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F.I.T GROUP (HSX: FIT) 

Quý IV - 2019 Thư gửi cổ đông 

 
Kính gửi Quý cổ đông, 

 
Quý IV năm 2019 là một quý mà công ty cổ phần tập đoàn F.I.T đã có được kết quả kinh 

doanh rất khả quan nhờ việc hoàn tất các thương vụ lớn một cách thành công, chốt lại một 

năm tăng trưởng và thay đổi rõ rệt về hiệu quả kinh doanh so với năm 2018. Cụ thể trong 

quý IV năm 2019, F.I.T đạt lợi nhuận trước thuế 78.4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt lợi 

nhuận âm. Kết quả này đã đem lại động lực to lớn để công ty cổ phần tập đoàn F.I.T cũng 

như toàn thể các công ty thành viên trong tập đoàn tiếp tục phấn đấu cho những kế hoạch 

trong tương lai.  

 

Kết quả lợi nhuận tăng vọt trong quý IV được đóng góp bởi hầu hết các mảng kinh doanh 

và sự nỗ lực của toàn thể tập đoàn, trong đó: 

 

Hoạt động quản trị từ công ty mẹ: toàn bộ hệ thống, con người của công ty mẹ được quán 

triệt tinh thần tập trung tối đa hỗ trợ các công ty thành viên. Các bộ phận chuyên trách 

thường xuyên xuống các đơn vị thành viên hỗ trợ trực tiếp bên cạnh các cuộc họp online 

để cùng tìm ra giải pháp cho bài toán thực tế. Từng bước áp dụng những mô hình đã được 

kiểm chứng thành công tại công ty thành viên cho những công ty thành viên khác. Các công 

việc đều có được sự tham gia tích cực và phối hợp của các bộ phận: 

 

-Bộ phận tài chính: từng bước giúp đỡ các công ty thành viên hoàn thiện quy trình chuẩn 

về tài chính, từ phương pháp lập kế hoạch cho đến giám sát các chỉ số tài chính, kiểm soát 

các loại chi phí và những khoản phát sinh ngoài dự toán, cho đến cách thức phối hợp giữa 

các khâu liên quan đến tài chính.  

-Bộ phận Pháp Chế: cũng có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát và chuẩn hóa các hợp đồng 

với các đối tác. Đánh giá rủi ro tiềm ẩn để có thể chuẩn hóa và loại bỏ các cam kết, thỏa 

thuận có khả năng gây rủi ro trong tương lai. 

-Bộ phận Dự Án và Đầu Tư: tư vấn giải pháp tối ưu và hỗ trợ tìm kiếm nhà thầu, lên kinh 

phí chi tiết đầy đủ cho việc bảo trì bảo dưỡng. Phối hợp với các đơn vị thành viên đánh giá 

các dự án tiềm năng và lập kế hoạch chi tiết trong việc triển khai mở rộng sản xuất khi cần 

thiết.  

 

Mảng Dược Phẩm: Trong năm 2019 vừa qua Dược Cửu Long (DCL) đã hoàn tất được 

thương vụ thoái vốn tại Euvipharm một cách rất thành công với giá trị 191 tỷ đồng. Việc 

thoái vốn thành công giúp DCL tập trung hơn nữa vào các mảng đang có như dược phẩm, 

sản xuất viên nang và vật tư y tế. Bên cạnh đó việc thoái vốn tại Euvipharm cũng giúp DCL 

hoàn nhập được các khoản dự phòng, đồng thời đem về dòng tiền lớn giúp DCL có thêm 

nguồn tài chính phục vụ các kế hoạch mở rộng sản xuất đầu tư dây chuyền sản xuất viên 

nang (Capsule) và vật tư y tế trong tương lai. Bên cạnh việc thoái vốn cũng phải kể đến sự 

tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận của mảng Capsule khi nhà máy Capsule 3 đi 

vào hoạt động full công suất 3 ca. Doanh thu và lợi nhuận của mảng Capsule có những tăng 

trưởng rất đáng khích lệ, tăng trưởng tương ứng 20% và 10%. Hiện tại số lượng đơn đặt 

hàng của mảng Capsule luôn ở mức cao, có thời điểm đơn hàng vượt công suất.  

Dự án Benovas, phối hợp với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cũng 

đang được theo sát. Trong 2019 DCL cũng đã thành công trong việc xin visa cho thuốc ung 

thư Bevacibin.  
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Bên cạnh đó mảng bán hàng theo đơn, kênh ETC, cũng đã đem lại những chuyển biến rõ 

nét. Từ việc không có lãi trong những năm trước đó, sang năm 2019 và trong quý IV 2019, 

mặc dù doanh thu chưa tăng trưởng, nhưng mảng ETC đã lần đầu tiên đem về lợi nhuận. 

Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm tái cấu trúc, thay đổi hướng đi và chiến lược bán 

hàng.  

