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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

3

DUCLONG GROUP
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1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ................................................. 60
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3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ............................................. 64
VI. Báo cáo tài chính ..................................................................................... 65
1. Ý kiến kiểm toán ....................................................................................... 65
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán ............................................................. 66
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TẦM NHÌN
Với quyết tâm “Đi là đến !” - Đức Long Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu :
“Xây dựng Công ty thành một Tập đoàn đầu tƣ đa ngành mạnh hàng đầu
của Việt Nam vào năm 2015 cả về quy mô vốn, thƣơng hiệu, công nghệ, năng
lực quản trị, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nƣớc và
quốc tế; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ và chất lƣợng cao”.
Trước mắt, giai đoạn 2013 - 2015, ưu tiên phát triển một số ngành nghề
phát sinh doanh thu và mang lại lợi nhuận cao nhằm củng cố vốn chủ sở hữu, trên
cơ sở đó Tập đoàn sẽ có đủ cơ sở và điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu, trái
phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án tiềm năng
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.
Tập đoàn xác định, ngoài các ngành nghề truyền thống như chế biến gỗ, đá
granit, bến xe và bãi đỗ, thương mại và dịch vụ… Tập đoàn đã và đang tập trung
vào các ngành nghề chiến lược: Trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su;
đầu tư xây dựng giao thông bằng các hình thức BOT, BT; đầu tư xây dựng thủy
điện; khai thác và chế biến các loại khoáng sản và đầu tư, kinh doanh bất động
sản.
SỨ MỆNH
1.Đối với cổ đông: luôn gia tăng giá trị đầu tư tốt nhất cho cổ đông
2.Đối với đối tác và khách hàng: mang lại niềm tin, uy tín và chất lượng.
3.Đối với cán bộ công nhân viên: xây dựng môi trường làm việc chuyên
nghiệp, phát huy tính sáng tạo, thu nhập hấp dẫn.
4.Đối với xã hội: vừa đảm bảo lợi ích Doanh nghiệp, vừa thể hiện trách
nhiệm với cộng đồng và tích cực bảo vệ môi trường.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tập đoàn trung thành với Chiế n lươ ̣c phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ
bản, giữ vững phương châm:
1. Đổi mới.
2. Phát triển.
3. Chia sẻ.
4. Đoàn kết.
5.Tôn chỉ pháp luật.
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thƣa quý cổ đông và các nhà đầ u tƣ !
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai,
tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông đã tín nhiệm và đồng hành
cùng chúng tôi trong suốt một năm vừa qua.
Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu hồi phục,
kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn
năm 2012, thị trường chứng khoán có những bước tăng trưởng khích lệ, thị
trường bất động sản sau một thời gian dài đóng băng thì những tháng cuối năm
đã có những chuyển động tích cực hơn. Nhìn chung nền kinh tế năm 2013 về cơ
bản ổn định nhưng vẫn chưa thật sự hồi phục, các yếu tố nội tại cũng chưa được
giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng
đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải
thể...Thế nhưng, với bản lĩnh và kinh nghiệm của một Tập đoàn đa ngành nghề
trải qua gần 20 năm kinh nghiệm, Hội đồng quản trị Tập đoàn ĐLGL luôn phối
hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, tập trung cao độ vào các lợi thế của Tập đoàn
quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại tổ chức, tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh tận
dụng những thế mạnh sẵn có của doanh nghiệp và của vùng miền Tây Nguyên
tập trung vào những mảng kinh doanh có tính bền vững và hiệu quả cao, tạo cơ
sở để con tàu ĐLGL vượt qua các khó khăn thử thách trong những năm qua, và là
tiển đề cho sự phát triển tăng tốc giai đoạn 2014-2020. Những nỗ lực trên đã và
đang mang lại những kết quả ban đầu đáng khích lệ.
Tôi xin báo cáo với Quý vị cổ đông những kết quả mà ĐLGL đạt được
trong năm qua như sau: Tổng doanh thu 801 tỷ đồng, đạt 112% so với năm 2012,
lợi nhuận sau thuế 1,676 tỷ đồng, tăng 748% so với năm 2012.
Mặc dù kết quả đạt được chưa đáp ứng so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ
đông năm 2013 nhưng đây được xem là thành quả của sự nỗ lực vượt bậc của
toàn thể CBNV Tập đoàn ĐLGL trong bối cảnh rất khó khăn của nền kinh tế. Kết
quả này đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng và đảm bảo được quyền lợi của cổ
đông, đời sống cán bộ nhân viên và người lao trong bối cảnh khó khăn chung
của Đất Nước. Trong năm qua, HĐQT của Tập đoàn cũng đã rất thành công trên
lĩnh vực ngoại giao trong nước và quốc tế, mở rộng thêm cơ hội phát triển kinh
doanh trong các lĩnh vực thế mạnh là hạ tầng và nông nghiệp tại Laos, giữ được
mối quan hệ tốt, bền chặt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài
nước, các cơ quan chức năng của TW và địa phương…, thực hiện tốt chính sách
an sinh xã hội, từ thiện và nhân đạo, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh
tế xã hội, an ninh quốc phòng của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Tập đoàn được Ngân hàng và các tổ chức tín dụng đánh giá tín nhiệm, định hạng
doanh nghiệp uy tín và cam kếtt hợp tác lâu dài với Tập đoàn bằng việc tài trợ
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

