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TẬP ĐOÀN F.I.T (HSX: FIT) 

Quý 1 - 2018 Thư gửi cổ đông 

 
Kính gửi Quý cổ đông, 
 
Năm 2017 đã qua và chúng ta chào đón năm 2018 với kết quả kinh doanh 
Quý 1 tương đối ấn tượng. Mặc dù doanh thu tiếp tục giảm như dự kiến, hệ 
quả của các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp và mô hình kinh doanh năm 
2017, chúng ta tiếp tục đạt được những thành quả trong việc làm cho hoạt 
động quản trị doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn. Các chỉ số hiệu quả hoạt 
động kinh doanh, được thể hiện ở trang sau, là quý thứ 3 liên tiếp cho thấy 
sự cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, mặc dù doanh thu giảm, 
sự hiệu quả hơn trong kinh doanh đã mang đến cho chúng ta lợi nhuận sau 
thuế cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Điều này chắc chắn sẽ càng củng cố 
những nhận định của tôi trước đây về sự cần thiết của quá trình tái cấu trúc 
và bởi vậy các cổ đông không nên lo lắng về sự sụt giảm doanh thu.  
 
Năm 2018 sẽ tiếp tục là một năm thử thách cho những nỗ lực của chúng ta. 
Một mặt, chúng ta sẽ tiếp tục quá trình tái cấu trúc. Mặt khác, chúng ta phải 
bước đầu thể hiện kết quả kinh doanh nhiều hơn là hệ quả trong kinh doanh 
mà chúng ta đã nhìn thấy. Tôi đã làm việc với các cán bộ quản lý trong Tập 
đoàn và công ty thành viên để đảm bảo rằng một kế hoạch tăng trưởng phù 
hợp với điều kiện của Tập đoàn phải được thực hiện. Tôi xin chia sẻ với quý 
cổ đông những điểm chính yếu như sau: 
 

- Tập đoàn: Hoàn thiện mô hình quản lý tập đoàn và các công ty thành viên 

minh bạch, hiệu quả và trung thực; phát huy thế mạnh đầu tư và năng lực 

tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính; tăng trưởng doanh thu 25% và lợi nhuận 

13%. 

- Vikoda – FIT Beverage: Tiếp tục quá trình đầu tư hoàn thiện quy trình sản 

xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng kênh phân phối và bắt đầu 

có lãi. 

- Dược Cửu Long: Tập trung vào hiện thực hóa kế hoạch nâng cao doanh 

thu từ các thương vụ đầu tư vào Euvipharm và xây mới nhà máy Capsule 

III; phát triển các dòng sản phẩm mới; đồng thời triển khai liên doanh 

Benovas và nghiên cứu xây mới nhà máy Capsule IV và Nhà máy Vật tư Y 

tế công nghệ cao; tăng trưởng doanh thu 26% và lợi nhuận 15%. 

- TSC: Trọng tâm phát triển nguồn nguyên liệu cho mảng thực phẩm 

(Westfood) và hàng tiêu dùng; tăng trưởng doanh thu 25% và lợi nhuận 

từ âm 30 tỷ năm 2017 lên hòa vốn vào năm 2018. 

Đơn vị: tỷ VND 

  FIT DCL VKD TSC 

 TH17 KH18 TH17 KH18 TH17 KH18 TH17 KH18 

Doanh thu thuần từ 
HĐKD 1625 2037 765 963 211 245 825 1028 

Lợi nhuận sau thuế 112 127 75 86 -0.01 0.1 -30 0 

Tăng trưởng doanh thu   25%  26%   16%   25% 
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Tăng trưởng lợi nhuận   13%   15%   -   - 

 
 

Doanh thu giảm, nhưng hiệu quả hoạt động tăng Kết quả kinh doanh 

 
Đồ thị dưới đây thể hiện số liệu doanh thu và các chỉ số hoạt động Q1-2018, 
so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu và thông tin hoạt động khác được trình 
bày ở Bảng 1. Đồ thị bên trái thể hiện số liệu doanh thu thuần còn bên phải 
thể hiện lợi nhuận gộp và các chỉ số liên quan. 
 

