
SBT - LÃI KỶ LỤC HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG NIÊN ĐỘ 2021-2022,
QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN CỦA SBT VƯỢT NGƯỠNG TỶ USD

Đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam còn đầy bất ổn, Công ty Cổ phần Thành Thành 
Công - Biên Hoà (TTC Biên Hoà, SBT, Công ty) đã không ngừng chủ động, linh hoạt thích ứng để biến thách 
thức thành cơ hội, bứt phá ngoạn mục và xuất sắc khép lại Niên độ (NĐ) 2021-2022 với những thành quả 
đột phá. Theo đó, SBT tiếp tục tiêu thụ thành công hơn 1 triệu tấn Đường, ghi nhận Doanh thu thuần 
đạt hơn 18.325 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 108% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận 
trước thuế đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 134% kế hoạch năm. 
Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp đầu ngành mía đường đạt lợi nhuận trên nghìn tỷ trong một 
niên độ kể từ khi hoạt động.

Kết thúc Quý 4, Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu Doanh thu (DT), ghi nhận DT lũy kế đạt 
16.768 tỷ đồng, chiếm 91,5% DT, tăng 19% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, DT từ các sản phẩm Cạnh Đường 
và Sau Đường đều được cải thiện như, DT mật rỉ chiếm 2,1%, tăng 43% so với cùng kỳ, DT điện chiếm 
1,2%, tăng 184% và DT phân bón chiếm 1%.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là một điểm sáng trong bức tranh tài chính của SBT khi 
ghi nhận 1.128 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ, điều này minh chứng cho việc tái cấu trúc Công 
ty đã đi đúng lộ trình, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi. Ngoài ra, DT từ hoạt động tài chính cũng 
ghi nhận tăng trưởng tốt khi đạt 1.116 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ. LNST đạt 818 tỷ, tăng 26% so 
với cùng kỳ. 
Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan, quy mô của SBT cũng được mở rộng với tổng tài 
sản tại thời điểm 30/6/2022 đạt 27.457 tỷ đồng (~ 1,2 tỷ USD), tăng 34% so với đầu niên độ. Con số 
này giúp SBT tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngành mía đường và là cái tên duy nhất trong ngành 
có Tổng tài sản đạt đến ngưỡng hàng tỷ USD.

NIÊN ĐỘ 2021-2022, SBT ĐẠT LÃI CAO NHẤT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG, QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN VƯỢT 
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Đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam còn đầy bất ổn, Công ty Cổ phần Thành Thành 
Công - Biên Hoà (TTC Biên Hoà, SBT, Công ty) đã không ngừng chủ động, linh hoạt thích ứng để biến thách 
thức thành cơ hội, bứt phá ngoạn mục và xuất sắc khép lại Niên độ (NĐ) 2021-2022 với những thành quả 
đột phá. Theo đó, SBT tiếp tục tiêu thụ thành công hơn 1 triệu tấn Đường, ghi nhận Doanh thu thuần 
đạt hơn 18.325 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 108% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận 
trước thuế đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 134% kế hoạch năm. 
Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp đầu ngành mía đường đạt lợi nhuận trên nghìn tỷ trong một 
niên độ kể từ khi hoạt động.
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Xu hướng chuyển đổi sang sản xuất ethanol từ mía: Brazil và Ấn Độ - hai quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế 
giới tăng cường sử dụng mía đường để sản xuất ethanol thay vì sản xuất đường trong bối cảnh giá năng lượng 
toàn cầu liên tục chạm mức cao nhất trong hàng thập kỷ. 

Nguồn cung đường toàn cầu bị hạn chế: Do chính sách bảo hộ lương thực đang trỗi dậy, nhiều quốc gia sản 
xuất đường lớn đưa ra những biện pháp hạn chế xuất khẩu. 

Lạm phát tăng cao: Đây cũng là yếu tố tác động đến giá đường khi hàng loạt các chi phí đồng loạt tăng như chi 
phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, cước phí vận tải, chi phí logistics.

Kết thúc Quý 4, Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu Doanh thu (DT), ghi nhận DT lũy kế đạt 
16.768 tỷ đồng, chiếm 91,5% DT, tăng 19% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, DT từ các sản phẩm Cạnh Đường 
và Sau Đường đều được cải thiện như, DT mật rỉ chiếm 2,1%, tăng 43% so với cùng kỳ, DT điện chiếm 
1,2%, tăng 184% và DT phân bón chiếm 1%.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là một điểm sáng trong bức tranh tài chính của SBT khi 
ghi nhận 1.128 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ, điều này minh chứng cho việc tái cấu trúc Công 
ty đã đi đúng lộ trình, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi. Ngoài ra, DT từ hoạt động tài chính cũng 
ghi nhận tăng trưởng tốt khi đạt 1.116 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ. LNST đạt 818 tỷ, tăng 26% so 
với cùng kỳ. 
Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan, quy mô của SBT cũng được mở rộng với tổng tài 
sản tại thời điểm 30/6/2022 đạt 27.457 tỷ đồng (~ 1,2 tỷ USD), tăng 34% so với đầu niên độ. Con số 
này giúp SBT tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngành mía đường và là cái tên duy nhất trong ngành 
có Tổng tài sản đạt đến ngưỡng hàng tỷ USD.

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG – CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG

Giá đường thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm gần đây, nhiều chuyên gia phân tích nhận định 
giá đường thế giới sẽ tiếp tục được duy trì quanh mức 19,5 - 21 Cents/pound trong thời gian tới. Xu hướng 
này thậm chí có thể sẽ tiếp tục trong dài hạn do sản lượng đường thế giới cần phải tăng đáng kể trong 3-5 
năm tới, một số động lực chính giá đường có thể tăng cao trong thời gian tới:

SBT - Tiên phong trong hành trình trở thành 
Công ty nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững

và hài hòa lợi ích của các Bên liên quan.
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