Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

KẾT QUẢ KINH DOANH KDC – QUÝ 03 NĂM 2018
Doanh thu bán hàng thấp hơn từ mảng kem và sữa
chua cùng với việc đầu tư mở rộng thị trường và đội
ngũ bán hàng của ngành dầu ăn đã dẫn đến lợi nhuận
của công ty bị sụt giảm.




Doanh thu thuần 09 tháng năm 2018 tăng 12,5%,
chủ yếu đến từ mảng kinh doanh dầu ăn.
Lợi nhuận gộp giảm 2,9% trong 9 tháng năm 2018,
chủ yếu là do doanh thu bán hàng của mảng kem và
sữa chua thấp hơn so với cùng kỳ.
Việc đầu tư mở rộng thị trường cho ngành dầu ăn và
các sản phẩm mới đã làm tăng chi phí hoạt động
khoảng 6,1% trong 9 tháng năm 2018.

Đánh giá các mảng hoạt động kinh doanh


TAC

Mảng kinh doanh bán lẻ dầu ăn tăng trưởng trong Quý 3
năm 2018 so với cùng kì năm trước do đã bắt đầu vào
giai đoạn cao điểm. TAC chuyển đổi dần từ các dòng sản
phẩm giá trị thấp, lợi nhuận thấp và hàng xá có sản lượng
bán ra lớn sang đẩy mạnh các dòng sản phẩm cao cấp
nhằm tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện khả năng sinh lời.
Động lực chính cho sự tăng trưởng và khả năng sinh lời
của TAC trong tương lai sẽ đến từ việc tăng doanh thu từ
phân khúc sản phẩm cao cấp và những cải thiện trong
việc phát triển sản phẩm.
Doanh thu từ thực phẩm đóng gói vẫn còn khá khiêm
tốn, vẫn đang tiếp tục trong giai đoạn đầu phát triển và dự
kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến Quý 4.
Ban lãnh đạo dự kiến lợi nhuận của các sản phẩm mới sẽ
khả quan hơn trong năm 2019 khi chúng tôi đã sàng lọc
và lựa chọn được danh mục sản phẩm phù hợp.
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Doanh thu mảng kem và sữa chua bị sụt giảm do mức độ cạnh
tranh cao.

VOC

Giá dầu giảm đã tác động đến mảng thương mai trong
Quý 3 khi doanh thu và biên lợi nhuận gộp đều giảm. Điều
này ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của VOC vì
mảng thương mại là mảng doanh thu cốt lõi của VOC.
Nhằm giảm thiểu sự biến động của doanh thu và lợi
nhuận, VOC đang dần chuyển đổi sang kênh công nghiệp
và xuất khẩu, nơi mà thị trường đang tăng trưởng và lợi
thế về quy mô có thể bù đắp cho tỷ suất lợi nhuận thấp
hơn trong mảng thương mại.

Thực tế
Quý 03
2017
2.130.962
435.802
295.174
120.495

KDF

-



Thực tế
Quý 03
2018
1.930.643
369.250
310.418
103.000

-

Đối với mảng kem, sự gia tăng ở phân khúc cao cấp đã bù
đắp phần nào sụt giảm ở các phân khúc thấp hơn và điều
này tiếp tục giúp chúng tôi đảm bảo thị phần.
Mảng sữa chua tiếp tục giảm do ảnh hưởng của sự cạnh
tranh về giá dẫn đến doanh thu thuần giảm khoảng 30%.

Sự ra mắt các sản phẩm mới của KDF đã bị trì hoãn vì Công ty
đang trong quá trình tổ chức lại việc bán hàng và cải thiện hiệu
quả sản xuất. Điều này nhằm giúp công ty xác định được đúng
sản phẩm, đúng địa điểm và đúng thời điểm với chi phí hợp lý.

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 25 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 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.
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