
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp lập ngày 
20/01/2020, được trình bày từ trang 06 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết 
minh Báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và 
chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo 
tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến 
hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài 
chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên 
báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 
trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét 
kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của 
các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm 
toán của chúng tôi.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình 
tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Số: 166/BCKT/TC/NV7

       Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
  Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
Địa chỉ : Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
Tel: (+84 24) 38689 556/88             Fax: (+84 24) 38686 248           Web: kiemtoanava.com.vn

(Toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp được đăng 
tải đầy đủ trên Website: www.appprintco.vn)

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ 
THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐỖ THỊ DUYÊN
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHNKT số 3642-2016-126-1

TRẦN TRÍ DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHNKT số 0895-2018-126-1



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Chỉ tiêu Mã số 31/12/2019 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
100 = 110 + 120 + 130 +140 +150 100     465.797.595.836               429.189.262.377 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110       63.133.393.841               117.891.779.046 
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120       38.000.000.000                 19.700.000.000 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130     267.969.809.747               208.124.990.769 
IV. Hàng tồn kho 140       96.341.901.364                 82.087.443.555 
V. Tài sản ngắn hạn khác 150            352.490.884                   1.385.049.007 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 200     328.084.075.798               227.331.057.873 

II. Tài sản cố định 220     300.755.160.120               212.886.781.708 
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240       20.752.730.454                   6.256.258.473 
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250         5.400.000.000                   5.400.000.000 
VI. Tài sản dài hạn khác 260         1.176.185.224                   2.788.017.692 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270     793.881.671.634               656.520.320.250 
C. NỢ PHẢI TRẢ 300     301.781.846.638               209.786.930.962 
I. Nợ ngắn hạn 310     301.781.846.638               209.786.930.962 
II. Nợ dài hạn 330
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400     492.099.824.996               446.733.389.288 
I. Vốn chủ sở hữu 410     492.099.824.996               446.733.389.288 
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411     179.880.000.000               180.000.000.000 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440     793.881.671.634               656.520.320.250 

NĂM 2019 NĂM 2018

Doanh thu thuần về BH và CCDV  1.304.428.280.420  1.159.714.899.949 

Lợi nhuận kế toán trước thuế  106.604.817.159  94.263.958.051 

Lợi nhuận sau thuế  85.639.382.822  75.573.166.440 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)  4.758  6.029 

Chỉ tiêu Đvt  31/12/2019  31/12/2018 
Cơ cấu tài sản %  
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản   58,7  65,4 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản   41,3  34,6 
Cơ cấu nguồn vốn %
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn   38,0  32,0 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản   62,0  68,0 

Chỉ tiêu Đvt
Khả năng thanh toán Lần
Khả năng thanh toán nhanh
Tiền và các khoản tương đương tiền/nợ ngắn hạn   0,2  0,6 

Khả năng thanh toán hiện hành
Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả   2,6  3,1 

Tỷ suất lợi nhuận %
Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản   13,4  14,4 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần   6,6  6,5 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ   47,6  42,0 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu   17,4  16,9 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT NĂM 2019
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VNĐ

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
72 Đường Trường Chinh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội

Tel/Fax: 024-36840095       Email: info@appmail.vn         Web: www.appprintco.vn

Người lập
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Đã ký)

Tạ Thị Tuyết Nga

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN THÀNH NAM



Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp lập ngày 20/01/2020, 
được trình bày từ trang 07 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo 
cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công 
ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến 
hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài 
chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên 
báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 
trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã 
xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các 
thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ 
của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý 
của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm 
toán của chúng tôi.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình 
tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Số: 167/BCKT/TC/NV7

       Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
  Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
Địa chỉ : Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
Tel: (+84 24) 38689 556/88             Fax: (+84 24) 38686 248           Web: kiemtoanava.com.vn

(Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp được đăng 
tải đầy đủ trên Website: www.appprintco.vn)

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ 
THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐỖ THỊ DUYÊN
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHNKT số 3642-2016-126-1

TRẦN TRÍ DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHNKT số 0895-2018-126-1



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
72 Đường Trường Chinh - P.Phương Mai- Q.Đống Đa - Hà Nội

Tel/Fax: 024-36840095       Email: info@appmail.vn         Web: www.appprintco.vn

Người lập
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Đã ký)

Tạ Thị Tuyết Nga

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN THÀNH NAM

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Chỉ tiêu Mã số 31/12/2019 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
100 = 110 + 120 + 130 +140 +150 100         469.731.198.896                    431.810.379.579 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110           66.142.104.118                    119.460.945.854 
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120           38.000.000.000                      19.700.000.000 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130         268.845.776.400                    209.151.113.163 
IV. Hàng tồn kho 140           96.352.687.494                      82.096.821.555 
V. Tài sản ngắn hạn khác 150                390.630.884                        1.401.499.007 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 200         322.684.075.798                    221.944.766.213 

II. Tài sản cố định 220         300.755.160.120                    212.886.781.708 
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240           20.752.730.454                        6.256.258.473 
VI. Tài sản dài hạn khác 260             1.176.185.224                        2.801.726.032 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270         792.415.274.694                    653.755.145.792 
C. NỢ PHẢI TRẢ 300         298.154.012.552                    204.952.379.067 
I. Nợ ngắn hạn 310         298.154.012.552                    204.952.379.067 
II. Nợ dài hạn 330
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400         494.261.262.142 
I. Vốn chủ sở hữu 410         494.261.262.142                    448.802.766.725 
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411         179.880.000.000                    180.000.000.000 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440         792.415.274.694                    653.755.145.792 

NĂM 2019 NĂM 2018

Doanh thu thuần về BH và CCDV  1.309.528.804.806  1.164.600.981.785 

Lợi nhuận kế toán trước thuế  107.353.240.370  95.922.910.098 

Lợi nhuận sau thuế  85.882.592.296  76.738.328.077 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)  4.771  5.816 

Chỉ tiêu Đvt  31/12/2019  31/12/2018 
Cơ cấu tài sản %   
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản   59,3  66,1 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản   40,7  33,9 
Cơ cấu nguồn vốn %
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn   37,6  31,4 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản   62,4  68,6 

Chỉ tiêu Đvt
Khả năng thanh toán Lần
Khả năng thanh toán nhanh
Tiền và các khoản tương đương tiền/nợ ngắn hạn   0,2  0,6 

Khả năng thanh toán hiện hành
Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả   2,7  3,2 

Tỷ suất lợi nhuận %
Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản   13,5  14,7 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần   6,6  6,6 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ   47,7  42,6 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu   17,4  17,1 

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị tính: VNĐ

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VNĐ

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN


