
  
 

                                                                                                                       
 

                                        
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017 

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TẬP ĐOÀN KIDO – QUÝ 02/2017 

Tiếp tục hợp nhất công ty đầu ngành về dầu ăn, 
gia tăng vị thế dẫn đầu. 

 Với việc hoàn tất thủ tục chào mua công khai 
công ty dẫn đầu ngành dầu ăn là VOC, doanh 
thu thuần hợp nhất 06 tháng đầu năm 2017 
tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ gần 200% so 
với cùng kỳ đạt 2.900 tỷ đồng. Theo đó, lợi 
nhuận gộp tăng 30% so với cùng kỳ. 
 

 Trong đó, cơ cấu đóng góp doanh thu thuần 
của ngành hàng lạnh chiếm gần 30% và 
ngành thực phẩm đóng gói 70%.  

 

 Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm đạt 
446 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch lợi nhuận 
2017. Kết quả đạt được chủ yếu đến từ doanh 
thu tài chính phát sinh khi đánh giá lại khoản 
đầu tư 24% cổ phẩn sở hữu của KDC tại VOC 
khi thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính. 

 
Đánh giá của Ban lãnh đạo 

 Trong tháng 5/2017, KDC đã hoàn tất thương 
vụ chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu cổ 
phần tại VOC lên 51% gia tăng thị phần của 
Tập đoàn trong ngành dầu ăn lên trên 35%. 

 Ngoài ra, KDC đã ký kết thành công mua 50% 
cổ phần tại Công ty TNHH Chế biến thực 
phẩm Dabaco (Dabaco Food). Qua sự hợp 
tác này, KDC đánh dấu sự hiện diện ở ba 
phân khúc quan trọng của ngành hàng thực 
phẩm gồm: thực phẩm tươi sống, đông lạnh 
và đồ hộp.    

 

 

Báo cáo KQKD  Quý 2 Quý 2 Thay đổi (%) 

triệu đồng 2017 2016 (y-o-y) 

Doanh thu thuần 1.646.722 590.085 179,1% 

Lợi nhuận gộp 408.649 342.571 19,3% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

405.998 120.096 238,1% 

Tổng lợi nhuận trước thuế 404.475 154.762 161,4% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 369.481 133.923 175,9% 

Biên lợi nhuận gộp 24,8% 58,1%   

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

24,7% 20,4%   

Biên lợi nhuận trước thuế 24,6% 26,2% 
 

Biên lợi nhuận sau thuế 22,4% 22,7%   

 
  

  
 

Báo cáo KQKD  6 tháng 6 tháng Thay đổi (%) 

triệu đồng 2017 2016 (y-o-y) 

Doanh thu thuần 2.896.751 981.042 195,2% 

Lợi nhuận gộp 653.515 499.964 30,7% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

445.466 136.784 225,7% 

Tổng lợi nhuận trước thuế 445.952 170.250 161,9% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 399.583 140.804 183,8% 

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh 22,6% 50,9%   

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

15,4% 13,9%   

Biên lợi nhuận trước thuế 15,4% 17,3%   

Biên lợi nhuận sau thuế 13,8% 14,3%   

 

 

Về Tập đoàn KIDO 

Tập đoàn KIDO, tiền thân là tập đoàn Kinh Đô được thành lập vào năm 1993 và từ đó trở thành một trong những công ty 
thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Trong suốt 23 năm của chặng đường phát triển, KIDO đã duy trì và phát triển vị thế dẫn 
đầu trong ngành Kem, Sữa & các sản phẩm từ Sữa và mở rộng danh mục sản phẩm sang lĩnh vực thiết yếu nhằm chăm 
sóc gian bếp gia đình Việt và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng suốt cả ngày. Sở hữu nguồn lực tài chính vững mạnh 
kết hợp cùng lợi thế về kênh phân phối, năng lực sản xuất, quảng bá và kinh doanh sản phẩm, KIDO đang từng bước 
thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam. 
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