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THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kính gửi cổ đông và nhà đầu tư, 

Nửa đầu năm 2017 đã đi qua với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn F.I.T, Tôi xin hân hạnh báo 
cáo với quý nhà đầu tư về kết quả hoạt động của Tập đoàn thời gian qua, những chiến lược trong thời gian tới cùng 
với kế hoạch thực hiện.  
 

Trong quá trình chuyển đổi từ một Công ty dịch vụ tài chính sang thành một tập đoàn đầu tư kinh doanh, F.I.T đã có 
nhiều bước đi đột phá đặc biệt trong lĩnh vực Dược phẩm bao gồm: 
 
Dược phẩm 
- Thương vụ mua lại Euvipharm vào tháng 1 năm 2017 với giá trị 170 tỷ đồng. 
- Khởi công xây dựng nhà máy mới sản xuất vỏ nang rỗng tại Dược Cửu Long. 
- Thành lập liên doanh Benovas cùng với SCIC, tham gia vào phân khúc thuốc ung thư với mục tiêu xây dựng nhà 

máy hiện đại hàng đầu Việt Nam. 
- Ra mắt dòng sản phẩm thuốc giảm đau mới Panagan của Dược Cửu Long. 
Nhờ vào sự năng động trong thời gian qua, VPC (HSX: DCL) kỳ vọng không chỉ tăng khả năng sản xuất mà còn mở 
rộng danh mục sản phẩm của mình đến các lĩnh vực mới như thuốc tiêm và thuốc nhỏ mắt giúp công ty vươn tới 
mức doanh thu cao hơn trong tương lai.. 
Ngành hàng tiêu dùng nhanh 
Ngành hàng tiêu dùng nhanh tiếp tục cải tiến danh mục sản phẩm với nhiều sản phẩm mới. 
Nông nghiệp: 
Như đã công bố, F.I.T cũng đã thu hẹp hoạt động trong ngành Nông nghiệp với việc dừng hẳn hoạt động của mảng 
nông dược. 
 

Bên cạnh đó, F.I.T đã hoàn tất một thương vụ mua bất động sản tại Hà Nội. Trong thương vụ này F.I.T mua 2 tầng của 
Tòa nhà Times Tower phục vụ việc di dời văn phòng Trụ sở chính của Tập đoàn. 
 

Trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, Tập đoàn được kỳ vọng sẽ đem đến tăng trưởng mạnh mẽ trong 
tương lai. Doanh thu của Tập đoàn trong tháng đầu năm 2017 đạt 827 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, 
tuy nhiên nhờ hoạt động tài chính xuất sắc trong kỳ, lợi nhuận thuần sau thuế loại trừ lợi ích cổ đông thiểu số đạt 
75,8 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. 
 

Chúng tôi tin tưởng rằng những ảnh hưởng đối với lợi nhuận Công ty chỉ diễn ra trong ngắn hạn, nhưng sẽ mang lại 
lợi ích vượt trội cho các nhà đầu tư trong dài hạn.  
 

Sở hữu năng lực tài chính vững mạnh, vào tháng 1/2017 vừa qua, F.I.T đã tiếp tục nâng cao sức mạnh tài chính khi 
tăng vốn thêm 358 tỷ. Đây là nền tảng quan trọng giúp F.I.T chủ động công tác đầu tư cho các mục tiêu tăng trưởng 
lợi nhuận và phát triển bền vững. 

        Tổng Giám đốc 
 
 

 
  

 
            

                                                                                                                                               Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG 
&NHÀ ĐẦU TƯ
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Nửa đầu năm 2017- một bắt đầu khá trầm lắng  

➢ Tập đoàn tiếp tục đầu tư vào việc phát triển các thương hiệu và tung sản phẩm mới, đặc biệt là Nước giải khát, 

sản phẩm Hóa mỹ phẩm và Dược phẩm; 

➢ Trong quý 4 năm 2016, một lượng hàng lớn đã được các nhà phân phối nhập về dẫn đến kết quả trầm lắng trong 

quý đầu tiên của năm 2017, đặc biệt là đối với Dược phẩm và Nước giải khát. Tuy nhiên bắt đầu từ quý 2/2017 

hoạt động kinh doanh đã trở lại guồng. 

