
	

	

SBT Q3 19-20 – KẾT QUẢ KINH DOANH VƯỢT KẾ HOẠCH ĐẾN TỪ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG TỐT CỦA SẢN LƯỢNG  

Doanh thu 9 tháng đạt 84% kế hoạch năm, Lợi nhuận từ hoạt động lõi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh  
Lũy kế 9 tháng đầu Niên độ (NĐ) 19-20, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT, Công ty) đã tiêu thụ 699 ngàn tấn 
Đường, tăng 33% so với cùng kỳ, ghi nhận Doanh thu thuần (DTT) đạt 9.122 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và đạt gần 84% kế 
hoạch DT cả năm.  Lợi nhuận gộp đạt 891 tỷ, tăng 54% so với cùng kỳ. Đây thực sự là một kết quả đáng ghi nhận của SBT trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra, dịch bệnh lần này thực sự là một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có tiền lệ khi toàn bộ các 
quốc gia, các lĩnh vực đều lần lượt bị cuốn vào với các biện pháp phong toả, cách ly liên quan đến một nửa nhân loại tính cho đến nay. 
Chỉ hơn 3 tháng bùng phát, dịch Covid-19 đã trở thành một cuộc sàng lọc đau thương với các doanh nghiệp trong hầu hết lĩnh vực, hầu 
như toàn bộ các ngành nghề đều phải đối mặt với khó khăn, tuy vậy, với sự chủ động và sớm có những kế hoạch ứng phó tốt mà SBT 
vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, đặc biệt là sự tăng trưởng tốt đến từ lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh lõi.  

Kết thúc Quý 3, Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu Doanh thu khi các Sản phẩm Đường ghi nhận DT lũy kế 8.404 tỷ đồng, 
chiếm 92%, tăng 25% so với cùng kỳ. SBT hiện là Công ty sở hữu nhiều và đa dạng nhất các Dòng Sản phẩm Đường tại Việt Nam với 
con số trên 50 gồm 16 Dòng RE, 14 Dòng RS, 6 Dòng Đường Vàng, 5 Dòng Đường Phèn, 5 Dòng Chức năng, 4 Dòng Organic và 2 
Dòng Đường Lỏng, phục vụ hầu như tất cả những nhu cầu phát sinh của mọi nhóm Khách hàng từ các Kênh trọng điểm B2B, B2C, 
Xuất khẩu và Thương mại. Với chiến lược dài hạn là đa dạng hóa Chuỗi Giá trị Cây Mía, giảm thiểu rủi ro nguồn thu khi giá Đường 
thế giới có biến động, Công ty cũng đã và đang khai thác 5 sản phẩm Cạnh Đường - Sau Đường bao gồm Nước uống tinh khiết chiết 
xuất từ hương Mía Miaqua, Bã Mía, Điện sinh khối, Mật rỉ và Phân vi sinh.  

Cơ cấu Doanh thu theo loại hình Sản phẩm Lũy kế 9 tháng đầu Niên độ 19-20 

 
Nguồn: TTC Biên Hòa 

Biên Lợi nhuận gộp mảng Đường Quý 3 cũng là điểm đáng chú ý khi đã có những cải thiện vượt bậc đạt 20,7%, tăng mạnh gần 270% 
so với bình quân 5,6% của lũy kế 6 tháng đầu NĐ. Kết quả này có được là do toàn bộ sản lượng Đường tồn kho với giá vốn cao đã 
được tiêu thụ hết ở 2 Quý trước, đồng thời sản lượng Đường mới đã được Công ty kiểm soát tốt chi phí đầu vào đặc biệt khi Công ty 
đã tận dụng được lợi thế từ ATIGA với lượng nguyên vật liệu đầu vào giá cạnh tranh hơn. Biên Lợi nhuận gộp Quý 3 nhờ đó cũng 
ghi nhận tăng trưởng tốt khi bứt phá trở lại đạt 17,6%.  

Đúng với mục tiêu tăng trưởng thị phần mà Công ty đang theo đuổi, tổng sản lượng tiêu thụ lũy kế 9 tháng của SBT đã tăng trưởng 
33% so với cùng kỳ, trong khi đó, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Chi phí bán hàng vẫn được Công ty kiểm soát tốt khi chỉ tăng 19%, 
tương đương tăng chậm hơn tới 1,7 lần so với tốc độ tăng của sản lượng. Việc nỗ lực tiết giảm chi phí của Ban Lãnh đạo SBT trong 
suốt thời gian qua đã tạo bước tiền đề để Công ty có thể tăng tính cạnh tranh với các doanh nghiệp Đường lớn trong khu vực khi gia 
nhập ATIGA. 
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Cơ cấu vốn tiếp tục cải thiện, nợ vay giảm dần 

Tại thời điểm 31/3/2020, Tổng tài sản (TTS) tăng 10% so với thời điểm đầu NĐ, đạt 18.400 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ việc tăng 
các khoản thuộc Đầu tư dài hạn như Kinh doanh chứng khoán và Đầu tư dài hạn như Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết... Trên 
thực tế, nhằm đảm bảo tỷ suất đầu tư hiệu quả và tối đa hóa lợi ích mang lại cho Cổ đông cũng như Công ty, ngoài mảng kinh doanh 
chính là Mía Đường, TTC Biên Hòa cũng đã thực hiện tái cơ cấu danh mục, qua đó đầu tư vào các đơn vị, ngành nghề tiềm năng và 
phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.  