  
 
Nằm trong kế hoạch dự kiến, doanh thu và lợi nhuận gộp giảm từ 393 tỷ và 
92 tỷ Q1/17 tương ứng xuống 353 tỷ và 83 tỷ Q1/18. Tỷ suất lợi nhuận gộp 
ổn định ở mức trên 23% cho thấy không có biến động lớn nào trong việc bán 
hàng và sản xuất. Tuy nhiên, nằm trong xu thế đã hình thành kể từ khi tái cấu 
trúc năm 2017, các chỉ số hoạt động tiếp tục cải thiện. Tất cả các chỉ số khi so 
sánh với doanh thu và lợi nhuận gộp đều cải thiện so với cùng kỳ năm 2017 
cho thấy Tập đoàn đã trở nên hiệu quả hơn trong quản lý hoạt động kinh 
doanh và quản lý doanh nghiệp. Đặt biệt, dù doanh thu và lợi nhuận gộp thấp 
hơn, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đã đạt 20.8 tỷ, cao hơn mức 17.3 tỷ 
cùng kỳ năm trước. 
 
Như vậy, đây là quý thứ 3 liên tiếp các chỉ số hoạt động tốt hơn so với cùng 
kỳ năm trước, cho thấy rằng những đánh giá trước đây về sự hiệu quả hơn 
trong hoạt động kinh doanh ngày càng được chứng minh bằng số liệu. Nói 
cách khác, tôi tin rằng quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và mô hình kinh 
doanh đã phát huy hiệu quả và giá trị của cổ đông đang tăng lên nhờ sự hiệu 
quả hơn trong hoạt động.  
 
Bảng 1 – Khả năng sinh lời F.I.T Group (Cuối Quý 1 2018. Đơn vị: triệu đồng) 
 

 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 

Doanh thu thuần  393,128 434,253 390,820 407,160 353,901 

Giá vốn hàng bán 301,308 323,160 307,772 308,501 270,946 

Lợi nhuận gộp  91,820 111,094 83,047 98,659 82,955 

Doanh thu hoạt động tài chính 33,927 57,425 38,781 34,559 44,516 

Chi phí tài chính 7,520 7,289 15,061 5,103 14,959 

Chi phí bán hàng 57,311 51,567 41,409 60,434 49,693 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,422 28,504 29,921 46,621 29,694 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 24,076 84,528 36,330 10,882 29,133 
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Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 28,380 90,323 35,766 9,940 29,166 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18,096 70,485 23,848 154 22,760 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 17,321 58,498 20,280 9,949 20,789 

 
 
 
 

 

Vị thế tài chính Tài sản và vốn chủ sổ hữu vững mạnh; tỷ suất lợi nhuận tốt hơn 

 
Đồ thị dưới đây thể hiện số liệu tổng tài sản, vốn chủ sổ hữu, và các chỉ số 
sinh lời trong Q1/2017 và Q1/2018. Nhiều số liệu khác được trình bày trong 
Bảng 2. 
 

 
Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đã tăng so với cùng kỳ năm 
trước, với tổng tài sản đạt 5,670 tỷ so với 4,910 tỷ và vốn chủ sở hữu đạt 
4,099 so với 3,884 tỷ. Tăng trưởng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cùng với 
cơ cấu tài sản lành mạnh và cấu trúc vốn hợp lý là bằng chứng cho vị thế tài 
chính khỏe mạnh của tập đoàn.  
 
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, thể hiện trên đồ thị, đều 
tăng so với cùng kỳ năm trước, càng củng cố những thành quả thu được từ 
sự hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù con số còn ở mức 
khiêm tốn, tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục câu chuyện 
tăng trưởng này trong thời gian tới. 
 

