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CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  
Mã chứng khoán: VNM (HOSE) 

 

 

Tp. HCM, ngày 29/04/2020 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

V/v: KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2020 

“Doanh thu thuần tăng trưởng 7,3%; Đóng góp gần 30 tỉ đồng cho hoạt động phòng 

chống dịch Covid-19” 

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk” hoặc “Công ty”) đã công bố báo cáo tài chính quý 

1 năm 2020 trên website Công ty tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-tai-chinh 

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Q1/2020 (tỉ đồng) 

Kết Quả Kinh Doanh Q1/2020 Q1/2019 Thay đổi  Cân Đối Kế Toán 31/3/2020 31/3/2019 

Doanh thu thuần 14.153 13.189 7,3%  Tiền & tương đương tiền 15.750 10.876 
    Trong nước 12.092 11.212 7,9%  Phải thu khách hàng 4.132 5.076 
    Nước ngoài 2.061 1.977 4,2%  Hàng tồn kho 5.734 5.354 

Giá vốn hàng bán 7.547 7.034 7,3%  TSCĐ và XDCB DD 15.627 14.183 
    Trong nước 6.388 5.964 7,1%  Tài sản khác 4.831 2.816 
    Nước ngoài 1.159 1.070 8,3%  Tổng tài sản 46.074 38.305 

Lợi nhuận gộp 6.606 6.155 7,3%  Phải trả người mua 4.205 3.560 
    Trong nước 5.704 5.248 8,7%  Nợ ngắn hạn 6.150 2.126 
    Nước ngoài 901 907 -0,6%  Nợ dài hạn 120 218 
Chi phí BH & QLDN 3.393 2.949 15,1%  Phải trả khác 3.353 3.478 
Doanh thu/(Chi phí) khác 

không bao gồm lãi vay 146 136 6,9% 

 
Vốn chủ sở hữu 32.247 28.923 

EBITDA 3.956 3.835 3,2%  Tổng nguồn vốn 46.074 38.305 

Khấu hao 555 472 17,6%     

Lãi vay 42 20 112,1%     

Lợi nhuận trước thuế 3.358 3.343 0,5%  Các chỉ số lợi nhuận Q1/2020 Q1/2019 

Chi phí thuế 581 545 6,6%  ROE 32,7% 35,7% 

Lợi nhuận sau thuế 2.777 2.797 -0,7%  ROA 22,9% 26,9% 
Thu nhập mỗi cổ phiếu (đồng) 1.427 1.452 -1,7%  ROIC 32,2% 35,0% 

 

1. Phân tích doanh thu thuần: 

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.153 tỉ đồng trong quý 1 năm 2020 (“Q1/2020”), tăng trưởng 

7,3% so với cùng kỳ 2019, trong đó: 

Mảng kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 12.092 tỉ đồng, tăng trưởng 7,9% so với 

cùng kỳ 2019 và đóng góp 85,4% vào doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng này đến từ: 

- Vinamilk bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP GTNFoods (“GTN”, 

VNM sở hữu 75% vốn) từ Q1/2020. Trong Q1/2020, GTN đã ghi nhận doanh thu thuần 

633 tỉ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp đáng kể vào mức tăng 

trưởng 7,9% của toàn tập đoàn. 
 

- Doanh thu thuần Công ty Mẹ đạt 10.911 tỉ đồng, tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ 2019 và 

được dẫn dắt bởi các ngành hàng chủ lực. Mức tăng trưởng thấp một chữ số là do ảnh 

https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-tai-chinh
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hưởng của dịch cúm Covid-19. Theo đó, doanh thu của một số kênh bán hàng đã bị ảnh 

hưởng lớn. Cụ thể, các trường học trên cả nước đã đóng cửa từ cuối tháng 1/2020, trong 

khi các chuyến bay quốc tế đã bị tạm ngưng và các chuyến bay nội địa cũng bị cắt giảm từ 

cuối tháng 3/2020 để phòng ngừa sự lây lan của dịch cúm. Ở mặt tích cực, các kênh phân 

phối truyền thống, hiện đại và cửa hàng riêng của Vinamilk vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 

doanh thu dương, trong đó kênh hiện đại ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, nhờ hoạt 

động thị trường hiệu quả và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng 

để tăng cường đề kháng của người dân tăng trong bối cảnh dịch bệnh. 