➢ Một số nhà máy Dược phẩm và Thực phẩm tạm dừng sản xuất trong thời gian nâng cấp hoặc bảo trì trong quý 1 

năm 2017. 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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DƯỢC PHẨM: 

Sau một năm 2016 tăng trưởng mạnh mẽ, Công ty CP 

Dược phẩm Cửu Long (DCL) khởi đầu với kết quả 6 

tháng đầu năm tăng trưởng chỉ 2,18% so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 373 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động giảm 

15,5% so với cùng kỳ năm trước đạt 43,57 tỷ đồng. Tỷ 

lệ tăng trưởng thấp này là kết quả của việc tạm ngưng 

sản xuất tại một số dây chuyền để phục vụ công tác 

bảo trì bảo dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn mực 

GMP WHO và lượng hàng tồn kho còn trong hệ thống 

nhà phân phối từ quý 4/2016 đến hết quý 1/2017. Từ quý 2, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu quay lại mức tăng trưởng 

ấn tượng 18%. 

Ngoài ra, DCL cũng đã hoàn tất thương vụ mua lại Công ty Dược phẩm Euvipharm vào đầu năm 2017, việc hợp nhất 

kết quả kinh doanh Euvipharm vào DCL gây ra tác động tiêu cực, vì như dự kiến, Euvipharm (EVP) có kết quả kinh 

doanh âm trong nửa đầu năm 2017. 

DCL đã khởi động dự án thuốc điều trị Ung thư vào Quý 1/2017 bằng việc thành lập liên doanh với SCIC là CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS. Benovas cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với hai Công ty Châu Âu để phát triển sản 

xuất 5 loại sản phẩm thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam. 

DCL hoạt động trong 03 lĩnh vực chính: 

 
Dược phẩm:    
Doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm trước đạt 253,4 tỷ đồng, trong đó doanh số EVP đóng góp đã bù đắp cho 
doanh số mất đi trong quá trình một số dây chuyền sản xuất tạm ngưng sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa phục vụ 
cho công tác tái đăng kiểm GMP WHO. Kênh OTC đóng góp 69% tổng doanh thu và kênh ETC đóng góp 31%. 
DCL kết hợp danh mục thuốc của EVP vào danh mục thuốc hiện có của DCL và đã thực hiện phân bổ các nhãn hàng 
này đến từng đội ngũ bán hàng riêng.  
Trong tháng 7 vừa qua, DCL cũng đã thực hiện ra mắt lại nhãn hiệu thuốc giảm đau Panalgan ra ngoài thị trường, sử 
dụng bao bì và nhận diện thương hiệu mới. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO THEO LĨNH VỰC 
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Viên nang rỗng:  
Các nhà máy viên nang rỗng (Vincancap) hiện tại đã chạy hết 100% công suất nhưng vẫn không đủ cung ứng thị 
trường. Nhu cầu sử dụng đối với mặt hàng viên nang rỗng cho các nhà máy dược phẩm nội bộ tăng đáng kể dẫn đến 
doanh thu ghi nhận của viên nang rỗng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80,8 tỷ. Mảng sản xuất viên nang 
rỗng vẫn là một trụ cột trong hoạt động của DCL, mang đến dòng tiền và lợi nhuận đáng kể cho Công ty. 
Trong kỳ vừa qua, DCL tiếp tục thi công xây dựng nhà máy mới, dự kiến giai đoạn một của dự án mở rộng Vincancap 
sẽ được hoàn thiện và đưa vào vận hành vào cuối năm 2017, giúp tăng thêm 60% năng lực sản xuất, vốn đầu tư cho 
giai đoạn này là 160 tỷ. 
 

Hình ảnh công trường thi công: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dụng cụ y tế:  
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, mảng dụng cụ y tế (Vikimco) có mức tăng trưởng doanh thu âm 8,8% so với cùng kỳ 
năm trước, đạt 35,6 tỷ đồng do có giai đoạn tạm ngưng sản xuất phục vụ nâng cấp và bảo trì. Bán hàng qua kênh 
ETC chiếm 80% doanh thu. 
 
Trong nửa năm còn lại, với hoạt động sản xuất quay lại nhịp độ bình thường, chúng tôi kỳ vọng ở Dược Cửu Long 
một xu hướng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn hẳn nửa đầu năm. Đối với lợi nhuận, không xét đến kết quả từ 
hoạt động M&A, chúng tôi kỳ vọng DCL sẽ cải thiện khả năng lợi nhuận đáng kể. 
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THỰC PHẨM: 

Do đóng cửa nhà máy để lắp đặt thiết bị mới trong thời gian 
dài, sản lượng của Westfood đã giảm mạnh trong nửa đầu 
năm, dẫn đến doanh thu đạt 129 tỷ đồng, giảm 18% so với 
năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận hiện thời (lợi nhuận hoạt 
động sau kết quả hoạt động tài chính) đạt 12,24 tỷ đồng, tăng 
9% so với năm trước. 