Bảng 2 – Báo cáo tài chính F.I.T Group (cuối quý 3 – 2017. Đơn vị: triệu đồng) 
 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 

Tài sản ngắn hạn 2,612,158 2,897,977 2,425,474 2,421,819 3,021,148 

Tiền và các khoản tương đương tiền 99,294 159,327 149,862 44,148 38,199 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,642,806 1,874,100 1,445,489 1,642,018 2,160,440 

Tài sản dài hạn 2,298,291 2,336,228 2,305,469 2,477,670 2,649,119 

Tài sản cố định 458,360 467,577 454,048 557,506 558,624 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,467,573 1,515,449 1,474,265 1,462,907 1,608,666 

Tổng tài sản 4,910,449 5,234,205 4,730,943 4,899,489 5,670,267 

Nợ phải trả 1,025,716 1,245,471 737,607 901,611 1,570,915 

Nợ ngắn hạn 935,707 1,167,567 636,610 665,919 944,630 

Nợ dài hạn 90,009 77,904 100,997 235,692 626,285 

Vốn chủ sở hữu 3,884,733 3,988,734 3,993,336 3,997,878 4,099,352 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,547,302 2,547,302 2,547,302 2,547,302 2,547,302 
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Thặng dư vốn cổ phần 70,057 70,046 70,046 70,046 70,046 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 146,246 198,516 216,413 222,991 244,486 

Tổng nguồn vốn 4,910,449 5,234,205 4,730,943 4,899,489 5,670,267 

 
 

Cộng đồng Trách nhiệm xã hội (CSR) 

 
Kết quả tài chính không phải là mục tiêu duy nhất cho cổ đông trong thế giới 
hiện đại. Định vị phát triển bền vững, và phù hợp với thông lệ quốc tế, chúng 
ta coi các hoạt động CSR là một phần của mô hình kinh doanh. Trong cách 
nhìn của chúng ta, làm cho xã hội tốt đẹp hơn cũng quan trọng như là đối với 
hoạt động kinh doanh. Trong thời gian qua, chúng ta đã tài trợ cho các hoạt 
động như khám chữa bệnh miễn phí cho 1000 người dân nghèo tại Trà Vinh 
hay thực hiện chương trình hàng tháng phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân 
tại Bệnh viện K và Viện bỏng Quốc gia, hay các hoạt động thiện nguyện tài 
trợ nhân dịp năm mới. Sự tham gia và đóng góp của chúng ta, dù quy mô 
nhỏ, đã thể hiện rằng chúng ta có một cam kết mạnh mẽ đối với cộng đồng 
và xã hội. Chúng ta hướng tới trở thành công ty hàng đầu thực thi trách 
nhiệm xã hội tại Việt nam. 

 

Lời kết Quý 1 - 2018 

 
Năm 2017 đã qua với kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng của quá trình tái 
cấu trúc. Năm 2018, nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón chúng ta ở 
phía trước. Nhưng chúng ta đã hoàn thành Quý 1 với kết quả ấn tượng và tôi 
hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm được điều này trong cả năm, đúng như 
những kế hoạch kinh doanh mà chúng ta đã trình bày tại Đại hội cổ đông 
thường niên. 
 
Chúng ta cũng sẽ tiếp tục cam kết đưa hoạt động kinh doanh trở nên minh 
bạch và trung thực đối với những người có quyền lợi liên quan. Chúng ta sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và thu hút những nhân sự tốt về làm 
việc với Tập đoàn. Chẳng hạn, sự gia nhập Hội đồng quản trị của ông Kiều 
Hữu Dũng, một người có tiếng trong lĩnh vực tài chính, là một ví dụ nữa cho 
thấy sự cam kết của Tập đoàn cho sự phát triển trong dài hạn. 
 
Để kết thúc, thay mặt Tập đoàn, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn sâu đậm nhất tới 
đội ngũ cán bộ công nhân viên, khách hàng và các cổ đông của Tập đoàn – 
những người đã luôn sát cánh và tin tưởng vào chiến lược và tương lai của 
FIT. Tôi thực sự rất tự hào khi được làm việc cùng các bạn. 
 
 
Kính thư, 
 

 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Tổng Giám Đốc 
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