6

DUCLONG GROUP
các nguồn vốn và cung cấp tín dụng cho hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng
trọng điểm của Tây Nguyên do ĐLGL làm chủ đầu tư. Những thành tựu và đóng
góp nổi bật của ĐLGL đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, biểu
dương và khen thưởng bằng nhiều hình thức trong các năm vừa qua.
Thƣa Quý vị!
Năm 2014 với một loạt những giải pháp được Chính phủ đưa ra nhằm thúc
đẩy thị trường phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi
tăng trưởng kinh tế, tranh thủ thuận lợi của hội nhập quốc tế, tập trung các nguồn
lực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nền kinh tế Việt
Nam đứng trước cơ hội từng bước hồi phục, phát triển ổn định và bền vững hơn
trong một chu kỳ kinh tế mới của Đất Nước .
Trước những diễn biến mới của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Tập đoàn ĐLGL
sẽ luôn tập trung theo sát các diễn biến kinh tế chính trị của Việt Nam, khu vực,
và quốc tế, nhằm chủ động trong công tác dự báo, nhận định tình hình vĩ mô, đề
ra những biện pháp ứng phó hợp lý, kịp thời, phù hợp với các biến động của thị
trường, của nền kinh tế, và của xu hướng phát triến.
Năm 2014, ĐLGL sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tập thể, đổi mới cơ
cấu và kiện toàn nhân sự theo hướng trẻ hóa nguồn nhân lực. Trong quý 1 vừa
qua, HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Anh Hùng, 42 tuổi vào vị trí Tổng giám đốc
Tập đoàn từ ngày 1/1/2014. Ông Hùng là Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất trong số
những Lãnh đạo tiền nhiệm, ở độ tuổi này ông Hùng đã có đủ độ chín trong kinh
nghiệm và năng lực điều hành cùng với sức trẻ và khả năng nắm bắt xu hướng
mới, là những nền tảng quan trọng cho việc lèo lái con tàu Tập đoàn trong chặn
đường sắp tới.
Quý vị cổ đông thân mến!
Giai đoạn 2014-2020, nhận định các khó khăn cũng như tiềm năng và cơ hội của
nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, Tập đoàn
DLGL sẽ mạnh mẽ tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh của mình theo hướng
ưu tiên hàng đầ u là chú trọng đầu tư chiều sâu vào các ngành nghề kinh doanh có
lợi thế truyền thống như chế biến sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác,
chế biến đá granit, đá bazan trụ, đá gabơrô xuất khẩu và nội địa; kinh doanh dịch
vụ bến xe, bãi đỗ, thủy điện quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư mở
rộng vào lĩnh vực Nông nghiệp với quy mô lớn và cơ giới hóa tại khu vực Tây
Nguyên và các vùng cận biên như Laos và Cambodia, đang được xác định là một
trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp
tới. Tập đoàn sẽ tận dụng tối đa lợi thế chiến lược vùng miền Tây Nguyên về đất
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đai, thổ nhưỡng, lao động, lợi thế giao thông và chi phí đầu tư thấp, nhằm mang
lại hiệu quả cao và bền vững cho ĐLGL cho giai đoạn 2014-2020.
Đối với các dự án dang dở, HĐQT Tập đoàn sẽ quyết liệt thúc đẩy sớm hoàn
thành để đưa vào khai thác nhằm tạo ra doanh thu và lợi nhuận, hoặc quyết định
chuyển nhượng dự án nhằm nhanh chóng tập trung nguồn lực quản lý và thu hồi
vốn cho Tập đoàn,. Cụ thể là: đưa Nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện
đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mỏ chì kẽm Chư Mố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai
đi vào vận hành, đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới ngay trong năm
nay; tập trung, khẩn trương thi công đồng loạt các dự án BOT để đi vào khai thác
trong năm 2015, trong đó Dự án “ Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km817 Km887, tỉnh ĐắkNông” theo hình thức BOT sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so
với cam kết, cụ thể là cuối năm 2014, Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14,
đoạn Pleiku - cầu 110 tỉnh Gia Lai” theo hình thức BOT cũng đảm bảo sẽ hoàn
thành sớm hơn 8 tháng so với tiến độ đã cam kết, chậm nhất là vào tháng 4/2015.
Phương thức khai thác hoàn vốn từ hai dự án thông qua các trạm thu phí với mức
thu phí áp dụng theo thông tư 159/2013/TT-BTC bằng 2,5 lần ( trong năm
2015)và đến tháng 01/2016 thu phí bằng 3,5 lần mức cơ bản tại Thông tư
90/2004/TT-BTC. Ngoài ra, một số gói thầu thuộc dự án được Bộ GTVT giao
bằng nguồn trái phiếu Chính phủ cũng đang được gấp rút thi công, đảm bảo hoàn
thành trong năm 2015. Chuyển nhượng các dự án bất động sản, khách sạn cho
các đối tác bên ngoài.
Về Nông nghiệp, tập đoàn tiếp tục hoàn tất công tác trồng cao su trên diện tích
đất hiện có (8000 ha), dự kiến trong năm nay sẽ khai thác 20% tổng diện tích cao
su toàn Tập đoàn. Tiến hành trồng cây nông nghiệp ngắn ngày (trồng bắp) với
diện tích 1000 ha cho năm 2014, và mở rộng lên 2000 ha cho năm 2015, 4000 ha
cho 2016 tại Tây Nguyên và tỉnh Sekong Laos.
Cuối năm 2014 này, Tập đoàn ĐLGL sẽ chính thức dời văn phòng về Hội sở mới
khang trang và hiện đại hơn, tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Duẩn, phường Phù
Đổng, TP.Pleiku, cách trung tâm thành phố khoảng 1 km. Tòa nhà được xây
dựng trong khuôn viên 11.000 m2, diện tích xây dựng 2.800 m2, chiều cao 68m
gồm 01 tầng hầm và 15 tầng nổi với tổng diện tích xây dựng là 13.000 m2, đúng
tiêu chuẩn văn phòng cấp I, kiến trúc hiện đại và đầy đủ công năng. Khu trung
tâm điều hành được hoàn thiện sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của Tập
đoàn ĐLGL, đây được kỳ vọng sẽ là một trong những yếu tố tạo sức bật mạnh
mẽ và tập trung trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám
đốc Tập đoàn tạo tiền đề đột phá trong hoạt động kinh doanh của năm 2015 và
những năm tiếp theo.
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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀ N ĐƢ́C LONG GIA
LAI.
 Tên tiế ng nƣớc ngoài: Duc Long Gia Lai Group JSC.
 Tên viế t tắ t: DUCLONG GROUP
 Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 5900415863.
 Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng (Sáu trăm chín mươi bảy tỷ bốn trăm
bốn mươi tám triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) .
 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 697.448.980.000 đồng.
 Trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 Điêṇ thoa ̣i: (84.59) 3748 367 - 3747 206 – Fax: (84.59) 3747 366.
 Website: http://www.duclonggroup.com
 Mã chứng khoán: DLG
 Năm báo cáo : 2013
2.
Quá trình hình thành và phát triển
2.1. Việc thành lập
Tâ ̣p đoàn ĐLGL là doanh nghiê ̣p tư nhân hoa ̣t đô ̣ng theo hiǹ h thức Công ty cổ
phầ n, đươ ̣c thành lâ ̣p vào ngày 13/06/2007 theo Giấ y Chứng nhâ ̣n đăng ký kinh
doanh số 5900415863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu
ngày 13/06/2007; thay đổi lần thứ 21 ngày 31tháng 12 năm 2013 với số vố n điề u
lê ̣ đăng ký 697.448.980.000 đồng. Sau hơn 6 năm hiǹ h thành và phát triển , quy
mô Công ty đã phát triển đáng kể. Trong đó, riêng mảng kinh doanh gỗ sở hữu
150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, sân bãi; 3 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền
chế biến gỗ hiện đại. Công ty đã thành lập được hệ thống phân phối gỗ và đá gồm
15 đại lý trong nước, đồng thời phát triển 3 văn phòng đại diện tại Singapore,
Nhật Bản và Mỹ. Đến nay sản phầm và chất lượng của gỗ, đá Đức Long Gia Lai
được biết đến nhiều cả trong và ngoài nước.
- Ngày 14/7/2008, Công ty chính thức được Ủy ban Chứn g khoán Nhà nước
