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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 
NĂM 2020 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp; 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp; 
- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và kết quả kiểm tra, 
kiểm soát định kỳ của Ban kiểm soát. 

 
Hôm nay Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám 
sát hoạt động của Công ty năm 2020 như sau: 

PHẦN I: Đánh giá kết quả SXKD và tình hình tài chính của Công ty sau 
kiểm soát. 

1. Kết quả  
- Tổng doanh thu đạt: 1.210 tỷ đồng, giảm 7,63% so với năm 2019. 
- Lợi nhuận trước thuế: 83,6 tỷ đồng, giảm 22,09% so với năm 2019. 
- Chi trả cổ tức năm 2020 (Dự kiến): 20%. 

2. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) 
- Qua quá trình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc năm 

2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và 
điều hành của Công ty. 

- Định hướng đầu tư của HĐQT tốt nên hiệu quả kinh tế cao. 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và trung 

thực. Các văn bản nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty. 

- Máy móc, thiết bị của Công ty: Mới, hiện đại luôn được bổ sung đầu tư mới kịp 
thời đã đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. 

- Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất và kho vật tư hàng hóa, trang 
bị máy mới với tổng mức đầu tư 245,82 tỷ đồng.Đã giải ngân 162,6 tỷ đồng. 

- Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập ổn định. 
- Trong năm qua, Công ty luôn bảo toàn và phát triển được vốn, các quy định về 

chế độ tài chính kế toán luôn được công ty tuân thủ. Sổ sách kế toán rõ ràng, 
chi tiết, số liệu kế toán được kiểm toán đầy đủ chính xác trước khi công bố với 
UBCK và nhà đầu tư. 

- Công tác phát triển thị trường luôn được Công ty quan tâm đúng mức: Ngoài 
việc giữ được khách hàng truyền thống thì trong năm qua nhiều khách hàng 
mới, mặt hàng mới đã được Công ty triển khai có hiệu quả. 

- Kết quả SXKD của Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC và Chi nhánh 
Hưng Yên đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2019. 

- HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc chi nhánh Hưng Yên (tháng 5/2020) và 
01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách chi nhánh Hưng Yên từ ngày 01/01/2021. 

- Khu đất phụ trợ 469m2 đã được chuyển nhượng xong vào tháng 1/2021. 



- Tòa nhà trụ sở tại 72 Trường Chinh sẽ được thu hồi và HĐQT sẽ thực hiện theo 
phương án mới tùy thuộc vào kết quả của việc bổ sung mục đích sử dụng đất. 

PHẦN II: Hoạt động của Ban Kiểm soát 

1. Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Được tham gia, đóng góp các ý kiến 
trong các cuộc họp của HĐQT về: Cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định đầu tư 
thiết bị, xây dựng nhà xưởng,... 

2. Hàng Quý: Ban kiểm soát đều tiến hành họp và kết thúc năm tài chính có báo 
cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT. 

3. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp 
thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh trung thực các đề xuất, ý kiến 
đảm bảo hoạt động của Công ty đúng Điều lệ, đúng luật để cùng hợp tác và 
phát triển. 

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 chi theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 
thông qua.Trưởng ban 1,5 lần, các thành viên 01 lần mức lương tối thiểu vùng 
theo thời kỳ. 

PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT 

1. Cuối năm 2019 và cả năm 2020 toàn thế giới chịu ảnh hưởng khốc liệt của đại 
dịch Covid-19 trong đó có Việt Nam. Mức độ ảnh hưởng xảy ra trên diện rộng 
về cả về con người và kinh tế. Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp cũng đã 
gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhập nguyên vật liệu, đặc biệt là sự giảm sút 
về doanh thu đối với các khách hàng trong ngành dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng 
rằng với sự nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên trong HĐQT, BGĐ và 
toàn thể người lao động, công ty chúng ta sẽ đạt được những chỉ tiêu kế hoạch 
về doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra. 

2. Để chủ động cho sản xuất HĐQT và BGĐ cần có kế hoạch nhập vật tư, nguyên 
liệu thiết bị.Mặt khác chuẩn bị tốt công tác kiện toàn khâu nhân lực, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong marketing và quản trị doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc để tập trung nguồn 
lực cho sản xuất.  

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 
2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. 

Xin trân trọng cảm ơn HĐQT, bộ máy điều hành và tất cả người lao động trong 
Công ty cùng toàn thể quý vị cổ đông đã hợp tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Kính chúc quý vị sức khỏe - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 
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