
  
 

                                                                                                                       
 

                                        
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017  

KẾT QUẢ KINH DOANH KDC – QUÝ 03/2017  

9 tháng đầu năm KDC đạt 109% mục tiêu lợi nhuận 
cho cả năm 2017. 
 

 Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng 
trưởng mạnh, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước 
sau khi KDC hợp nhất 2 công ty hàng đầu trong 
ngành dầu ăn là VOC và TAC. Theo đó, lợi nhuận 
gộp của KDC đã tăng gần 50% lên 1.100 tỷ đồng. 

 Ngành kem và thực phẩm đông lạnh đóng góp 24% 
tổng doanh thu thuần, tăng 7.5% so với 9 tháng đầu 
năm 2016. Điều này đến từ sự tăng trưởng của 
ngành kem và quá trình đa dạng hóa danh mục các 
sản phẩm trong mảng thực phẩm đông lạnh. 

 Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn 9 tháng đầu năm 
2017 đạt 535 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch cho cả năm 
2017 (490 tỷ đồng).   
 

Đánh giá Ban lãnh đạo 
 

 KDC thâm nhập thành công vào mảng thực phẩm 
thiết yếu với thương vụ thu mua TAC vào Quý 
04/2016 và nâng tỷ lệ sở hữu (51%) tại VOC vào 
Quý 02/2017. Cùng với KDF – công ty thành viên của 
Tập đoàn hiện đang dẫn đầu ngành kem (40% thị 
phần), KDC hiện có năng lực phân phối cả ở mảng 
thực phẩm đóng gói với 450.000 điểm bán và mảng 
đông lạnh với 70.000 điểm bán trên toàn quốc. 

 KDC đang triển khai các hoạt động nhằm tích hợp 
năng lực từ tập đoàn cho công ty thành viên VOC, 
đẩy mạnh mở rộng danh mục sản phẩm ngành hàng 
thiết yếu tại TAC và phát triển mảng thực phẩm đông 
lạnh tại KDF sẽ giúp Tập đoàn tối ưu sức mạnh và 
đó là nền tảng để Tập đoàn tăng trưởng mạnh về cả 
doanh thu và lợi nhuận. 

 Trong Quý 04/2017 KDC sẽ ra mắt thị trường chuỗi 
các sản phẩm mới để phục vụ người tiêu dùng. Cụ 
thể, với mảng thực phẩm đóng gói, các sản phẩm 
dầu ăn mới, sản phẩm nước sốt và đồ ăn nhẹ dự 
kiến sẽ tung ra thị trường. Với mảng thực phẩm đông 
lạnh, các sản phẩm hợp tác với Dabaco như xúc xích 
tươi, thực phẩm chế biến và đóng hộp sẽ ra mắt 
người tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

Báo cáo KQKD  Thực tế Thực tế Thay đổi (%) 

triệu đồng 
Qúy 3 
2017 

Quý 3 
2016 

(y-o-y) 

Doanh thu thuần 2.130.962 463.933 359.3% 

Lợi nhuận gộp 436.210 225.016 93.9% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
71.922 1.132.749 (93.7%) 

Tổng lợi nhuận trước thuế 79.961 1.127.838 (92.9%) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 81.670 868.479 (90.6%) 

Biên lợi nhuận gộp 20.5% 48.5%   

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
3.4% 244.2%   

Biên lợi nhuận trước thuế 3.8% 243.1%  

Biên lợi nhuận sau thuế 3.8% 187.2%   

 
  

  
 

Báo cáo KQKD  Thực tế Thực tế Thay đổi (%) 

triệu đồng 
9 tháng 

2017 
9 tháng 

2016 
(y-o-y) 

Doanh thu thuần 5.075.416 1.445.335 251.2% 

Lợi nhuận gộp 1.073.740 724.980 48.1% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
522.692 1.269.533 (58.8%) 

Tổng lợi nhuận trước thuế 534.885 1.298.088 (58.8%) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 488.879 1.009.283 (51.6%) 

Biên lợi nhuận gộp 21.2% 50.2%   

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
10.3% 87.8%   

Biên lợi nhuận trước thuế 10.5% 89.8%   

Biên lợi nhuận sau thuế 9.6% 69.8%   

 
  

 

 

  



  
 

                                                                                                                       
 

                                        
 
 

Về Tập đoàn KIDO KDC)  

 

Tập đoàn KIDO (tiền thân là tập đoàn Kinh Đô) được thành lập vào năm 1993 và từ đó phát triển để trở thành một trong 

những công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Trong suốt 23 năm của chặng đường phát triển, KDC đã mở rộng ra ngoài 

lĩnh vực bánh kẹo bao gồm kem, sữa chua, món tráng miệng, thực phẩm đông lạnh và dầu ăn. Tầm nhìn của KDC là đáp 

ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam bằng việc cung cấp những thực phẩm hằng ngày dưới nhiều thương hiệu khác 

nhau để nâng cao lối sống của khách hàng Việt Nam và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng suốt cả ngày. 

 

Thông tin liên hệ 

Ms. Nguyễn Thị Tuyết Nga 
Trưởng phòng Truyền thông  
Email: nga.ntt@kdc.vn  
Phone: +84 (8) 3827 0468 ext, 1350 
 
TẬP ĐOÀN KIDO 
Lầu 12

th
, Tòa nhà Empress  

138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel: 84 (8)  3827 0468  
Fax: +84 (8)  3827 0469 
Email: info@kdc,vn 
Web: www,kdc,vn 
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