công nhận trở thành công ty đại chúng. Đây chiń h là bước ngoă ̣t mới trên chă ̣ng
đường xây dựng và phát triể n của ĐLGL.
- Ngày 16/6/2010, Sở Giao dich
̣ chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban
hành quyết định niêm yết chính thức 29.100.000 cổ phiế u ĐLGL với mã chứng
khoán DLG và đến ngày 22/6/2012 cổ phiế u chính thức giao dịch tại sàn HOSE
(trước đó, vào ngày 10/3/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công
trình công cộng Đức Long Gia Lai, công ty thành viên của DLGL đã niêm yết
chính thức 1,5 triệu cổ phiếu tại sàn HNX với mã chứng khoán DL1).
- Ngày 04/07/2012: Phát hành 13.333.300 cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến
lược. Vốn điều lệ công ty sau phát hành tăng lên 485.440.080.000 đồng.
- Ngày 16/08/2012: Chuyển đổi 1.854.110 trái phiếu sang cổ phiếu với tỷ lệ
chuyển đổi 1 trái phiếu thành 10 cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng lên sau chuyển đổi là:
670.851.080.000 đồng.
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- Ngày 26/09/2013: Chuyển đổi 265.979 trái phiếu sang cổ phiếu với tỷ lệ
chuyển đổi 1 trái phiếu thành 10 cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng lên sau chuyển đổi là:
697.448.980.000 đồng.
2.2. Các sự kiện khác gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Tập
đoàn ĐLGL
- Nhằm đảm bảo ổn định nguồ n vố n đ ể phát triển dài h ạn, DLGL đã ký kết
hơ ̣p tác đầ u tư toàn diê ̣n với Ngân hàng Đ ầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Ngoài ra, DLGL còn ký kết hợp tác đầu tư với Sacombank cung ứng tín du ̣ng kip̣
thời theo nhu cầ u kế hoa ̣ch sản xuấ t kinh doanh trong từng thời kỳ cho Tâ ̣p đoàn.
- Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm và làm việc với Tập đoàn đã kịp thời chỉ
đạo, động viên và khích lệ tinh thần hăng hái thi đua lao động của cán bộ nhân
viên và người lao động của tập đoàn.

- Câu lạc bộ bóng chuyền nam ĐLGL, sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, đặc
biệt trong đó có các chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam và Đông Nam Á
như Nguyễn Hữu Hà, WanChai (Thái Lan)... Chỉ gần hai năm thành lập, đã xuất
sắc vượt qua 12 đội bóng giành quyền thăng hạng lên thi đấu cho Giải vô địch
Quốc gia kể từ năm 2012. Tham gia sân chơi này, Câu lạc bộ bóng chuyền ĐLGL
tham dự Cúp Hùng Vương - Phú Thọ đoạt giải III và giành ngôi Á quân giải vô
địch Quốc gia năm 2012 ngay trong mùa thi đấu đầu tiên. Trong năm 2013, đội
bóng chuyền Đức Long Gia Lai đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên một đội bóng
Tây Nguyên giành danh hiệu vô địch giải bóng chuyền quốc gia, đồng thời, Đức
Long Gia Lai cũng là câu lạc bộ duy nhất của một doanh nghiệp tư nhân. Xuyên
suốt mùa giải, ĐLGL đã thắng như chẻ tre, với một sức mạnh không thể cản nổi.
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Đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai vô địch giải bóng chuyền
các đội mạnh nam, nữ khu vực phía Nam

Đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai vô địch
giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil 2013
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- Ngày 30/12/2013, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) chi nhánh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long
Gia Lai-Trực thuộc Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Lễ ký kết tài trợ vốn Dự
án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku( Km 1610)-Cầu
110( Km 1667+570) tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng-Kinh
doanh-Chuyển giao). Đây là dự án nằm trong chuỗi chiến lược phát triển của Đức
Long Gia Lai trong giai đoạn 2010-2015 và các năm tiếp theo.

Hình ảnh lễ ký kết hợp đồng tín dụng dự án đầu tư nâng cấp,
mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14)
- Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã được Bộ GTVT tin tưởng chọn làm nhà
đầu tư thi công 150 Km đường trên toàn tuyến Quốc lộ 14 ( Đường Hồ Chí Minh
đoạn qua khu vực Tây Nguyên) bao gồm “Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ
Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn Km817- Km887 tỉnh Đăk Nông” (Dự án BOT Đăk
Nông), “ Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn
từ dốc Hàm Rồng, thành phố Pleiku đến Cầu 110, tiếp giáp với Đăk Lắc theo hình
thức hợp đồng BOT” ( Dự án BOT Gia Lai) và một số Km được Bộ GTVT giao
bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ. Hiện toàn bộ các gói thầu thuộc 3 dự án này
đều đang được triển khai đồng loạt, gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình
để đi vào thông tuyến vào đầu năm 2015.
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Dự án BOT Gia Lai bắt đầu khởi công từ 09/06/2013. Dự án bị chậm lại vài
tháng sau khi khởi công là do tình hình thời tiết không thuận lợi gây khó khăn cho
công tác hiện trường cùng với những nguyên nhân khách quan. Nhưng từ tháng
11 đến nay, Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai (trực thuộc Tập đoàn
ĐLGL) liên tục đốc thúc các đơn vị nhà thầu gấp rút thi công dự án, đẩy nhanh
tiến độ thực hiện để hoàn thành sớm hơn 8 tháng so với cam kết. Với nguồn tài
trợ gần 1.400 tỷ đồng ( chiếm 85% tổng vốn đầu tư dự án) từ Ngân hàng Thương
mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia lai là điều kiện quan
trọng đảm bảm dự án được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Hình ảnh lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc
lộ 14) đoạn Pleiku (km 1610) –cầu 110
Đối với đoạn Km817 – Km887 đi qua các huyện Đăk Song, Đăk R’lâp và
thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăk Nông do Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long
Đăk Nông trực thuộc Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm Nhà đầu tư theo hình thức
BOT. Theo thiết kế ban đầu, dự án có quy mô chiều rộng nền đường 21,6m, vận
tốc thiết kế 80 km/h, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tổng mức đầu tư
trên 1.300 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 3 năm. Công ty CP BOT & BT Đức
Long Đăk Nông sẽ đưa vào khai thác, thu phí đường bộ trong vòng 35 năm. Tuy
nhiên trong quá trình thực hiện do giá cả vật tư biến động lớn, lãi suất vay ngân
hàng tăng cao, dự án khó có khả năng hoàn vốn và cũng để phù hợp với quy mô,
tốc độ tăng trưởng các phương tiện tham gia giao thông, Bộ GTVT, Bộ KH và
ĐT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đăk Nông đã kiến nghị với Chính phủ và được Phó
Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận cho điều chỉnh quy mô dự án, theo đó
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điều chỉnh quy mô nền đường xuống còn 12m, tiêu chuẩn đường cấp III miền núi,
vận tốc thiết kế còn 60 km/h, với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, chia làm 10
gói thầu xây lắp.
Nhà đầu tư đã kiện toàn và hoàn chỉnh Ban quản lý dự án gồm những kỹ sư
có kinh nghiệm và năng lực đồng thời tiến hành lựa chọn đàm phán, thống nhất ký
kết toàn bộ 10 gói thầu với các nhà thầu uy tín, kinh nghiệm và đang đồng loạt
triển khai thi công. Cùng với việc lựa chọn nhà thầu có năng lực, Nhà đầu tư
cũng đã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát, thành lập nhiều phòng thí
nghiệm hiện trường để kiểm soát toàn bộ vật tư, vật liệu đầu vào và kiểm tra chất
lượng thi công của các nhà thầu