Với năng lực sản xuất vừa được nâng cấp, Westfood tự tin có thể đáp ứng những đơn hàng lớn và những đơn hàng 
mới đối với sản phẩm đóng gói nhỏ xuất khẩu sang Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Doanh thu trong nửa sau của 
năm 2017 có thể bù đắp cho doanh thu thấp của nửa đầu năm. 

Để theo đuổi phát triển bền vững, Westfood tiếp tục đầu tư vào các vùng nguyên liệu nhằm cung cấp trái cây chất 
lượng cao và ổn định cho sản xuất, mục tiêu diện tích canh tác là 40 ha vào cuối năm nay. 

 

 
 
NÔNG NGHIỆP: 
 
F.I.T, thông qua TSC, vẫn duy trì ngành nông nghiệp nhưng giữ ở quy mô nhỏ. Sau khi 
bán công ty thuốc bảo vệ thực vật và ngừng hoạt động trong mảng hạt giống, hiện tại 
hoạt động chính của TSC là thương mại đối với sản phẩm bột mì. Doanh thu nửa đầu 
năm 2017 là 138,42 tỷ, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thay đổi quy mô 
của thương mại, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.   
 
Do ảnh hưởng của việc thu nhỏ quy mô kinh doanh, thành tích TSC trong nửa cuối năm 

sẽ tiếp tục giảm so với năm trước. 
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F.I.T CONSUMER: 

 
F.I.T Consumer (FC) là công ty quản lý hoạt động kinh doanh đối với mảng hàng 

tiêu dùng nhanh của Tập đoàn F.I.T, gồm Nước giải khát và Hóa mỹ phẩm. Các 

Công ty hoạt động được hợp nhất vào FC theo phương thức vốn chủ sở hữu trong 

khi FC đóng vai trò nhà phân phối ở thị trường Việt Nam cho các công ty sản xuất. 

Nắm giữ 49% Vikoda và Sao Nam, FC tập trung vào việc tái cấu trúc các Công ty thông qua cải tạo hệ thống phân 
phối để mở rộng độ phủ đồng thời nỗ lực chuyển sang mô hình bán hàng chủ động, chú trọng nhận diện thương 
hiệu để tăng nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu của Công ty, phát triển các dòng thương hiệu và ra mắt 
những sản phẩm mới, tổ chức lại bộ phận marketing với nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm.  
 
Sau năm 2016 tăng trưởng mạnh mẽ, FC bắt đầu phải đối mặt với nhiều thử thách, trong nửa đầu năm 2017 sức 
mua từ kênh phân phối có dấu hiệu chững lại, thời tiết không thuận lợi cho ngành nước giải khát và một số xáo trộn 
đến từ việc tái cấu trúc đội ngũ bán hàng. Do vậy, doanh thu của FC trong nửa đầu năm 2017 giảm 9% (trên cơ sở giả 
định hợp nhất các công ty cả năm 2016 và 2017) so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp tục đầu tư vào hoạt động bán hàng, 
khuyến mãi và tiếp thị, lợi nhuận hoạt động của công ty là âm 8 tỷ đồng  
 
FC hoạt động trong hai lĩnh vực: 
 
Nước giải khát  
 
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 giảm 11% so với cùng kì năm ngoái do tốc 

độ bán hàng của các nhà phân phối chậm lại, thời tiết mưa nhiều và không 

nắng nóng như năm trước cũng làm giảm đi nhu cầu của người tiêu dùng 

với nước giải khát. Ngoài ra, những quy định mới về thức uống có đường đã 

khiến cho các nhãn hàng nước ngọt như Sumo và ISport bị ảnh hưởng. Lợi 

nhuận hoạt động trong 6 tháng đầu năm của mảng nước giải khát đang là 

âm 6 tỷ đồng. 

Trong thời gian vừa qua, công ty đã ra mắt thị trường một số sản phẩm mới 

như Café đóng chai IMen Ban Mê, trà chanh đóng chai Iteen Pokemon.  

