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CHỈ TIÊU Thực hiện 2013 Kế hoạch 2014 

  USD Triệu VND USD Triệu VND 

Tổng doanh thu 48,785,258  1,022,019  61,666,000  1,299,919  

Các khoản giảm trừ (1,378,214) (28,873) (1,366,000) (28,795) 

Doanh thu thuần 47,407,044  993,146  60,300,000  1,271,124  

Giá vốn hàn bán (33,846,665) (709,078) (43,455,000) (916,031) 

Lợi nhuận gộp 13,560,379 284,068 16,845,000  355,093  

Doanh thu hoạt động tài chính 46,081  2,596  0  0  

Chi phí hoạt động tài chính (639,834) (15,946) (724,000) (15,262) 

Chi phí bán hàng (19,788,026) (414,546) (21,211,000) (447,128) 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (1,743,868) (36,533) (1,898,000) (40,010) 

 Cộng chi phí (22,125,647) (464,429) (23,833,000) (502,400) 

Lãi từ hoạt động kinh doanh (8,565,268) (180,361) (6,988,000) (147,307) 

Lãi khác thuần 4,817,747  100,942 0  0  

Lãi/ (lỗ) trước thuế (3,747,521) (79,419) (6,988,000) (147,307) 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 0  0  0  0  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (21,882) (458) 0  0  

Lãi cổ đông thiểu số (171,845) (3,600) 0  0  

Lãi /(lỗ) sau thuế (3,941,248) (83,477) (6,988,000) (147,307) 

          

 
PHÁC THẢO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 
 

- Trong năm 2014, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng hơn nữa trong doanh thu để thiết lập một vị 
thế trên thị trường với các hoạt động tiếp thị chiến lược cũng như năm 2013 cùng với việc kiểm 
soát chi phí để nâng cao lợi nhuận. Công ty tiếp tục được sự hổ trợ sức mạnh của tập đoàn Kirin 
để tối đa hóa kinh doanh của IFS bằng cách phát triển các sản phẩm mới với chất lượng cao nhất 
trên thế giới, đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng. 

- Công ty tiếp tục sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho sản phẩm chính "Trà bí đao" để tăng cường 
thương hiệu "Wonderfarm". Bằng cách thiết lập vị trí vững mạnh của thương hiệu, IFS sẽ phát 
triển các sản phẩm khác mang thương hiệu "WONDERFARM" với sự hỗ trợ của một thương 
hiệu mạnh "KIRIN". 
- Công ty dự kiến doanh thu sẽ đạt khoảng 1.271 tỷ VNĐ tăng 28% so với 2013, lỗ trước thuế 
khoảng 147,3 tỷ VNĐ. 
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