Công ty lắp đặt các máy trộn bê tông trong phạm vi dự án
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Với 4 dây chuyền trộn bê tông nhựa nóng ngay trong phạm vi dự án, công
suất 120 tấn/giờ cùng với 5 mỏ đá vật liệu xây dựng trên toàn tuyến, trong đó lớn
nhất là mỏ đá Đăk Wer (thuộc xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp) hiện đang được đầu
tư và đưa vào khai thác với 8 dây chuyền sản xuất đá, công suất 250 M3/giờ là
điều kiện thuận lợi đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật liệu xây dựng trong quá trình thi
công dự án. Các gói thầu thuộc dự án được bộ GTVT giao bằng nguồn Trái phiếu
Chính phủ cũng được Tập đoàn gấp rút triển khai thi công để đi vào thông tuyến
trong năm 2015 tới đây.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1. Ngành nghề kinh doanh
 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, bằng vật liệu khác.
 Trồng cây cao su;
 Trồng rừng và chăm sóc rừng;
 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 Vận tải bằng xe buýt;
 Dịch vụ ăn uống khác;
 Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Chi tiết: Xây dựng
công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo
hình thức BOT);
 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho
thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng;
 Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
 Hoạt động của các cơ sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu
thể thao);
 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán
buôn máy móc thiết bị chuyên dùng và phụ tùng ngành: Cầu đường,
dân dụng và công nghiệp);
 Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hoặc căn hộ kinh
doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh
dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 Sản xuất, truyền tài và phân phối điện
 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản;
 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
 Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
 Hoạt động thể thao khác;
 Quảng cáo;
 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
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 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Chi tiết: Sản xuất đá chẻ, cắt đá tạo
hình theo yêu cầu xây dựng); Chế biến khoáng sản;
 Hoạt động tư vấn quản lý;
 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ
cốm);
 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học cơ sở
và trung học phổ thông;
 Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua
bán cao su mủ cốm); Mua bán phân bón;
 Sản xuất săm, lốp cao su, đắp và tái chế lốp cao su;
 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ
sử dụng hoặc đi thuê;
 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Mua
bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Bán buôn đá, cát, sỏi, xi măng);
 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
(Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ);
 Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi
tiết: Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu; Đại lý
mua bán các chất bôi trơn làm sạch động cơ);
 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa biết phân vào đâu (Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư);
 Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung).
 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở chính)
 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, kẽm và kim loại màu khác
dạng nguyên sinh và bán thành phẩm
3.2. Địa bàn kinh doanh
Là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, địa bàn kinh doanh của Đức Long
Gia Lai không chỉ trong tỉnh Gia Lai mà trải rộng khắp các tỉnh thành trong cả
nước. Bên cạnh đó, tập đoàn còn đang mở rộng việc đầu tư kinh doanh bên ngoài
lãnh thổ Việt Nam như Lào, Campuchia, các nước Đông Nam Á khác. Các sản
phẩm gỗ mang thương hiệu Đức Long Gia Lai cũng được xuất khẩu sang các
nước Châu Âu, Châu Mỹ.
3.3. Tình hình hoạt động
a) Hoạt động sản xuất kinh doanh
- Trong năm 2013, ĐLGL tiế p tu ̣c điề u hành an toàn và khai thác hiê ̣u quả
mô hình Tâ ̣p đoàn kinh tế tư nhân theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con. Mă ̣c
dù thị trường có nhiều biến động, phức tạp và khó khăn, nề n kinh tế tuy dấ u hiê ̣u
thoát khỏi khủng hoảng nhưng vẫn tiể m ẩ n nguy cơ la ̣m phát , Do vậy, Chính phủ
đưa ra các chính sách ha ̣n chế tín du ̣ng nhằ m kiề m chế la ̣m phát . Các ngân hàng
thương ma ̣i tăng laĩ suấ t huy đô ̣ng và laĩ suấ t cho vay đã làm ảnh hưởng tới sự
phát triển chung của các doanh nghiê ̣p . Viê ̣c giá các loại NVL và lãi suất liên tiếp
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tăng đã làm cho chi phí đầu vào của Công ty tăng cao kéo theo lơ ̣i nhuâ ̣n của
Công ty bi ̣ảnh hưởng đáng kể .
- Tập đoàn chỉ đạo sâu sát các Công ty thành viên vận hành tốt kế hoạch
SXKD năm 2013: CTCP Đầu tư Phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai (DL1)
vận hành tốt hê ̣ thố ng bế n xe baĩ đỗ ; hê ̣ thố ng xe buýt vâ ̣n tải hành khách công
cô ̣ng ta ̣i các tuyế n nô ̣i tỉnh Gia Lai góp phầ n giải quyế t vấ n đề gi ao thông công
cô ̣ng của địa phương; ngành khai thác và chế biến đá Granite của Công ty TNHH
chế biến đá Granite ĐLGL cũng có những bước phát triển vượt bậc , Công ty cổ
phần Chế biến gỗ ĐLGL đã mang la ̣i nhiề u lơ ̣i ić h cho Công ty … Ngoài ra, trong
năm 2013 Công ty còn tâ ̣p trung vào xây dựng hê ̣ thố ng các Dự án thủy điện của
Tập đoàn đưa vào vâ ̣n hành và khai thác mang lại một phần doanh thu t rong tổng
doanh thu của Tập đoàn….
-Tập đoàn ĐLGL tích cực đầu tư, mở rô ̣ng các ngàn h nghề kinh doanh mới
phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế . Nhằm đảm bảo ổn định nguồ n vố n
để phát triể n dài hạn,
b) Hoạt động quản lý tổ chức
- ĐLGL đã chủ động hoàn thiê ̣n các quy chế quản lý theo mô hin
̀ h Công ty
cổ phầ n, công ty đa ̣i chúng , công ty niêm yết nhằm minh bạch hóa thông tin cho
các nhà đầu tư . Hiện tại, ĐLGL có hê ̣ thố ng quản trị tiên tiến với quy triǹ h khép
kín, môi trường làm viê ̣c tốt phù hợp với xu hướng phát triể n của Công ty qua
từng thời kỳ.
- Để đáp ứng yêu cầ u phát triể n theo chiế n lươ ̣c đề ra , ĐLGL cũng đã hoàn
tấ t viê ̣c thiế t lâ ̣p , vâ ̣n hành hê ̣ thố ng chấ t lươ ̣ng sản phẩm dich
̣ vu ̣ theo tiêu chuẩ n
ISO: 9001 - 2000. Cán bộ Nhân viên của Tập đoàn luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, tận tình phục vụ với phương châm “Doanh nghiêp̣ là nhà, CBCNV là
chủ” - “Uy tín là sự khởi nguồn từ chất lƣợng”.
-Về công tác kế toán và quản lý tài chiń h , trong năm 2013 ĐLGL luôn luôn
bảo toàn và phát triển vốn đảm bảo các
nguồn tài chính chi trả cho hoạt động
SXKD và Đầu tư mà nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra , thực hiê ̣n đầ y đủ nghĩa vụ đối
với Ngân sách Nhà nước.
- Tập đoàn xây dựng các đinh
̣ mức kinh tế kỹ thuâ ̣t , tăng cường công tác
quản lý và nâng cao ý thức tiế t kiê ̣m trong toàn Công ty. Các phi phí hội họp, tiế p
khách, chi phí hành chin
́ h không cầ n thiế t đề u đươ ̣c cắ t giảm . Trong năm, đã kip̣
thời tái cơ cấ u các khoản nợ làm giảm đáng kể chi phí sử dụng vố n
, góp phần
nâng cao hiê ̣u quả sản xuất kinh doanh.
- Về công tác nhân sự : Một mặt sắp xếp đội ngũ nhận sự hiện có , bố trí
nhân sự chuyên trách vào các vị trí phù hợp, mặt khác tăng cường tuyển dụng và
đào tạo lực lượng kế thừa nhằm đảm bảo đáp ứng được chiến lược phát triển của
Tập đoàn trong giai đoạn 2011 - 2015. Tính đến 31/12/2013, tổ ng số lao động làm
viê ̣c trong toàn Tập đoàn khoảng 9.235 người trong đó 20% số lao động có trình
độ đại học và trên đại học, số còn lại là cán bộ quản lý và công nhân có tay nghề

