
  
 

                                                                                                                       
 

                                        
 
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018 

  

KẾT QUẢ KINH DOANH KDC – QUÝ 04/2017 

Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ giúp KDC gia tăng vị 
thế hàng đầu trên thị trường dầu ăn và khẳng định vị 
trí số một trên thị trường Kem lạnh. 
 

 Doanh thu thuần năm 2017 tăng hơn gấp ba lần so 
với năm trước sau khi KDC hợp nhất hai công ty là 
VOC và TAC.  

 Ngành kem và thực phẩm đông lạnh tiếp tục tăng 
trưởng 6.9% so với năm trước, chủ yếu đến từ việc 
mở rộng thị trường và chiến lược cao cấp hóa sản 
phẩm ngành kem.  

 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay đã cải thiện đáng kể 
trong năm 2017 và dự kiến tăng trong các năm tiếp 
theo do công ty hoàn tất quá trình tái cấu trúc. Trong 
quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh này có các 
chi phí thuộc chi phí phát sinh một lần. 

 Ngoài ra, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới 
phân phối cho kênh thực phẩm đóng gói và thực 
phẩm đông lạnh. Quá trình tái cấu trúc đã hoàn thiện 
trong năm 2017 để chuẩn bị cho bước tăng trưởng 
mạnh mẽ trong năm 2018. 

 Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 570 tỷ đồng, 
vượt kế hoạch cho cả năm 2017 (490 tỷ đồng). 

Đánh giá Ban lãnh đạo 

 Doanh thu tăng trưởng trong Quý 04/2017 từ mảng 
dầu ăn và thực phẩm đông lạnh đã phản ánh thành 
công việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của Tập 
đoàn. 

 KDC sẽ tiếp tục phát triển hai kênh phân phối cốt lõi 
– thực phẩm đóng gói và thực phẩm đông lạnh và 
tận dụng năng lực sẵn có để tiếp tục ra mắt danh 
mục các sản phẩm mới. Vào Quý 01/2018, các sản 
phẩm mì gói, nước sốt, gia vị, đường tinh luyện và 
thực phẩm chế biến dự kiến sẽ tung ra thị trường  

 Nhằm thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng thị trường, 
KDC sẽ tận dụng hệ thống phân phối sẵn có để tiếp 
tục phát triển kênh phân phối thực phẩm mát (Chill). 

 

Báo cáo KQKD  
Thực tế 
Quý 04 

Thực tế 
Quý 04 

Thay đổi 
(%) 

triệu đồng 2017 2016 (y-o-y) 

Doanh thu thuần 1.947.502 793.440 145,5% 
Lợi nhuận gộp 374.140 147.230 154,1% 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

41.174 212.087 (80,6%) 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (35.142) (40.324) 12.9% 
Tổng lợi nhuận trước thuế  34.510 207.816 (83,4%) 
Lợi nhuận sau thuế TNDN (34.703) 174.099 (119,9%) 

Biên lợi nhuận gộp 19,2% 18,6%  
Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

2,1% 26,7%  

Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (1,8%) (5,1%)  
Biên lợi nhuận trước thuế 1,8% 26,2%  
Biên lợi nhuận sau thuế (1,8%) 21,9%  

 
  

  
 

Báo cáo KQKD  
Thực tế 
12 tháng 

Thực tế 
12 tháng 

Thay đổi 
(%) 

triệu đồng 2017 2016 (y-o-y) 

Doanh thu thuần 7.022.918 2.238.775 213,7% 
Lợi nhuận gộp 1.447.879 872.210 66.0% 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

563.866 1.481.620 (61,9%) 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (57.618) (100.359) 42,5% 
Tổng lợi nhuận trước thuế  569.395 1.505.905 (62,2%) 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 454.176 1.183.382 (61,6%) 

Biên lợi nhuận gộp  20,6% 39,0%  
Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

8.0% 66,2%  

Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (0.8%) (4,5%)  
Biên lợi nhuận trước thuế 8,1% 67,3%  
Biên lợi nhuận sau thuế 6,5% 52,9%  

 

 

 

  



  
 

                                                                                                                       
 

                                        
 
 

 

 

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 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 
Giám đốc 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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