Xét đến cơ cấu nguồn vốn, việc Nợ vay ngắn và dài hạn cùng giảm mạnh cũng là một điểm sáng trong bức tranh tài chính trong 9 tháng 
đầu NĐ, cụ thể, Nợ phải trả giảm 308 tỷ đồng, tương đương giảm gần 3%, trong đó Nợ ngắn hạn tăng nhẹ 1% tương đương 81 tỷ đồng; 
Nợ vay ngắn hạn giảm 4% tương đương giảm 300 tỷ đồng. Đặc biệt Nợ dài hạn cũng có những cải thiện đáng kể khi ghi nhận giảm 
20% tương đương giảm 389 tỷ đồng; trong đó Nợ vay dài hạn giảm 402 tỷ đồng, tương đương 22%. Việc Công ty giảm nợ đã chứng 
minh việc tái cấu trúc Công ty đã đi đúng theo đúng lộ trình, hỗ trợ giảm gánh nặng lãi vay và gia tăng hiệu quả hoạt động. Trong 9 
tháng đầu năm, SBT đã tiết kiệm được tổng cộng 67 tỷ chi phí lãi vay so với cùng kỳ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ  vậy, 
các Chỉ số Cơ cấu vốn ghi nhận sự cải thiện rõ nét khi chỉ số Nợ vay/VCSH và chỉ số Nợ vay/TTS đạt 1,1 lần và 0,5 lần, lần lượt giảm 
31% và 16% so với đầu NĐ. Ngoài ra, các chỉ số về khả năng thanh toán được Công ty đảm bảo ở giới hạn an toàn nhằm hạn chế rủi 
ro và đảm bảo nguồn vốn lưu động cho các nghiệp vụ kinh doanh, cụ thể, Hệ số thanh toán hiện hành và Hệ số thanh toán nhanh đều 
ghi nhận mức tăng 7% và 10% so với đầu NĐ, tương đương đạt lần lượt 1,2 lần, và 0,9 lần. Các chỉ số về hoạt động của Công ty cũng 
có sự cải thiện đáng kể, cụ thể, Hệ số vòng quay hàng tồn kho đã ghi nhận tăng 40% đạt 2,9 lần, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty 
đã có những chính sách bán hàng hiệu quả, luân chuyển hàng nhanh và quản lý hàng tồn kho tốt.   

Tiếp tục hợp tác với các Công ty, Tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới để phát triển chuỗi các sản phẩm nông nghiệp 

Ngày 17/3/2020 vừa qua, sau nhiều tháng khảo sát, thử nghiệm và làm việc kỹ lưỡng, SBT đã chính thức ký kết Hợp đồng hợp tác đầu 
tư với Dole Asia Holding PTE. LTD., về việc đầu tư mua bán bao tiêu và chuyển giao kỹ thuật cho dự án trồng chuối Nam Mỹ tại nông 
trường Thành Long thuộc Công ty TNHH Biên Hòa – Đồng Nai với quy mô 200 ha. Việc hợp tác này sẽ giúp Công ty đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp bên cạnh các sản phẩm chính từ Mía Đường nhằm tận dụng lợi thế quỹ đất lớn cũng như gia tăng hiệu quả đất canh 
tác, đồng thời tận dụng lợi thế chuỗi giá trị của quá trình sản xuất mía đường như phân hữu cơ vi sinh là đầu vào của quá trình sản xuất 
cây ăn trái để gia tăng giá trị sản phẩm của SBT. Toàn bộ sản phẩm chuối Nam Mỹ từ dự án sẽ được tiêu thụ trong nội địa và xuất khẩu. 

Dole Asia Holding PTE. LTD., được biết đến là công ty nông nghiệp hàng đầu của Mỹ với gần 170 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
sản xuất và xuất khẩu nông sản tươi chất lượng cao với quy mô lớn nhất thế giới. Ngoài rau quả tươi, Dole Asia Holding cũng sản xuất 
và kinh doanh rau quả đông lạnh đóng hộp tại hơn 90 quốc gia. Một trong những ưu thế của Dole Asia Holding là luôn kiểm soát đầy 
đủ chuối đầu vào và đầu ra, GAP và GMP, đạt chuẩn MRL của từng thị trường. Dự án trồng chuối Nam Mỹ trên qui mô 200 ha tại nông 
trường Thành Long được kì vọng sẽ nối dài những cơ hội mới cho SBT nói riêng trong việc phát huy lợi thế thị trường nội địa, và ngành 
Nông nghiệp Việt Nam nói chung bằng việc đa dạng hóa thị trường với sản phẩm xanh, sạch chất lượng cao, an toàn, hướng đến sự 
phát triển bền vững.  

Trước đó SBT cũng đã trở thành nhà phân phối của John Deere tại Việt Nam. John Deere được biết đến là nhà sản xuất và cung cấp 
thiết bị Nông nghiệp của Mỹ lớn nhất thế giới. Hiện tại, TTC Biên Hòa đã thiết lập được hệ thống phân phối tại 4 Khu vực Tây Ninh, 
Ninh Hòa, Gia Lai và An Giang để cung cấp thiết bị, máy móc cơ giới cho bà con Nông dân. Đây là mảng đầu tư rất tiềm năng, dự kiến 
sẽ đóng góp tương đối vào tổng doanh thu của TTC Biên Hòa trong các NĐ sắp tới. 
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