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

18

DUCLONG GROUP
làm việc trực tiếp tại các nhà máy, phân xưởng sản xuất, các lĩnh vực dịch vụ và
thương mại, các công trình dự án đầu tư và các công ty thành viên.
c) Công tác đầ u tƣ:
Từ khi đươ ̣c thành lâ ̣p và hoa ̣t đô ̣ng theo mô hình công ty c
ổ phần, Tập
đoàn ĐLGL lần lượt thành lập các công ty thành viên ho ạt động theo mô hình
Công ty mẹ - Công ty con, tăng vố n điề u lê ̣, tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh
doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng xác định ngành cốt lõi chủ yếu vẫn là chế biến
gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; khai thác chế biến đá granite tự nhiên xuất khẩu
và nội địa; dịch vụ bến xe và bãi đỗ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng... Song song
với ngành nghề truyền thống,Tập đoàn ĐLGL đã và đang tập trung đầu tư vào các
ngành nghề chiến lược có thế mạnh của Tây Nguyên như trồng và chế biến sản
phẩn từ cao su, khai thác và chế biến các loại khoáng sản kim loại và phi kim loại,
xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông đường bộ BT- BOT, đầu tư và kinh doanh
thủy điện. Trong năm 2013, ĐLGL đã chuẩ n bi ̣c ác nguồn lực để thực hiện thành
công các dự án đầ u tư, cụ thể:
- Về lin
̣ vụ bế n xe bãi đỗ : Tiếp tục vận hành thành công mô
̃ h vực Dich
hình bến xe tư nhân đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn loại 1 của ngành GTVT.
Đây là ngà nh mang la ̣i lơ ̣i nhuâ ̣n hấp dẫn và là “con gà đẻ trứng vàng” , góp phần
xây dựng thương hiệu, đảm bảo an toàn giao thông và giải quyế t công ăn viê ̣c làm
thường xuyên cho hàng trăm lao đô ̣ng. Vào quý 4/2010 bến xe Đức Long Bảo Lộc
và bến xe Đức Long Gia Lai mở rộng đã được hoàn thành và đưa vào khai thác.
Quý II/2012, Bến xe Đức Long Đà Nẵng được đưa vào khai thác, nâng tổng số
bến xe mang thương hiệu Đức Long trên toàn quốc lên 3 bến xe đạt tiêu chuẩn
bến xe loại I được nhà nước và xã hội công nhận. Bên cạnh đó, hoạt động bến xe
tải ĐLGL mang lại hiệu quả cao, góp phần vào doanh thu chung của Tập đoàn
- Về phương tiê ̣n vận tải đường bô ̣ : Với số lượng 24 chiếc xe buýt ( hiện
đang tiếp tục đầu tư nâng tổng số xe buýt len 40 chiếc) ĐLGL tiếp tục đảm bảo
viê ̣c vẩ n chuyể n hành khách công cô ̣ng từ thành phố Pleiku về các huyện của tỉnh
Gia Lai, đă ̣c biê ̣t là các huyê ̣n biên giới , góp phần giải quyết vấn đề giao thông
công cô ̣ng của tin
̉ h nhà . Hiê ̣n nay Tập đoàn ĐLGL là doanh ngh iê ̣p có số lươ ̣ng
xe buýt phu ̣c vu ̣ vâ ̣n tải hành khách công cô ̣ng lớn nhấ t tin̉ h Gia Lai.
- Lĩnh vực khai thác và chế biến các loại khoáng sản kim loại và phi kim
loại: Tập đoàn ĐLGL đươ ̣c Chiń h Phủ , các bộ ban ngành TW và tỉnh Gia Lai
chấp thuận được khai thác và chế biến quă ̣ng sắ t , chì, kẽm có trữ lượng và hàm
lượng lớn nhấ t Miề n T rung và Tây nguyên . Ngoài ra các tỉnh Đăk Nông , Đăk
Lak, Gia Lai cũng đã chấp thuận cấp phép cho ĐLGL khai thác phục vụ chế biến
các loại khoáng sản như đá Bazan trụ, đá Granite, cát, đá xây dựng với tổng số
gần 30 mỏ thời gian khai thác tối thiểu là 30 năm, tối đa là 30 năm. Đây là một
trong những lĩnh vực ghi nhận doanh thu và lợi nhuận không nhỏ trong năm 2013
và các năm tiếp theo, góp phần quan trong vào sự tăng trưởng chung của Tập
đoàn. Hiện nay, Tập đoàn đang tập trung khai thác, luyện, tuyển nổi sản phẩm chì
kẽm của Mỏ chì kẽm ChưMố.
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- Về lin
̃ h vực chế biế n gỗ : Đây là một trong những lĩnh vực sản xuất kinh
doanh tạo ra sản phẩm truyền thống ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty,
mặc dù năm 2013 vẫn còn ảnh hưởng của những tác động tiêu cực của nền kinh tế
nhưng ngành chế biế n gỗ của ĐLGL vẫn mang la ̣i hiê ̣u quả cao . Để có đươ ̣c kế t
quả đó là nhờ ĐLGL tiế p tu ̣c đổi mới công ng hệ, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm ,
chú trọng đầu tư chiều sâu và thực hiện tốt chính sách bán hàng , đáp ứng mọi nhu
cầu của các khách hàng khó tính nhất trong nước và quốc tế nhằm tạo thế cạnh
tranh với các đối thủ cùng ngành. Với thương hiê ̣u ma ̣nh đã đươ ̣ c khẳ ng đinh
̣ trên
thị trường trong nước và quốc tế hơn 15 năm qua, sản phẩm đồ gỗ của Đ LGL đã
đươ ̣c nhiề u người tiêu dùng tin
́ nhiê ̣m . Do đó viê ̣c sản xuấ t của Công ty luôn ổ n
đinh,
̣ viê ̣c làm và thu nhâ ̣p cho công nhân luôn đươ ̣c đảm bảo , góp phần ổn định
an sinh xã hô ̣i ta ̣i điạ bàn tin
– Tây
̉ h Gia Lai nói riêng và khu vực Miề n Trung
Nguyên nói chung.
- Về lin
̃ h vực trồ ng , khai thác và chế biế n Cao su : Trong hoàn cảnh nguồ n
tài nguyên rừng ngày càng cạn kiê ̣t, Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh đóng cửa rừng
nhằ m bảo tồ n nguồ n tài nguyên rừng và bảo đảm môi trường số ng của nhân loa ̣i
không bi ̣phá hủy . Bên ca ̣nh đó chiń h sách phát triể n 5 triê ̣u hecta rừng đã đươ ̣c
Nhà Nước phát đô ̣ng và đô ̣ng viên các doanh nghiê ̣p tham gia để bảo vê ̣ hành tinh
xanh của con người . Thực hiện chủ trương trên, Tâ ̣p đoàn ĐLGL đã lâ ̣p kế hoa ̣ch
và được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho phép Tập đoàn trồng hoàn thiện
20.000 ha rừng trong giai đoa ̣n 2011 – 2020.
Tính đến 31/12/2013, ĐLGL đã tổ chức trồ ng đươ ̣c 8.000 ha rừng cao su và
trong năm 2014 này, Tập đoàn sẽ đưa vào khai thác khoảng 20% tổng diện tích
cao su, đồng thời HĐQT Tập đoàn cũng chủ trương trồng mới hàng ngàn diện tích
cao su mỗi năm để đến năm 2020 đạt đến con số 15.000 ha theo kế hoạch đã đề
ra.
Trong khi đó, dự báo từ các chuyên gia cho biết giá cao su thiên nhiên thế
giới sẽ không ngừng tăng cao trong những năm tới thì việc trồng và chế biến sản
phẩm từ cây cao su trên diện tích hàng chục ngàn ha sẽ mang lại nguồn thu khổng
lồ, ổn định và lâu dài cho Tập đoàn trong năm nay và những năm tiếp theo.
Đây là mô ̣t chiế n lươ ̣c đầ u tư dài ha ̣n , đòi hỏi T ập đoàn chúng tôi phải tâ ̣p
trung nguồ n vố n lớn trong giai đoa ̣n thực hiê ̣n đầ u tư . Khi các dự án Cao su đã
dầ n ổ n đinh
̣ thì Tâ ̣p đoàn sẽ thực hiê ̣n đa ̣i chúng hóa ngành Cao su nhằ m mang la ̣i
giá trị cho các cổ đông và nhà đầu tư.
- Ngành xây dựng dân dụng và cầu đường : Tập đoàn Đức Long Gia Lai
còn là một trong những doanh nghiê ̣p thi công cầ u đường theo hình thức BOT &
BT lớn nhấ t Viê ̣t Nam . Đây là một trong những ngành chiế n lươ ̣c đươ ̣c ví như
“con gà đẻ trứng vàng” cho Đức Long Gia Lai.
Năm 2013 này, HĐQT Tập đoàn tiếp tục tăng cường đốc thúc việc thực
hiện các Dự án BOT. Với tiến độ như hiện nay, riêng dự án BOT Đăk Nông sẽ
hoàn thành việc thông tuyến sớm hơn 1 năm so với cam kết với UBND tỉnh Đăk
Nông, cụ thể là vào tháng 12/2014 để đến tháng 1/2015 bắt đầu khai thác với mức
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thu phí áp dụng theo thông tư 159/2013/TT-BTC bằng 2,5 lần (trong năm 2015)và
đến tháng 01/2016 thu phí bằng 3,5 lần mức cơ bản tại Thông tư 90/2004/TTBTC. Dự án BOT Gia Lai cũng đảm bảo sẽ hoàn thành sớm hơn 8 tháng so với
tiến độ đã cam kết, chậm nhất là vào tháng 4/2015. Một số gói thầu từ nguồn trái
phiếu Chính phủ cũng đã tiến hành thi công đồng loạt và sẽ hoàn thành vào tháng
12/2014. Ngay từ đầu năm 2012, HĐQT đã xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu
trong các lĩnh vực chiến lược của ĐLGL. Tập đoàn đã tạo quy trình khép kín từ
khâu đầu tư – thi công – thu phí nhằm tạo ra DT & LN lớn cho Tập đoàn . Đây là
mô ̣t bước đi đúng đắn , khẳ ng đinh
̣ sự linh hoa ̣t trong cơ cấ u ngành nghề của
ĐLGL, phù hợp với xu thế phát triển của nề n kinh tế . Đến thời điểm hiện nay,
ĐLGL đã triển khai thành công việc làm tổng thầu Dự án nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 14 theo hình thức BOT với tổ ng chiề u dài gần 200 km, TMĐT gần 4000
tỷ đồng.
- Ngành xây dựng và kinh doanh Bất động sản : Đây là mộttrong những
lĩnh vực quan trọng nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Lĩnh vực kinh
doanh BĐS được ĐLGL chia làm nhiều nhóm: Đầu tư và kinh doanh dịch vụ
khách sạn và khu nghỉ dưỡng; Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê; căn
hộ cao cấp và trung bình… Trong năm 2011, Đức Long Gia Lai đã hoàn thiện đưa
vào khai thác khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao Đức Long Dung Quất – Quảng Ngãi,
dự án Trung tâm thương ma ̣i và căn hộ cao cấ p Đức Long Tower ta ̣i Pleiku – Gia
Lai. Ngoài ra, đầu năm 2013 đã tiến hành khởi công xây dựng khách sạn đạt tiêu
chuẩn 4 sao Đức Long Mỹ Khê tại Đà Nẵng và đang chuẩn bị các bước tiếp theo
để xúc tiến đầu tư, thực hiện các Dự án Trung tâm thể thao đa năng Đà Nẵng,
khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao Đức Long Tre Xanh Plaza tại Quy Nhơn – Bình
Định. Tại Gia Lai, Tập đoàn đầu tư vào các Dự án “Mở rộng, nâng cấp đầu tư
khách sạn ĐLGL” đạt tiêu chuẩn 3 sao, liên kết đầu tư khách sạn Đức Long –
BIDV đạt tiêu chuẩn 4 sao, đầu tư xây dựng Trường phổ thông đa cấp Lý Thái
Tổ; đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao đa năng; ĐLGL có ưu thế hơn các doanh
nghiệp cùng ngành trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS vì có quy trình khép kín
từ khâu thiết kế - thi công – giám sát kết hợp cùng các sản phẩm gỗ, đá mang
thương hiệu ĐLGL’
Tóm lại : Lịch sử hình thành gắn với những sự kiện nổi bật trên đây đã
chứng minh cho viê ̣c Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai giữ vững thương hiê ̣u
DLGLGROUP và ngày càng khẳng định được vị thế của mình bằng sự tăng
trưởng nhanh và bề n vữ ng.Tâ ̣p đoàn mở rô ̣ng ma ̣ng lưới hoa ̣t đô ̣ng theo mô hình
công ty me ̣ – công ty con , mở rô ̣ng các công ty liên kế t , liên doanh; mở rộng và
đầ u tư chiề u sâu vào các ngành nghề truyề n thố ng làm đòn bẩy để thúc đẩy vào
các ngành nghề ch iế n lươ ̣c tại các địa bàn trọng điểm . Hiện nay mạng lưới hoạt
động của Tập đoàn lên đến 16 Công ty thành viên và 03 Công ty liên kết; mô ̣t Hội
sở và nhiề u Chi nhánh trong toàn quốc với 45 ngành nghề kinh doanh. Ngoài ra,
DLGL cũng đóng góp đáng kể các chương trình từ thiện nhân đạo trên phạm vi cả
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nước, đồng thời góp phần không nhỏ giúp các địa phương trong công tác ổn định
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của DLGL được Đảng,
Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức
tiêu biểu như: 4 Huân chương lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, và Hạng Ba cho
tập thể và cá nhân ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT; 03 lần được Chính phủ trao cờ
đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 03 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng
khen cho tập thể và cá nhân ông Bùi Pháp; 04 lần đạt Giải Sao Vàng Đất Việt;
Ông Bùi Pháp 02 lần được bình chọn là Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Đặc biệt,
năm 2013 cá nhân ông Bùi Pháp và gia đình được bình chọn trong tốp 100 người
giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Hoàng Công Lự - Uỷ viên ban thường vụ tỉnh ủy, PCT thường trực UBND tỉnh
Gia Lai trao huân chương lao động hạng 3 cho cá nhân Ông Bùi Pháp
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4.1. Mô hình quản trị - Cơ cấu bộ máy quản lý
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4.2. Các công ty con, công ty liên kết
a) Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do ĐLGL nắm giữ
STT

