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Kính gửi/ To:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange 

 
 

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM/VINAMILK 

- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: VNM 

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM 

- Điện thoại/ Telephone: 028 541 55555;  Fax: 028 541 61230 

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà Mai Kiều Liên 

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/CEO 

Loại thông tin công bố :           định kỳ       bất thường  24h           theo yêu cầu 

Information disclosure type:           Periodic       Irregular   24 hours       On demand 

 

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): 

 

Vinamilk xin công bố thông tin nhanh về kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất cho Quý 4/2018 như sau: 

Vinamilk would like to disclose the estimated consolidated result of Q4/2018 as below: 

 

(tỷ đồng/billion dong) Ước tính Quý 

4/2018 

Estimated Q4/2018 

Quý 4/2017 

 

Q4/2017 

% tăng trưởng 

% growth 

Tổng doanh thu/ 

Total revenue 

13.017 12.365 +5,3% 

Lợi nhuận trước thuế 

Profit before tax 

2.668 2.086 +27,9% 

Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

2.277 1.745 +30,5% 

 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý 4 năm 2018 tăng +30,5% so với cùng kỳ năm 2017 là do ảnh 

hưởng của các yếu tố chính sau : 

1. Tổng doanh thu quý 4 năm 2018 có mức tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước. 
2. Tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào 

các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.  

3. Chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản 

lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ. 

4. Các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần 

tăng lợi nhuận hợp nhất. 



 

The consolidated profit after tax of Q4/2018 increased by 30.5% thanks to the following factors: 

1. Total revenue of Q4/2018 grew as highly as 5.3% versus the same period last year. 
2. Sales mix is changing towards for valued added products and premium which improve better 

margin.  

3. Operating expenses were more efficient, in which % selling expenses and admin expenses over 

sales were lower than those of last year. 

4. An increase in profit contributed from its subsidiaries because they operated more profitably.  

 

Vinamilk sẽ công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 đầy đủ sau khi hoàn tất báo cáo quý theo qui định. 

Upon completing the preparation, Vinamilk will disclose its full financial report of Q4 in compliance 

with the current regulation. 

 

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung các thông tin đã công bố./  

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible 

for any mispresentation. 

      

 