Mảng xuất khẩu trực tiếp ghi nhận doanh thu thuần 1.081 tỉ đồng, tăng trưởng 7,5% so với 

cùng kỳ 2019 và đóng góp 7,6% vào doanh thu thuần hợp nhất, dẫn dắt bởi các thị trường xuất 

khẩu chủ lực tại Trung Đông. Tiêu biểu, trong tháng 2/2020, Vinamilk đã ký hợp đồng xuất 

khẩu sữa trị giá 20 triệu đô la Mĩ tại hội chợ Gulfood Dubai 2020. 

Mảng chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 980 tỉ đồng, tăng trưởng 0,8% so với 

cùng kỳ 2019 và đóng góp 6,9% vào doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng thấp một chữ 

số do hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mĩ (Vinamilk sở hữu 100% vốn) bị 

ảnh hưởng, dù không đáng kể, khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính 

của Driftwood – đã đóng cửa từ giữa tháng 3/2020 khi dịch cúm Covid-19 bắt đầu bùng phát 

tại khu vực này. Doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 

100% vốn) vẫn đạt mức tăng trưởng dương. Đặc biệt, doanh thu nội địa của Angkor Milk ghi 

nhận mức tăng trưởng hai chữ số nhờ mức tiêu thụ sản phẩm sữa còn thấp tại thị trường này. 

2. Phân tích biên lợi nhuận và cơ cấu chi phí: 
 

- Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất đạt 46,7%, không đổi so với cùng kỳ 2019 nhưng 

giảm nhẹ 51 điểm cơ bản (“đcb”) so với cuối năm 2019 do việc tích hợp GTN đã pha loãng 

số liệu hợp nhất. Nếu chỉ tính riêng Công ty Mẹ, biên LNG đạt 50,5%, tăng 265 đcb so với 

cùng kỳ 2019 nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện.  
 

- Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất phát sinh 3.393 tỉ đồng, tương đương 

24% doanh thu thuần (Q1/2019: 22,4%). Tỉ lệ này tăng lên chủ yếu do hợp nhất chi phí 

bán hàng và quản lý doanh nghiệp của GTN và chi phí hỗ trợ bán hàng tăng thêm trong 

giai đoạn dịch cúm Covid-19. 
 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.777 tỉ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ 2019 do các chi 

phí hoạt động tăng nhanh hơn doanh thu và thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu lực tăng 100 

điểm cơ bản lên 17,3%. Theo đó, biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,6% và thu nhập mỗi 

cổ phiếu đạt 1.427 đồng, giảm lần lượt 160 đcb và 1.7% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi 

nhuận ròng của GTN đạt 6.3%, tăng 353 đcb so với cùng kỳ, cho thấy sự hiệu quả của 

Vinamilk trong quá trình tiếp quản và cải thiện hoạt động kinh doanh tại đơn vị này. 
 

3. Các thông tin nổi bật khác: 
 

- Trong bối cảnh dịch cúm Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Vinamilk đã thực thi các 

biện pháp sau nhằm ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn bị cho các 

biến động có thể xảy ra: 
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✓ Chủ động thực hiện nghiêm túc các qui định, chị thị của Chính phủ về phòng chống 

dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên Công ty; 

✓ Sắp xếp kế hoạch làm việc để đảm bảo sản xuất, kinh doanh và yêu cầu 100% nhân 

viên đăng ký khai báo sức khỏe để phòng ngừa khả năng lây nhiễm trong Công ty; 

✓ Hoãn hoặc giãn một số dự án đầu tư tài sản cố định trong nửa đầu năm 2020 để đảm 

bảo khả năng thanh khoản và an toàn tài chính. Tại ngày 31/3/2020, số dư tiền ròng 

(tiền & tương đương tiền trừ tiền vay) là gần 9.500 tỉ đồng, tương đương 20% tổng tài 

sản, trong đó số dư tiền ròng tại Công ty Mẹ là gần 7.000 tỉ đồng; 

✓ Cân đối và duy trì mức tồn kho nguyên vật liệu hợp lý. Đối với các nguyên vật liệu 

chính, tiếp tục theo dõi biến động thị trường để có thể chọn thời điểm mua được với 

mức giá tốt nhất, góp phần cải thiện biên LNG cho những tháng còn lại của năm; 

✓ Tăng cường kiểm soát nợ phải thu bán hàng, kịp thời phát hiện các biểu hiện khó khăn 

về mặt tài chính để có biện pháp kiểm soát và ứng phó thu hồi công nợ; 

✓ Đảm bảo các nền tảng công nghệ sẵn có của Vinamilk hỗ trợ hiệu quả cho làm việc và 

quản trị từ xa. 
 