Tên Công ty

Địa chỉ
Lô C4 đường số 4,
KCN Trà Đa, TP
Pleiku - Tỉnh Gia
Lai

Sản xuất các sản
phẩm từ gỗ,
mua bán gỗ các
loại, ...
Kinh doanh bất
308-310
Cao động sản, xây
Thắ ng (nố i dài )- P. dựng công trình
12- Quâ ̣n 10- Tp. dân
dụng...
Hồ Chí Minh

1

CTCP chế biế n
gỗ ĐLGL

2

CTCP Đầ u tư &
kinh doanh bấ t
đô ̣ng sản ĐLGL

3

CTCP Đầ u tư
43- Lý Nam Đế phát triển dịch vụ
Trà Bá - Pleikucông triǹ h công
Gia Lai
cô ̣ng ĐLGL

4

CTCP trồ ng rừng
và cây công
nghiê ̣p ĐLGL

43- Lý Nam Đế Trà Bá - PleikuGia Lai

5

CTCP Dịch vụ
công cô ̣ng Đức
Long Bảo Lộc

Phường Lộc Sơnthị xã Bảo Lộctỉnh Lâm Đồng

6

CTCP Dịch vụ
bảo vệ Đức Long
Gia Lai

7

CTCP Đức Long
Đà Nẵng

8

Công ty CP Đầ u
tư xây dựng Đức
Long Gia Lai.

9

Cty TNHH đầu
tư xây dựng cầu
đường Phước
Hoàng Long

Lĩnh vực sản
xuất kinh
doanh chính

Tỷ lệ góp
vốn của
ĐLGL
(%)

35

91,71

100

55

Hoạt động dịch
vụ vận tải, dịch
28,564
vụ bến xe, bãi
đỗ, ...
Trồng rừng và
chăm sóc rừng
30
trồng, trồng cây
cao su,…
Hoạt động dịch
vụ vận tải, dịch
12
vụ bến xe, bãi
đỗ, ...

73A
Nguyễn
Trọng
Tuyển,
Tuyển dụng và
Phường 15 , Quận
đào tạo vệ sĩ.
Phú Nhuận – TP
HCM
Vận tải bằng xe
47 Bế Văn Đàn buýt, dịch vụ hỗ
quâ ̣n Thanh Khê trợ vận tải bến
Tp. Đà Nẵng
xe,…
Xây dựng công
43 Lý Nam Đế –
trình kỹ thuật
Pleiku – Gia Lai
dân dụng, …
Xây dựng công
Khối phố 3- thị
trình đường bộ,
trấn Phú Hòa,
hoạt động xây
huyện Chư Păh,
dựng
chuyên
Gia Lai
dụng khác, …
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95

55,56

3,4

48

25

85

2

51

30

80
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10

Công ty CP xây
dựng giao thông
Minh Long Gia
Lai

11

Công ty cổ phần
BOT&BT Đức
Long Đăk Nông

12

Công ty cổ phần
BOT&BT Đức
Long Gia Lai

13

Công ty cổ phần
xây dựng giao
thông Đức Long
Gia Lai

14

15

b)

STT

1

2

3

Công ty cổ phần
đầu tư và phát
triển giáo dục
Đức Long Gia
Lai
Công ty TNHH
Một thành viên
KT &CB Khoáng
sản ĐLGL

Thôn Hòa Bình,
Xây dựng công
thị trấn Nhơn Hòa,
trình
đường
huyện Chư Pưh,
bộ,…
tỉnh Gia Lai
Khai thác quặng
Tổ 9, Phường
sắt, xây dựng
Nghĩa Thành – Gia
công trình cầu
Nghĩa – Đăk Nông
đường,…
Khai thác quặng
782 Hùng Vương sắt, xây dựng
– Chư Sê – Gia Lai công trình cầu
đường,…
Đầu tư và xây
dựng các công
30 Hùng Vương –
trình giao thông,
Chư Sê - Gia Lai
hạ
tầng
đô
thị,…

30

51

210

65

270

60

50

51

120 Trần Phú – Đầu tư và phát
Pleiku – Gia Lai
triển giáo dục

65

55

Lô E6 Khu công Khai thác và
nghiệp Trà đa – chế biến khoáng
Pleiku- Gia lai
sản

30

100

Công ty có dƣới 50% vốn cổ phần/vốn góp do ĐLGL nắm giữ

Tên Công ty

Địa chỉ

Lĩnh vực sản
xuất kinh
doanh chính

CTCP dịch vụ
bảo vệ Tây Bình
– Tây Sơn
CTCP tư vấn xây
dựng giao thông
Gia Lai
Cty TNHH cung
ứng vật tư
nguyên liệu Tây
Nguyên