Tuy nhiên mảng bán hàng theo kênh OTC đang gặp phải những thách thức khi giá đầu vào 

nguyên liệu tăng, dẫn đến việc giảm biên lợi nhuận. Hiện tại dược phẩm Cửu Long vẫn đang 

tiếp tục duy trì mặt bằng giá bán để nhiều người, đặc biệt là người nghèo vẫn có khả năng 

tiếp cận thuốc.  

 

Mảng nông nghiệp: Mặc dù các hoạt động của Tổng công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp 

cần thơ (TSC) vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong xuất khẩu hàng hóa sang Trung 

Quốc. Tuy nhiên những kết quả đạt được của TSC là rất đáng khen ngợi trong đó: 

 

Westfood: Trong quý IV vừa qua West food gặp nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên 

liệu do miền Nam chứng kiến những yếu tố thời tiết bất lợi và mất mùa dẫn đến giá thu 

mua nhiều loại nông sản vượt định mức cho phép. Thu mua gặp khó khiến cho doanh thu 

quý IV của mảng chế biến nông sản bị sụt giảm và kéo lợi nhuận cả năm của mảng này giảm 

nhẹ. Bên cạnh đó Westfood tiếp tục làm việc với các đối tác phát triển sản phẩm đóng 

trong ly cung cấp cho các bạn hàng Hàn Quốc, tìm kiếm các đối tác và nghiên cứu phát 

triển sản phẩm mới.  

 

Vikoda: Quý IV năm 2019 tiếp tục chứng kiến sự đi lên mạnh mẽ của Vikoda qua sản lượng 

và kết quả kinh doanh. Có thể nói năm 2019 là năm đánh dấu mốc son mới với Vikoda khi 

doanh nghiệp đã có được lợi nhuận sau thuế cao kỉ lục.  

Kết quả kinh doanh có được đầu tiên phải kể đến sản lượng tiêu thụ sản phẩm liên tục tăng 

theo thời gian. Năm 2019 là năm chứng kiến sản lượng tiêu thụ kỉ lục của mặt hàng nước 

trắng với hai sản phẩm nước Vikoda và nước Đảnh Thạnh.  

Bên cạnh những con số về sản lượng là hàng loạt các con số về chỉ tiêu tài chính đi lên rất 

tích cực. Chi phí giá vốn luôn được kiểm soát gắt gao giúp cho biên lợi nhuận gộp được cải 

thiện. Khâu bán hàng, chi phí bán hàng, số ngày tồn kho cũng được cải thiện rõ rệt.  

 

HPC: Đây vẫn là lĩnh vực mà tập đoàn đang ưu tiên việc mở rộng thị phần và phát triển 

thương hiệu, chính vì thế trong giai đoạn hiện nay HPC chưa có được những kết quả kinh 

doanh như mong đợi. Quý IV cũng là thời gian HPC nhận được sự trợ giúp rất lớn về nguồn 

lực từ team Tài Chính của tập đoàn. Bộ phận Tài Chính của tập đoàn đã cử người làm việc 

trực tiếp tại HPC để chuẩn hóa các quy trình tài chính. Bên cạnh đó tập đoàn cũng tìm kiếm 

nhân sự có kinh nghiệm, am hiểu ngành nghề và có khả năng để có thể dẫn dắt HPC phát 

triển mạnh ở lĩnh vực đầy tiềm năng này. 
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Doanh thu và lợi nhuận giảm do ghi nhận chi phí kinh doanh Kết quả kinh doanh 

 
Bảng dưới đây thể hiện số liệu doanh thu và các chỉ số hoạt động Q.IV-2019, so với cùng 
kỳ năm trước. 
Bảng 1 – Khả năng sinh lời F.I.T Group (Quý IV/ 2019. Đơn vị: triệu đồng) 

 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 

Doanh thu thuần  438,700 270,117 317,374 262,596 331,386 

Giá vốn hàng bán 349,719 220,860 248,532 202,163 254,352 

Lợi nhuận gộp  88,981 49,257 68,842 60,432 77,034 

Doanh thu hoạt động tài chính 30,765 30,630 33,098 30,901 105,317 

Chi phí tài chính 21,085 13,159 19,295 13,056 21,479 

Chi phí bán hàng 60,654 35,579 43,640 37,572 49,843 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 37,235 26,927 29,406 26,470 30,867 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 489 4,285 10,424 17,332 77,779 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,285 4,537 16,262 20,747 78,473 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -6,001 -633 11,441 15,172 66,095 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ -4,707 2,508 8,064 9,790 49,866 

 

Các con số liên quan đến kết quả kinh doanh của tập đoàn F.I.T trong quý IV đều tăng trưởng vượt bậc 
so với các quý liền kề. Tuy doanh thu thuần trong năm 2019 giảm so với cùng kì, nhưng giá vốn được 
kiể smoát chặt dẫn đến lợi nhuận gộp suy giảm không đáng kể. Trong quý IV F.I.T Group cũng có được 
doanh thu tài chính đột biến đến từ việc thoái vốn tại Euvipharm. Đi đôi với đó là chi phí bán hàng, chi 
phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh so với cùng kỳ. Kết quả F.I.T Group có bước nhẩy vọt về 
lợi nhuận trong năm 2019. Đây là thành tựu ban đầu rất đáng mừng và hứa hẹn được tiếp tục phát huy 
trong năm 2020. 
 

