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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A
Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch khai thác tài sản của các Công ty thành
viên và Công ty mẹ, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ và
hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2018 như sau:
Hợp nhất (VNĐ)

STT

Chỉ tiêu

Công ty mẹ
(VNĐ)

1.

Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh

36.000.000.000

1.180.000.000.000

2.

Tổng chi phí

10.000.000.000

1.162.000.000.000

3.

Lãi (lỗ) Công ty liên kết

-

110.000.000.000

4.

Tổng lợi nhuận sau thuế

26.000.000.000

128.000.000.000

Chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được Hội đồng quản trị xây dựng một cách thận trọng trong điều kiện
nền kinh tế Việt Nam còn có nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng sẽ thực hiện đạt
và có thể vượt kế hoạch nêu trên với sự đồng lòng của tất các các cán bộ nhân viên trong Tập
đoàn.
Trong năm 2018 Tập đoàn IPA sẽ tiếp tục tập trung vào việc khai thác các cơ hội đầu tư tối ưu
mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn trên cơ sở sự ổn định về dòng tiền từ các công ty con, công ty
liên kết, và dự án đầu tư. Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm trọng điểm tập đoàn IPA tập chung
đầu tư vào việc khai thác các tài sản bất động sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận tốt hơn cho
Công ty.
Trên đây là kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công
ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A xem xét, thông qua.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
-

Như trên;

-

Lưu Công ty
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