642 Cộng Hòa – P13
– Tân Bình – Tp.
HCM
Số 53 Đường Quang
Trung – TP PliekuGia Lai

Dịch vụ bảo
vệ. Đào tạo
bảo vệ, vệ sỹ
Xây dựng cầu
đường

02 Đặng trần Côn –
TP Lieku- Gia lai
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5. Định hƣớng phát triển
5.1.Các mục tiêu chủ yếu của Đƣ́c Long Gia Lai
- Phấ n đầ u đế n năm 2020 Đức Long Gia Lai sẽ trở thành một trong những
Công ty đa ngành hàng đầ u Việt Nam có đủ năng lực để ca ̣nh tranh với các D oanh
nghiê ̣p, các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế.
-Về doanh thu và lơ ̣i nhuâ ̣n : Đức Long Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng
doanh thu hàng năm đa ̣t từ 30% - 50%. Riêng năm 2013 doanh thu của Đức Long
Gia Lai đa ̣t 801 tỷ đồng, tăng 13,14% so với năm 2012. Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế của
ĐLGL năm 2013 đa ̣t hơn 1,67 tỷ đồng gấp 7,48 lần lợi nhuận sau thuế năm
2012.và phấ n đấ u đa ̣t doanh thu 1,115 tỷ vào năm 2014 , lợi nhuận sau thuế đạt 95
tỷ
-Về thi trƣơ
̣
̀ ng: Trong chiế n lươ ̣c phá t triể n , Đức Long Gia Lai sẽ tiếp tục
củng cố vị thế tại thi ̣trường nô ̣i điạ , duy trì, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất
khẩ u nhằ m tăng thi ̣phầ n.
-Đảm bảo kinh doanh hiê ̣u quả , bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lơ ̣i ić h
tố i đa cho các cổ đông.
-Đảm bảo quyề n lơ ̣i và và điề u kiê ̣n làm viê ̣c tố t cho người lao đô ̣ng
và
đóng góp tić h cực cho xã hội và cộng đồng.
5.2. Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn
Mục tiêu phát triển : Trong chặng đường phát triển từ nay đến năm 2020,
Ban lãnh đạo Đức Long Gia Lai quyết tâm đưa DUCLONG GROUP “Trở thành
Tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020”.
Đặt trọng tâm đầu tư của DUCLONG GROUP vào các ngành nghề sau:
a) Nhóm ngành nghề truyền thống: Ngành dịch vụ bến xe & bãi đỗ; gỗ;
đá; thương mại dịch vụ; nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng...
b) Nhóm ngành nghề chiến lƣợc
- Xây dựng & phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và BT.
- Ngành cao su và cây nông nghiệp (trồng, khai thác và chế biến các sản
phẩm từ cao su, bắp).
- Ngành khai thác mỏ (đá, các loại quặng kim loại và phi kim loại).
- Ngành đầu tư và kinh doanh thủy điện;
- Ngành kinh doanh bất động sản
Về liñ h vực sản xuấ t các mă ̣t hàng tiêu dùng và mô ̣t số ngành nghề truyền
thống, ĐLGL sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường
, lấ y
ngành nghề kinh doanh truyền thống làm bàn đạp để phát triển sang các lĩnh vực
chiến lược. Để thực hiện mục tiêu trở thành Tâ ̣p Đoàn kinh tế tư nhân hàng đầ u
Viê ̣t Nam vào năm 2020, trong tương lai Đức Long Gia Lai sẽ tâ ̣p trung phát triể n
các lĩnh vực cụ thể sau:
- Xây dựng và phát triể n hê ̣ thố ng bế n xe baĩ đỗ hiê ̣n đa ̣i với khu vực nhà
ga hành khách khép kín , hiê ̣n đa ̣i với không gian thoá ng mát ta ̣i khu vực Miề n
Trung – Tây Nguyên và nhân rô ̣ng mô hình này ra cả nước theo chủ trương xã hô ̣i
hóa đầu tư ngành bến xe bãi đỗ của Chính Phủ.
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- Phát triển ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch : khi nề n kinh tế
đã dần phu ̣c hồ i sau khủng hoảng thì nhu cầ u thương ma ̣i , nhu cầ u du lich
̣ giải trí
của con người sẽ không ngừng được nâng cao . Đón đầ u đươ ̣c cơ hô ̣i đó , hiê ̣n nay
ĐLGL đã và đang triể n khai xây dựng hê ̣ thố ng khách sa ̣n và trung tâm hô ̣i nghi ̣
tại một số khu kinh tế lớn của đất nước như Dung Quất , Bình Định, Đà Nẵng...
với các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên . Lĩnh vực này sẽ mang lại lợi ích
lớn cho Tâ ̣p đoàn cả về hiệu quả kinh tế lẫn giá trị thương hiệu.
- Phát triể n ngành khai thác và chế biế n Đá Granite đáp ứng nhu cầ u vâ ̣t
liê ̣u xây dựng của khu vực tỉnh Gia Lai và mô ̣t số tỉnh lân câ ̣n.
- Đầu tư và phát triển ngành khai thác khoáng sản : quă ̣ng kim loại và phi
kim loại để đáp ứng nhu cầ u cho các ngành công nghiê ̣p sản xuấ t và chế ta ̣o của
Viê ̣t Nam và thế giới.
- Phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng và xây dựng cầu đường , hiện nay
ĐLGL đang thực hiê ̣n các dự án Đường BOT &BT ta ̣i các tin̉ h Gia Lai, Đăk Nông
và Bình Phước... ĐLGL sẽ không ngừng tim
̀ kiế m các dự án ha ̣ tầ ng giao thông để
thực hiê ̣n đâu tư nhằ m ổ n đinh
̣ và phát triể n ngành nghề của miǹ h theo hướng này.
Để làm đươ ̣c như vâ ̣y ĐLGL sẽ tổ chức mô ̣t hê ̣ thố ng bô ̣ máy chuyên quản lý các
dự án ha ̣ tầ ng giao thông để thực hiê ̣n các dự án đó , đáp ứng nhu cầ u đi la ̣i của
nhân dân , góp phần phát triển KTXH tại địa phương đồng thời thu hẹp khoảng
cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các điạ phương với các trung tâm
kinh tế lớn của đấ t nước.
- Phát triển ngành trồng , khai thác và chế biế n cao su từ cây cao su thiên
nhiên. Trong tương lai, ngành cao su sẽ là ngành mang lại doanh thu và lợi nhuận
không nhỏ cho Tâ ̣p đoàn. ĐLGL dự kiế n sẽ xây dựng nhà máy chế biế n các sản
phẩ m từ cao su ta ̣i Gia Lai để đáp ứng nhu cầ u tiêu dùng nô ̣i điạ và xuấ t khẩ u.
- Phát triển ngành xây dựng và kinh doanh điện năng : hiê ̣n nay ĐLGL đã là
chủ đầu tư củ a 8 dự án thủy điê ̣n với tổ ng mức đầ u tư khoảng 15.000 tỷ đồng ,
tổ ng công suấ t khoảng 600 MW. Trong tương lai , ngành điện sẽ mang lại một
nguồ n lực lớn cho ĐLGL khi nhu cầ u phát triể n của xã hô ̣i không ngừng nâng
cao. Viê ̣c hê ̣ t hố ng thủy điê ̣n của ĐLGL hòa vào lưới điê ̣n quố c gia sẽ góp phầ n
ổn định an ninh năng lượng và phục vụ tốt cho nhu cầu của nền kinh tế . Qua đó
doanh thu và lơ ̣i nhuâ ̣n của ĐLGL ở liñ h vực này sẽ ổ n đinh
̣ và không ngừng
đươ ̣c gia tăng hàng năm.
- Phát triển Liñ h vực bấ t đô ̣ng sản : ĐLGL không ngừng tìm kiế m cơ hô ̣i và
quỹ đất để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngành BĐS . Trong tương lai khi thi ̣
trường tài chính, thị trường tiền tệ ổn định và tăng trưởn g thì thi ̣trường bấ t đô ̣ng
sản sẽ hồi phục mạnh mẽ . ĐLGL sẽ triể n khai đầ u tư vào các dự án bấ t đô ̣ng sản
theo từng phân khúc để đáp ứng nhu cầ u của xã hô ̣i.
c)Các lĩnh vực khác : ĐLGL sẽ tiế p tu ̣c phát huy các liñ h vực hoa ̣ t đô ̣ng
hiê ̣n ta ̣i đồ ng thời sẽ không ngừng tìm kiế m các liñ h vực khác như đầu tư giáo dục
và thể thao nhằ m bổ sung và mở rô ̣ng hê ̣ thố ng ngành nghề đồng thời nâng cao vị
thế thương hiệu ĐLGL trên thị trường trong nước và quốc tế.
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5.3. Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Đức Long
Gia Lai
Các ngành nghề kinh doanh của công ty luôn hướng đến mục tiêu phục vụ tối
đa nhu cầu của khách hàng.
Trong chiến lược phát triển của công ty với các ngành nghề:
- Phát triển ngành ki nh doanh dich
̣ vu ̣ khách sa ̣n và du lich
̣ : với các công
trình ĐLGL đã và đang triể n khai xây dựng hê ̣ thố ng khách sa ̣n và trung tâm hô ̣i
nghị tại một số khu kinh tế lớn của đất nước như Dung Quất
, Bình Định, Đà
Nẵng... với các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên. Điều này góp phần cải tạo
môi trường sống cho người dân địa phương, phát triển du lịch và tạo động lực
phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh... cho địa phương nơi triển khai
dự án, đồng thời mang lại lợi ích cho chủ đầu tư.
- Phát triển ngành xây dựng và kinh doanh điê ̣n năng sẽ giải quyết tình trạnh
thiếu điện vẫn thường xuyên xảy ra trên cả nước, trong khi nhu cầu xã hội ngày
càng cao. Việc phát triển ngành xây dựng và kinh doanh điện năng là mục tiêu
chiến lược của Công ty với nguyện vọng đáp ứng nhu cầu bức thiết của người
dân, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng ngành công nghiệp điện năng
Việt Nam phát triển bền vững nhưng vẫn bảo vệ môi trường tự nhiên.
- Phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng và xây dựng cầ u đường nhằm mục
đích đáp ứng nhu cầ u đi la ̣i của nhân dân , góp phần phát triển KTXH tại địa
phương đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triể n giữa thành thi ̣và nông thôn
,
giữa các điạ phương với các trung tâm kinh tế lớn của đất nước.
Ngoài ra, việc phát triển các ngành nghề kinh doanh của công ty cũng góp
phần giải quyết việc làm cho nguồn lao động trong địa bàn tỉnh Gia Lai và các
tỉnh thành khác nơi công ty tiến hành đầu tư, xây dựng, kinh doanh, khai thác,...
6. Các rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đồi với
việc thực hiện các mục tiêu của Công ty
- Rủi ro về vốn: thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét,
quyết định, duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải trả thích hợp trong từng thời kỳ
trong năm để vừa đảm bảo hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ
đông.
- Rủi ro về tỷ giá: do phát sinh các giao dịch mua, bán hàng có gốc ngoại
tê, Công ty chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Rủi ro này được Công ty quản
lý thông qua các biện pháp như: tối ưu hóa thời hạn thanh toán các khoản nợ, lựa
chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giá
ngoại tệ trong tương lai, sử dụng tối ưu nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro
tỷ giá và rủi ro thanh khoản.
- Rủi ro về lãi suất: rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các
khoản vay có lãi suất thả nổi đã ký kết. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty đã ước
tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như
phân tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp.
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- Rủi ro về giá: Công ty thực hiện chính sách đa dạng hóa nguồn cung cấp
nguyên vật liệu, hàng hóa bằng cách thiết lập mối quan hệ với nhiều nhà cung
cấp, nhằm tìm kiếm các đối tác có giá mua phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Công ty
vẫn thường xuyên duy trì mối quan hệ đối với các nhà cung cấp truyền thống, có
uy tín trên thị trường, đảm bảo tính ổn định cho đầu vào của hoạt động sản xuất
kinh doanh.
- Rủi ro tín dụng: xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng
được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tốn thất tài chính cho Công ty. Cụ
thể, rủi ro đối với các khoản phải thu từ hoạt động từ hoạt động xây lắp, công
trình BOT là tương đối do chịu ảnh hưởng chung từ khó khăn hiện nay của hoạt
động đầu tư xây dựng cơ bản, rủi ro đối với các khoản phải thu từ mua bán hàng
hóa với các khách hàng thường xuyên là tương đối thấp. Để quản lý rủi ro này
Công ty luôn có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình
để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng nhằm có biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở
mức thấp nhất.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Doanh thu từ hoạt động SXKD đạt 801,7 tỷ đồng tăng 12,24% so với
năm 2012 và đạt 73% so với kế hoạch năm 2013.
- Lơ ̣i nhuâ ̣n trƣớc thuế thu nhâ ̣p doanh nghiêp̣ đạt 7,8 tỷ đồng tăng 50%
so với năm 2012.
Kết quả thực hiện năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012 khi công ty đẩy
mạnh tái cấu trúc hệ thống quản lý và các ngành nghề kinh doanh theo hướng chú
trọng đầu tư các ngành kinh doanh truyền thống. Đồng thời, chi phí tài chính
trong năm 2013 giảm mạnh với việc lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng được
điều chỉnh giảm theo chủ trương của ngân hàng nhà nước nhằm thúc đẩy sản xuất,
kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.
2. Tổ chức và nhân sự
2.1. Danh sách Ban điều hành
a) Hội đồng quản trị
1. Ông Bùi Pháp ,Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh: 1962
Trình độ: Chuyên viên kinh tế
Quá trình công tác:
- 1995 - 12/06/2007: Giám đốc Xí Nghiệp tư
doanh Đức Long Gia Lai
- 13/06/2007 - 16/01/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổ ng Giám đố c CTCP Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai.
- 17/01/2010 – nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
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2. Ông Phạm Anh Hùng, Thành viên Hội đồng
quản trị - Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1972
Trình độ: Cử nhân luật
Quá trình công tác:
- 2000 - 2005: nhân viên kinh doanh nông sản công
ty XNK Gia Lai.
- 2006 - 2010: nhân viên kinh doanh nông sản công
ty TNHH An Lạc.
- 11/2010 - 04/2011: Trợ lý chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- 04/2011 - 31/12/2013: Trưởng ban đầu tư Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- 01/01/2014 đến nay : Tổng Giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai .
3. Ông Đỗ Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị,
Phó Tổng Giám đốc thƣờng trực
Sinh năm: 1957
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- 1982 – 1986: Kế toán trưởng Xí nghiệp cơ khí Gia
Lai.
- 1987 – 1991: Chuyên viên kinh tế sở Công nghiệp Gia Lai.
- 1992 - 2001: Kế toán trưởng Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Gia Lai.
- 2002 - 2005: KTT kiêm trưởng phòng kinh doanh XNTD ĐLGL.
- 2006 - 06/2007: Phó giám đốc kinh doanh XNTD ĐLGL.
- 06/2007 - nay: Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
4. Ông Nguyễn Đình Trạc, Thành viên Hội
đồng quản trị
Năm sinh: 1957
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- 1976 – 1989: Kế toán Lâm trường An