Vị thế tài chính Tài sản và vốn chủ sổ hữu lành mạnh dù lợi nhuận trong quý sụt giảm 

 
Tình trạng tài chính của F.I.T vẫn đang trong trạng thái rất tốt khi tiền và các tài sản đầu 
tư tài chính ngắn hạn vượt 2021 tỷ. Tài sản dài hạn cố định giảm nhẹ do thoái vốn 
Euvipharm khỏi tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được gia tăng lên mức 
276 tỷ. 
 

                        Bảng 2 – Vị thế tài chính F.I.T Group (Quý IV/ 2019. Đơn vị: triệu đồng) 
 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 

Tài sản ngắn hạn 2,568,443 2,446,055 2,467,087 2,510,739 2,766,190 

Tiền và các khoản tương đương tiền 40,802 70,511 24,098 28,435 23,887 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,716,311 1,655,584 1,762,320 1,806,172 2,021,522 

Tài sản dài hạn 2,628,848 2,600,446 2,640,359 2,624,534 2,518,519 

Tài sản cố định 714,384 705,488 691,993 679,644 500,473 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,619,574 1,607,137 1,672,888 1,675,986 1,694,604 

Tổng tài sản 5,197,292 5,046,501 5,107,446 5,135,274 5,284,710 

Nợ phải trả 1,228,665 1,078,001 1,131,319 1,145,828 1,238,040 

Nợ ngắn hạn 598,492 460,700 539,123 618,415 716,670 

Nợ dài hạn 630,173 617,301 592,195 527,412 521,370 

Vốn chủ sở hữu 3,968,627 3,968,500 3,976,127 3,989,446 4,046,670 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,547,302 2,547,302 2,547,302 2,547,302 2,547,302 

Thặng dư vốn cổ phần 70,046 70,046 70,046 70,046 70,046 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 211,114 214,128 218,378 227,308 275,944 

Tổng nguồn vốn 5,197,292 5,046,501 5,107,446 5,135,274 5,284,710 

 

Cộng đồng Trách nhiệm xã hội (CSR) 

 
Nối tiếp các hoạt động trách nhiệm xã hội trong các kỳ trước, trong kỳ, chúng ta đã 
thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa như chương trình Khám chữa 
bệnh miễn phí, chương trình phát cơm miễn phí tại các bệnh viện.v.v. Ngoài ra, trong 
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Quý, chúng ta còn có những hoạt động tài trợ cho các hoạt động thể dục thể thao, góp 
phần nâng cao sức khỏe cho người Việt. 
Như đã nói ở những Thư trước, ngoài mục tiêu tài chính, F.I.T Group luôn định vị là 
một công ty tiên phong trong các vấn đề trách nhiệm xã hội. Các hoạt động của F.I.T 
Group mặc dù có phạm vi nhỏ, nhưng đều thể hiện cam kết lớn của F.I.T Group đối với 
cộng đồng và xã hội. 

 
 

Lời kết Quý IV/2019 

 
Với những kết quả có thể nói là khởi sắc trong quý IV năm 2019, chúng ta thêm tin tưởng 
vào quá trình tái cơ cấu, và con đường F.I.T Group đã lựa chọn. Kết quả kinh doanh có 
những thay đổi cơ bản, không chỉ chuyển từ trạng thái lỗ sang có lãi, mà những chỉ tiêu 
tài chính đều có những cải thiện tích cực. Đặc biệt ở một số công ty thành viên như 
Vikoda, kết quả là vô cùng khởi sắc. Một vài lĩnh vực thì chúng ta vẫn cần thêm thời gian 
để tái cấu trúc hoạt động cũng như dòng sản phẩm. Bên cạnh đó việc hoàn thiện các quy 
trình, quy chế và sát sao trong quản trị giúp công ty mẹ và toàn bộ tập đoàn tiết kiệm 
được nhiều hơn thời gian và nguồn lực. Trong năm 2020, toàn thể ban lãnh đạo cùng các 
cán bộ nhân viên toàn tập đoàn F.I.T quyết tâm, sát sao hơn nữa, dồn nguồn lực để hỗ 
trợ các công ty thành viên còn lại sớm đạt được những kết quả tích cực như những gì mà 
Vikoda đã làm được trong cả năm 2020.  
 
Để kết thúc, thay mặt Tập đoàn, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất tới đội ngũ cán bộ 
công nhân viên, khách hàng và đặc biệt là các cổ đông của Tập đoàn – những người đã 
luôn sát cánh cùng chúng tôi. Cám ơn sự tiếp tục tin tưởng của Quý vị vào tương lai của 
Tập đoàn F.I.T. 
 
 
Trân trọng, 
 

 
 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Tổng Giám Đốc 
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