- Hỗ trợ cộng đồng cũng là mảng hoạt động nổi bật trong Q1/2020, theo đó Vinamilk ưu tiên 

tập trung đẩy mạnh thực hiện các hoạt động này nhằm đối phó với các diễn biến phức tạp 

của dịch cúm Covid-19 và đồng hành cùng Chính phủ và lực lượng tuyến đầu chống dịch 

cũng như chăm sóc các đối tượng yếu thế như trẻ em trong đại dịch. Tính đến nay, Vinamilk 

đã ủng hộ gần 30 tỉ đồng thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác nhau. Cụ thể: 

✓ Vinamilk đã tiếp sức cho hơn 4.000 cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của 

Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước bằng việc tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng. 

Trước đó, Vinamilk có gói hỗ trợ 10 tỉ đồng để mua thiết bị sinh phẩm y tế giúp phát 

hiện nhanh virus SARS-COV-2.  

✓ Đặc biệt, đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong đại 

dịch, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã thực hiện chương trình trao tặng 1,7 

triệu ly sữa tương đương 12,5 tỉ đồng để hỗ trợ dinh dưỡng cho các em.  

✓ Tập thể CB-CNV Vinamilk tự nguyện đóng góp 1 ngày lương cho các hoạt động cộng 

đồng và đi bộ gây quỹ để tặng khẩu trang, nước rửa tay, sữa cho hơn 6.000 trẻ em khó 

khăn trên cả nước. 
 

- Vinamilk đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 theo tỉ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 

1.000 đồng) vào ngày 28/2/2020. 
 

- Vinamilk đã công bố thông tin về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 và xin lấy ý kiến cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ trực 

tuyến vào ngày 26/6/2020. Nội dung công bố thông tin liên quan đã được đăng tải trên 

website của Vinamilk tại: https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-bao-co-

dong/2065/thong-bao-nghi-quyet-hdqt-ve-chot-danh-sach-to-chuc-dhdcd 
 

- Hiện tại, tổng quy mô đàn bò do tập đoàn Vinamilk quản lý và khai thác sữa đạt hơn 

150.000 con, với tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cung cấp đạt xấp xỉ 1.200 tấn/ngày. 
 

- Tại ngày 31/3/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 91.000 đồng, tương ứng hệ số 

P/E 16.7x (Vinamilk ước tính) cũng là mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. 

https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-bao-co-dong/2065/thong-bao-nghi-quyet-hdqt-ve-chot-danh-sach-to-chuc-dhdcd
https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-bao-co-dong/2065/thong-bao-nghi-quyet-hdqt-ve-chot-danh-sach-to-chuc-dhdcd
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VỀ VINAMILK 

Vinamilk là một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và hiện nằm trong Top 

50 Công ty sữa lớn nhất thế giới. Với sứ mệnh trở thành thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thực 

phẩm và là biểu tượng niềm tin cho người tiêu dùng Việt về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe, 

chúng tôi cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng cao cấp bằng chính sự trân 

trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.  

Truy cập website để biết thêm về chúng tôi https://www.vinamilk.com.vn/ 

LIÊN HỆ: 

Dành cho cổ đông, nhà đầu tư/chuyên viên phân tích: 

Đồng Quang Trung 

T: +84-28-54-155-555 (Ext. 108247) 

E: dqtrung@vinamilk.com.vn 

Dành cho báo chí, truyền thông: 

Lê Thanh Lan Anh 

T: +84-28-54-155-555 (Ext. 108219) 

E: ltlanh@vinamilk.com.vn  
 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của 

Vinamilk có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao 

gồm cả những kỳ vọng của Vinamilk, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn, và những yếu tố vô 

định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Vinamilk, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động 

kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Vinamilk có khác biệt rất lớn so với các nội dung 

được trình bày hoặc ngầm định trong các giả định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định 

tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 

https://www.vinamilk.com.vn/en/announcements/1859/report-on-results-of-transaction-in-shares-fund-certificates-of-internal-person-of-public-company-internal-person-of-public-fund-and-related-persons-of-internal-person
mailto:dqtrung@vinamilk.com.vn
mailto:ltlanh@vinamilk.com.vn

