
1 
 

  TIN TỨC 
 
 
Ngày 30 tháng 3 năm 2018 
 
Công ty CP CN Ngũ Kim Fortress Việt Nam 
Camille Vi 
Camille.vi@fortresstools.com.vn 
 
 

CÔNG TY CP CN NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM CÔNG BỐ KẾT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG 2017, VỚI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TĂNG HƠN 175% 

 
Thái Bình, Việt Nam – Công ty CP CN Ngũ Kim Fortress Việt Nam vừa công bố kết quả hoạt động rất khả 
quan cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017. 
 
Doanh thu tăng 19% so với năm 2016, đạt 545 tỷ đồng, tương đương 24 triệu USD. Sự tăng trưởng này 
đến từ nhu cầu ngày càng gia tăng của các khách hàng tại châu Âu, đặc biệt là từ chuỗi bán lẻ hàng đầu 
thế giới LIDL. 
 
Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 15% năm 2016 lên 22% vào năm 2017, nhờ vào việc gia tăng số lượng 
sản phẩm dụng cụ cắt tỉa, cũng như đạt hiệu năng tốt hơn khi nhà máy thứ hai chuyên sản xuất kéo hoa 
đi vào hoạt động cuối năm 2017. Nhờ đó lợi nhuận ròng tăng 201% lên 67,7 tỷ đồng vào năm 2017 (so với 
24,6 tỷ vào năm 2016). 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đáng kể so với năm 2016 do hàng tồn kho tăng 
mạnh vào thời điểm cuối năm 2017. Điều này xuất phát từ nhu cầu trữ hàng tồn kho nhiều hơn để đáp 
ứng các đơn hàng cần xuất vào Quý 1.2018. Doanh thu quý đầu tiên của 2018 ước đạt 12 triệu USD, tương 
đương 50% tổng doanh thu của cả năm 2017. Dự báo doanh thu năm 2018 ở mức hết sức ấn tượng 60 
triệu USD, và công ty hy vọng sẽ vượt qua mốc doanh thu 100 triệu USD 1 năm trong 3 năm tới, theo dự 
báo từ ban lãnh đạo của Fortress. 
 
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Fortress Tools Việt Nam được kiểm toán bởi VACO Hải Phòng, 
một công ty kiểm toán địa phương. EY Việt Nam, kiểm toán viên được bổ nhiệm từ năm 2018, cũng đã 
thực hiện các thủ tục đã thỏa thuận để đảm bảo các báo cáo tài chính năm 2017 thể hiện trung thực và 
hợp lý kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, cũng như chuẩn bị cho năm tài chính kết thúc 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. 
 
Triển vọng 2018 
 
Năm 2018 sẽ là một năm rất quan trọng đối với Fortress, khi công ty lên kế hoạch trở thành một công ty 
đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam, sau khi chuyển đổi mô hình từ TNHH sang 
Công ty Cổ phần vào năm 2016. Trước đó vào năm 2017, công ty đã thành công trong việc tăng vốn từ  
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phát hành riêng lẻ nhằm mục đích thu xếp vốn cho nhà máy thứ 3, với số lượng cổ đông đạt hơn 100 
người/tổ chức và đáp ứng các tiêu chí của một công ty đại chúng. Trong số các nhà đầu tư có 2 quỹ đầu 
tư chuyên nghiệp đến từ Châu Âu và Thái Lan. 
 
"Hơn một thập kỷ trước, khi chúng tôi bắt đầu ở Thái Bình, rất khó thuyết phục các khách hàng như 
Walmart hay Home depot đặt hàng trực tiếp từ Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở 
thành một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, trong đó có nguyên nhân thúc đẩy lớn từ việc 
tăng cường xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Các công ty như Fortress hiện có lợi thế đáng 
kể so với các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc, nơi có chi phí lao động ngày càng gia tăng, thuế suất cao 
và không còn nhiều hỗ trợ từ chính phủ cho các nhà xuất khẩu. Tôi tin tưởng rằng Fortress sẽ tiếp tục tăng 
trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam trong thập kỷ tới, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các khách hàng lâu năm của 
chúng tôi như LIDL, cũng như chính quyền địa phương Thái Bình và Việt Nam.” Trích lời Ông Hsu Ting Hsin, 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Fortress Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Formosa Tools 
Đài Loan 
 
Chuỗi bán lẻ hàng đầu thế giới LIDL, một trong những khách hàng lớn và quan trọng nhất của Fortress Việt 
Nam, đã bày tỏ ý định hỗ trợ Công ty để trở thành nhà cung cấp lớn nhất của LIDL tại Việt Nam. LIDL sẽ 
giúp Fortress phát triển năng lực sản xuất của mình đối với các sản phẩm mới như đồ chơi bằng gỗ và đồ 
dùng gia đình, bên cạnh các dòng sản phẩm dụng cụ làm vườn truyền thống. Chính quyền tỉnh Thái Bình 
cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất Fortress xây dựng nhà máy thứ 3 tại Thái Bình, điều này sẽ tạo thêm 
1.200 việc làm và nâng số nhân viên của Fortress lên 3.000 người, đồng thời mong muốn công ty sẽ trở 
thành công ty đại chúng niêm yết thành công nhất tại tỉnh Thái Bình. Trong vài năm tới, Fortress sẽ phát 
triển từ một nhà sản xuất dụng cụ làm vườn hàng đầu để trở thành doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng 
tiêu dùng quy mô lớn. 
 
Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam 
Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản xuất hàng 
đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. 
Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., một công ty Đài Loan có truyền thống lâu đời trong ngành 
sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy 
đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa 
Tools. 
 


