2.Các hoạt động chủ yếu năm 2020 
2.1.Hoạt động sản xuất 

Tổ chức sản xuất hợp lý theo quy trình sản xuất. Phối hợp chặt chẽ giữa bộ 
phận kế hoạch sản xuất và các phân xưởng, khai thác tốt năng lực sản xuất hiện 
có.Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.Dự trữ tốt 
nguyên vật liệu, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong từng thời điểm. 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, nên 
không xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguyên vật liệu trong năm. 
2.2.Hoạt động kinh doanh 
 Có chính sách bán hàng linh hoạt, giá cả phù hợp giá thị trường. Công tác 
chăm sóc khách hàng tốt, quan tâm đến lợi ích của khách hàng;  
 Tổ chức triển khai, đánh giá, khảo sát sự hài lòng đối với các khách hàng 
của công ty. Các tiêu chí khảo sát được khách hàng đánh giá đạt kết quả tốt, đảm 
bảo sự hài lòng khách hàng; 
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 Thương hiệu Biprica tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong tỉnh và 
trong cả nước. Hàng năm, công ty thực hiện công tác quảng bá thương hiệu và 
tham gia một số chương trình quảng cáo qua các đơn vị truyền thông có uy tín 
trong nước.  
2.3.Hoạt động tài chính - kế toán 
 Công tác quản lý tài chính - kế toán luôn tuân thủ 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 lãi và 
vốn vay đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, được các ngân hàng đánh giá là doanh 
nghiệp tốt, có tình hình tài chính lành mạnh; 
 Công tác quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và thu hồi nợ tốt nên đảm bảo vốn 
lưu động cho hoạt động SXKD, giảm vốn vay Ngân hàng, chi phí lãi vay thấp; 
 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, nâng cấp thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất; 
 Công tác quyết toán tài chính quý, năm kịp thời, đảm bảo quy định.Báo cáo 
tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập Bộ Tài 
chính quy định. 
2.4. Về quản trị chất lượng 
 Nguyên vật liệu, bán thành phẩm được kiểm tra đảm bảo chất lượng trước 
khi đưa vào sản xuất.Đảm bảo 100% sản phẩm nhập kho đạt yêu cầu chất lượng 
trước khi giao hàng; Hạn chế thấp nhất sản phẩm hỏng xảy ra trong quá trình sản 
xuất. Thực hiện tốt các hành động khắc phục, loại trừ những nguyên nhân gây ra 
sản phẩm hỏng qua các công đoạn sản xuất để ngăn ngừa sự tái diễn; 
 Hệ thống quản lý chất lượng công ty áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.  
2.5 Hoạt động đầu tư phát triển năm 2020 

  -Về TBMM 
Trong năm 2020, công ty đã đầu tư trang bị mới một số máy móc thiết bị như sau : 
 -Đầu tư Máy bế tự động đã qua sử dụng hiệu Heidelberg (Đức)  
 -Máy xếp dán hộp tự động hai chiều thùng carton 3-5 lớp 
 -Xe nâng Mitsubishi 3,5 T(đã qua sử dụng) chạy dầu 
 -Xe nâng điện 3T Kamatsu (đã qua sử dụng) 
 -Một số công cụ dụng cụ quản lý khác. 
   -Về XDCB 
 -Hoàn thành công tác xây dựng mới Trụ sở nhà làm việc (3 tầng, tổng diện 
tích xây dựng hơn 1.000m2) tại tổ 2, Khu vực 7, phường Nhơn Phú. Đã nghiệm 
thu, bàn giao công trình và đưa vào sử dụng; 
 -Xây mới nhà kho diện tích 1.300m2   
2.6.Công tác tổ chức nhân sự, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động 
 Công tác tổ chức nhân sự tương đối ổn định, nề nếp, hoạt động theo chức 
năng, nhiệm vụ được phân công của từng phòng, phân xưởng. 
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Công ty bảo đảm 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 bình quân của 1 người lao động năm 2020 là 7,5 triệu đồng/tháng. 
Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng được gắn liền với vị trí và mức độ hoàn thành 
công việc. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo hợp đồng 
lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật lao động. Tham gia 
đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, đúng quy định.  
2.7.Hoạt động xã hội 
 Hàng năm công ty tham gia hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ 
quỹ vì người nghèo, đóng góp các hoạt động xã hội, an ninh trật tự địa phương. 
Kinh phí hoạt động xã hội năm 2020 khoảng 100 triệu đồng. 
2.8.Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, an ninh trật tự 
 Định kỳ hàng tháng, Ban quản lý cơ sở hạ tầng công ty phối hợp với các đơn 
vị phòng, phân xưởng tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị. Định kỳ, các cơ quan chức 
năng của tỉnh kiểm tra về công tác: PCCC, bảo vệ môi trường, ANTT, chấp hành 
quy chế quản lý hoạt động in. Kết quả đánh giá công ty chấp hành tốt, đảm bảo yêu 
cầu quy định. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 
Nhận định năm 2021, nền kinh tế trong nước còn diễn biến xấu, tình hình 

dịch bệnh do chủng mới của virut corona còn diễn biến phức tạp. 
 Trước tình hình trên, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong 
nội bộ, chủ động phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Công ty 
ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, 
hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Bảo vệ môi 
trường, đảm bảo an toàn lao động. Dự kiến chỉ tiêu cơ bản : 
1.Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 
2020 

Kế hoạch  
2021 

% tăng 
trưởng 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 18 18 100% 
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 120 120 100% 
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,6 8 75,5% 
4 Chia cổ tức   (%/Vốn điều lệ) 20% 15-20% 75-100% 

2.Kế hoạch đầu tưphát triển năm 2021 
 Dự kiến năm 2021 vốn đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ 
các hạng mục sau: 
 - Đầu tư 01 máy bế thùng carton tự động (khuôn phẳng) khổ 1,6M 
 - Đầu tư giàn máy carton 1,8M, 5 lớp (đã qua sử dụng của Trung Quốc) 
 -Đầu tư  trang bị một số phương tiện, MMTB chuyên dùng khác 
3.Các giải pháp cơ bản thực hiện mục tiêu đề ra 
3.1.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. 
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3.2. 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 khách hàng 
tiềm năng và các khách hàng trong khu kinh tế. 
3.3. Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận sản xuất 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. Tìm kiếm bổ sung các nguồn cung ứng 
nguyên vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để phục vụ sản xuất. Tăng 
cường quản lý tốt công nợ, không để nợ xấu xảy ra. 
3.4. Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế 
đến mức thấp nhất sản phẩm hỏng. 
3.5 .Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát tốt các quá trình và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Thực hiện tốt công tác đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát hàng năm 
theo quy định. 
3.6.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 
 -Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo vốn 
cho hoạt động kinh doanh. 
3.7.Về tiền lương, thu nhập, các chế độ đối với người lao động: 
 Tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh để nâng cao tiền lương, nhằm bảo đảm đời sống, công việc 
làm ổn định cho người lao động. 
 
 Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm nỗ 
lực, tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong HĐQT, Ban lãnh đạo và người lao động 
công ty, đồng thời được sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác và đồng hành của quý khách 
hàng. Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; 
đưa công ty ngày càng phát triển bền vững, bảo đảm và gia tăng lợi ích cao nhất 
cho người lao động và cổ đông./. 
 
 
Nơi nhận :      -
Như trên;  
-Lưu: VT, Thư ký HĐQT  
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Đã ký  
NGUYỄN NHƯỢNG 
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