Trong nửa cuối năm 2017, Công ty sẽ quay lại tập trung vào phát triển thương hiệu và hình ảnh cho sản phẩm truyền 

thống thế mạnh của mình: nước khoáng thiên nhiên. 
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 Sản phẩm chăm sóc gia đình và cá nhân (Hóa mỹ phẩm) 

Doanh thu giảm 5% so với cùng kỳ năm trước đạt 72 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 
năm do chấm dứt hoạt động nhập khẩu và phân phối đối với một số nhãn hiệu 
để tập trung vào phát triển thương hiệu riêng, đặc biệt là Tero, chiếm hơn 15% 
Doanh thu. Thành công trong công tác kiểm soát chi phí tiếp thị và khuyến mãi 
giúp công ty giảm lỗ hoạt động giảm từ 12 tỷ đồng trong kỳ trước xuống còn 2 
tỷ đồng.  
 
FC đã ra mắt một số sản phẩm mới như sản phẩm nước rửa tay Dr Clean với hai 

hương mới Sữa dừa (Cocomilk) và hoa Diên vĩ (Ocean Iris) trong tháng 3; trong 

quý 2/2017 ra mắt bộ đôi sản phẩm nước giặt  Tero cùng sữa tắm dưỡng trắng 

Nuwhite Yogurt. 

 

Nhờ những sản phẩm mới ra mắt, đặc biệt là các sản phẩm mang nhãn hiệu Tero, HPC dự kiến sẽ có doanh số tốt 

hơn trong 6 tháng cuối năm. 

 
 
 
 
F.I.T LAND: 
 
F.I.T Land được thành lập trong năm 2016, với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ sẽ 
đầu tư vào bất động sản văn phòng, bất động sản công nghiệp và thương mại 
chủ yếu phục vụ nhu cầu hoạt động của các Công ty của Tập đoàn.  
 
F.I.T Land sẽ lập một danh mục đầu tư với mục tiêu tạo ra dòng tiền mặt thường xuyên và gia tăng giá trị tài sản của 
Công ty theo thời gian. 
Thương vụ đầu tiên mà FIT Land đã hoàn tất là thương vụ mua lại 2 tầng của một Tòa cao ốc văn phòng tại Hà Nội 
trong tháng 3 năm 2017. Công ty mẹ cũng đã hoàn tất việc chuyển văn phòng trụ sở chính của công ty sang tòa nhà 
mới này trong tháng 5 vừa qua. 
 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC 
Thực hiện theo đúng chiến lược tập trung vào việc xây dựng một tập đoàn đầu tư kinh doanh, F.I.T đã giảm các hoạt 

động tài chính trong chín tháng đầu năm 2016, đặc biệt là chứng khoán và giao dịch trái phiếu. Tuy nhiên lợi nhuận 

hiện tại của mảng này trong nửa đầu năm 2017 vẫn tăng đột biến 52% so với cùng kỳ năm đạt 56.86 tỷ đồng trước 

nhờ vào diễn biến thuận lợi của thị trường Chứng khoán, đặc biệt là từ các khoản đầu tư ngắn hạn. 
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SỰ THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

 
F.I.T tăng thêm 7,1% sở hữu tại DCL chiếm 71,72% tương đương khoản đầu tư 100,7 tỷ đồng  

 
QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CTCP TẬP ĐOÀN F.I.T 
 
Sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc phát hành 

31.181.285 cổ phiếu với giá 11.500 đồng / cổ phiếu, F.I.T đã phát hành cổ phiếu trong quý 1 năm 2017, tăng vốn 

điều lệ lên 2.547 tỷ đồng. 

GROUP OGARNIZATION  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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No 150, 14/9 Str, Vinh Long 

Cai Son Hang Bang 
Industrial Park, An 

Binh, Ninh Kieu, 
Can Tho 

No 1D, Pham Ngu 
Lao Str, Ninh Kieu, 

Can Tho 

Dien Tan, Dien 
Khanh, Khanh Hoa 

 
(070) 3822 533 (0710) 3893 893 (0710) 3825 848 

(058) 3783359  
3783571 

 
www. pharimexco.com.vn www.westfood.vn www.tsccantho.com.vn www.danhthanh.com.vn 

 
 
 
 
For any information on F.I.T and its Group, please contact: 

Jean-Charles Belliol, IR Director, at jean.charlesbelliol@fitgroup.com.vn 
Pham Thi Kim Lien, IR Associate, at lien.ptk@fitgroup.com.vn 
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