Hội,

An Khê, Gia Lai
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- 1990 – 2001: Kế toán trưởng Cty trồng rừng nguyên liệu công nghiệp Gia Lai
- 2002 – 2004: Giám đốc sản xuất XNTD Đức Long Gia Lai
- 2005 - 05/2007: Trợ lý Giám đốc XNTD Đức Long Gia Lai
- 06/2007 – 16/01/2010: Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai.
- 17/01/2010 – 31/12/2013: Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
-1/1/2014 đến nay : Ủy viên HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
5. Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên Hội
đồng quản trị
Năm sinh: 1974
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
- 1999 - 2003: Nhân viên kỹ thuật Công ty Công
trình 86.
- 11/2003 - 07/2004: Kỹ sư xây dựng- Công ty thi công cơ giới- TCT xây dựng
đường thủy.
- 03/2005 - 02/2007: Nhân viên ban QLDA bến xe Đức Long Gia Lai.
- 03/2007 - 08/2010: Giám đốc, Ban QLDA Đức Long Tower- Tập đoàn Đức
Long Gia Lai.
- 09/2010 - 10/2012: Giám đốc Công ty TNHH Hà Trung.
- 10/2012 -5/2013 : Giám đốc Công ty CP BOT & Đức Long Đak Nông
- 5/2013 đến nay : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP BOT & Đức
Long Đak Nông
b) Ban Tổ ng Giám đố c
1. Ông Phạm Anh Hùng , Tổ ng Giám đố c
2. Ông Đỗ Thanh, Phó Tổng Giám đốc thƣờng trực
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1970
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- 1991 – 2002: Công tác tại Công ty Xuất nhập
khẩu Tỉnh Gia
Lai
- 2002 – 2007 : Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Tỉnh Gia
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Lai
- 2007 – 2008: Công tác tại Công ty Điện Gia Lai, Chuyên viên Ban đầu tư phát
triển Tập đoàn ĐLGL
- 2008 – 2009: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ĐLGL
- 2009 - nay : Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư Tập đoàn ĐLGL.
4. Ông Phạm Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1975
Trình độ: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quá trình công tác:
- 03/2000 - 06/2003: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty
TNHH Tư vấn Công trình Sài Gòn
- 06/2003 - 04/2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty
CP Tư vấn Phương Nam.
- 04/2006 - 02/2008: Giám đốc điều hành dự án Công
ty CP ĐTXD và Thương mại Thăng Long.
- 02/2008 – 10/2010: Trưởng ban BOT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- 10/2010 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng Công ty CP Tập
đoàn ĐLGL.
5. Ông Phan Xuân Viên, Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1956
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- 1990 - 2005: Giám đốc Công ty XNK thương mại Thừa Thiên
- Huế
- 2005 - 2006: Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ
Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- 2007 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách các dự án phía Nam kiêm Giám đốc
Công ty CP Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc
6. Bà Vũ Thị Hải, Kế toán trƣởng
Sinh năm: 1966
Trình độ: Cử nhân kinh tế.
Quá trình công tác:
- 1987 - 2007 : Kế toán công ty dịch vụ du lịch Gia Lai.
- 01/2008 – 02/2008 : Kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai
- 03/2008 – 10/04/2011 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập
đoàn Đức Long Gia Lai
- 11.04/2011 – 8/07/2013: Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức
Long Gia Lai
- 9/07/2013 – nay: Trưởng Ban Tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đức Long Gia Lai
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c) Ban kiểm soát
1. Ông: Nguyễn Ngọc Minh, Trƣởng Ban kiểm soát
Sinh năm: 1965
Trình độ: Cử nhân Tài chính – kế toán
Kinh nghiệm: 10 năm trong lĩnh vực tài chính – kế toán
2. Ông: Bùi Văn Đi, Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1981
Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán
Kinh nghiệm: 06 năm trong lĩnh vực tài chính – kế toán
3. Nguyễn Văn Nguyên: Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1978
Trình độ: Cử nhân quản trị văn phòng
Kinh nghiệm: 05 trong lĩnh vực quản trị
2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành
Với mục tiêu trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, trong năm 2013 công ty đã tiến hành cơ
cấu lại nhân sự, đặc biệt là bộ phận lãnh đạo để phù hợp với chiến lược phát triển
của Tập đoàn. Cụ thể:
a) Những thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn
Đức Long Gia Lai, ngày 25/05/2013, hội đồng cổ đông đã thông qua việc
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
+ Ông Võ Châu Hoàng.
+ Ông Hồ Minh Thành.
- Bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm lỳ 2012 – 2017 đối với:
+ Ông Phạm Anh Hùng
+ Ông Nguyễn Trung Kiên
(Theo Nghị quyết số 07/NQĐHĐCĐ/2013 ngày 25/05/2013 về các quyết định của
Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)
b) Những thay đổi Ban Tổng giám đốc:
Ngày 25/06/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm
chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Võ Châu Hoàng và ông Bùi Văn Toàn
theo quyết định số 09a/QĐ-HĐQT-ĐLGL và quyết định số 10a/QĐ-HĐQTĐLGL ngày 25/06/2013.
Ngày 25/06/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm
chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Đỗ Thanh theo quyết định
số 12/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 25/06/2013.
(Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký)
2.3. Chính sách đối với ngƣời lao động
Tâ ̣p đoàn quan tâm và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp ;
cơ chế tiền lương, thưởng và môi trường điề u kiê ̣n làm việc hấp dẫn ; đã thu hút,
tuyển dụng và đào tạo được nhiều nhân sự cấp cao có năng lực, đáp ứng được yêu
cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Tập đoàn làm cơ sở để điều chỉnh và bổ nhiệm
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cơ cấu nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của Tâ ̣p đoàn trong giai đoa ̣n
mới.
Tổ ng số lươ ̣ng cán bô ̣ nhân viên toàn Tâ ̣p đoàn tính đế n
31/12/2013 là
9.235 người. Công ty luôn quan tâm thực hiê ̣n tố t các chế đô ̣ , chính sách đối với
người lao đô ̣ng theo quy đinh
̣ của Pháp luâ ̣t về lao đô ̣ng . Mức lương bình quân
của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty năm 2013 là 5 triê ̣u đồ ng/người/tháng. Thu
nhâ ̣p bình quân hàng tháng trên 5,5 triê ̣u đồ ng/người/tháng.
3.
Tình hình đầu tƣ, tình hình thực hiện các dự án
3.1. Các khoản đầu tƣ lớn của Công ty
Nhằm đảm bảo ổn định nguồ n vố n để phát triể n dài hạn , DLGL đã ký kế t
hơ ̣p tác đầ u tư toàn diê ̣n với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
BIDV cam kế t là đầ u mố i thu xế p , tài trợ cho Tâ ̣p đoàn khoản tiń du ̣ng gần 18.000
tỷ đồng để đầu tư vào các dự á n thuô ̣c lĩnh vực chiến lược . Ngoài ra, DLGL còn
ký kết hợp tác đầu tư với Sacombank cung ứng tiń du ̣ng kip̣ thời theo nhu cầ u kế
hoạch sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ cho Tâ ̣p đoàn.
- Ngày 30/12/2013, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) chi nhánh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long
Gia Lai-Trực thuộc Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Lễ ký kết tài trợ vốn Dự
án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku( Km 1610)-Cầu
110( Km 1667+570) tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng-Kinh
doanh-Chuyển giao). Đây là dự án nằm trong chuỗi chiến lược phát triển của Đức
Long Gia Lai trong giai đoạn 2010-2015 và các năm tiếp theo. Theo hợp đồng tín
dụng ký kết giữa hai bên, BIDV sẽ tài trợ gần 1.400 tỷ đồng (chiếm 85% tổng
mức đầu tư dự án),thời hạn vay 15 năm trong đó có 3 năm ân hạn và 12 năm trả
nợ, phần còn lại là vốn tự có của doanh nghiệp. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng
đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku-Cầu 110 tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng
BOT có tổng mức đầu tư hơn 1.775 tỷ đồng, chiều dài 57,6 Km. Đoạn ngoài đô
thị tiêu chuẩn đường cấp III miền núi với tốc độ thiết kế đạt 60 Km/h, bề rộng nền
đường 12 m, mặt đường 11m; đoạn qua đô thị theo tiêu chuẩn đường phố chính đô
thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 Km/h, bề rộng nền đường 23.5 m. Dự án được khởi
công tháng 6/2013 và đến thời điểm hiện nay Nhà đầu tư đã tiến hành thi công 5/9
gói thầu. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng giao cho Đức Long Gia Lai thi
công một số Km bằng nguồn trái phiếu chính phủ và hiện Đức Long đang triển
khai thi công 2 gói trong số này. Dự án sẽ được gấp rút thi công và đảm bảo đến
cuối quý IV/2015 thông tuyến. Phương thức khai thác hoàn vốn thông qua thu phí
trên hai trạm thu phí tại Km 1610+800 và Km 1667+470, mức thu phí áp dụng
theo thông tư 159/2013/TT-BTC bằng 3 lần ( trong năm 2015) và đến tháng
01/2016 thu phí bằng 3,5 lần mức cơ bản tại Thông tư 90/2004/TT-BTC. Chỉ tính
riêng trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14), từ TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đến
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có tổng chiều dài 404 km, Tập đoàn ĐLGL
và các công ty thành viên được Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Phước và UBND
tỉnh Đăk Nông và UBND tỉnh Gia Lai chọn làm nhà đầu tư triển khai 3 dự án
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BOT chiều dài là 200 km (chiếm hơn ½ chiều dài toàn tuyến), tổng vốn đầu tư
hơn 5.000 tỷ đồng.
- Tổ chức khai thác đồng loạt gần 30 mỏ khoáng sản. Hiện đang tập trung
khai thác, luyện, tuyển nổi sản phẩm chì kẽm của Mỏ chì kẽm ChưMố.

Hình ảnh tại công trường – Mõ chì kẽm Chư Mố

Máy chế biến quặng
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Xưởng chế biến đá Granit của DLG

- Chăm sóc và phát triển tốt vườn cây cao su. Dự kiến phát sinh doanh thu vào
đầu năm 2014

Một góc nhỏ rừng cây cao su của DLG

3.2.

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan
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3.2.1. Công ty cổ phầ n Đầ u tƣ phát triể n Dich
̣ vu ̣ CTCC Đức Long Gia Lai

Công ty cổ phầ n Đầ u tư Phát triể n dich
̣ vu ̣ Công triǹ h công cô ̣ng Đức Long
Gia Lai đươ ̣c thành lâ ̣p ngày 21/12/2007. Đây là mô ̣t trong những công ty thành
viên đầ u tiên của Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai và cũng là mô ̣t trong những công ty
hoạt động có hiệu quả nhất trong năm 2013. Công ty hoa ̣t đô ̣ng chủ yế u trên mô ̣t
số ngành nghề như sau:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng bộ
Vận tải hành khách bằng xe buýt
Vận tải hành khách theo tuyến cố định
Vận tải hàng hóa
Đầu tƣ các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc
Dịch vụ ăn uống khác
Đại lý mua bán chất bôi trơn, làm sạch động cơ
Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày
Buôn bán tổng hợp
Hoạt động vui chơi giải trí
Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe
Cho thuê văn phòng
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Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng
Vận tải hành khách theo hợp đồng
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Sửa chữa và bảo dƣỡng phƣơng tiện vận tải
* Quá trình tăng vốn của công ty từ thời điểm thành lập:
STT

Thời gian

Vốn điều lệ
(Đồng)

1

Ngày 21/12/2007

9.500.000.000

Góp vốn thành lập công ty.

15.000.000.000

Phát hành riêng lẻ thêm 5,5 tỷ
đồng, tăng vốn điều lệ lên 15,0
tỷ đồng.

18.000.000.000

Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm
2009 là 300.000 Cổ phiếu tương
đương với 3 tỷ đồng.

20.699.940.000

Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm
2010 là 269.994 cổ phiếu tương
đương với 2.699.940.000 VND

24.839.360.000

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm
2011 là 413.942 cổ phiếu tương
đương với 4.139.420.000đồng

28.564.540.000

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm
2012 là 372.590 cổ phiếu tương
đương với 3.725.900.000 đồng

2

3

4

5

6

Ngày 16/10/2009

Ngày 02/12/2010

Ngày 16/01/2012

Ngày 06/12/2012

Ngày 13/11/2013

Phƣơng thức

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 54,67%.
* Trụ sở chính : 43 Lý Nam Đế – Pleiku – Gia Lai.
* Tóm tắt tình hình hoạt động : Trong năm 2013, Công ty cổ phầ n Đầ u tư
phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai là công ty có kết quả
sản xuất kinh doanh xuất sắc nhất trong các Công ty thành viên của Tâ ̣p đoàn Đức
Long Gia Lai . Với doanh thu đa ̣t 19,09 tỷ đồng , lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế đa ̣t 2,7 tỷ
đồ ng.
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Doanh thu năm 2013 đạt 19,09 tỷ đồng giảm 0,75% so với năm 2012. Do
ảnh hưởng tình hình kinh tế chung, giá xăng dầu tăng, mọi chi phí trong kỳ tăng
cao hơn so với năm 2012. Nên lợi nhuận trong kỳ chỉ đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 37%
so với năm 2012. Tổng tài sản trong kỳ tăng 3,55%. Do tăng tài sản ngắn hạn. Nợ
phải trả trong kỳ giảm 25,62%. Vốn chủ sở hữu trong kỳ tăng do công ty tăng vốn
điều lệ lên 15%.
*Tóm tắt tình hình tài chính:
ĐVT: Đồng

Vốn điều lệ

28.564.540.000

So với 2012
(%)
15,00

Tổng tài sản

45.306.945.563

3,55

- Tài sản ngắn hạn

22.060.333.011

13,29

- Tài sản dài hạn

23.246.612.552

(4,27)

Tổng nguồn vốn

45.306.945.563

3,55

3.488.094.388

(25,62)

- Vốn chủ sở hữu

41.818.851.175

7,05

04

Doanh thu thuần bán hàng và
cung cấp DV

19.096.147.497

(0,75)

05

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3.603.739.106

(32,21)

06

Chi phí thuế TNDN hiện hành

849.698.479

(10,00)

07

Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp

2.754.040.627

(37,01)

Chỉ tiêu

STT
01

02

03

- Nợ phải trả

Kết quả 31/12/2013

Năm 2013, Công ty cổ phầ n Đầ u tư Phát triể n Dich
̣ vu ̣ Công triǹ h công
cô ̣ng Đức Long Gia Lai đã phát hành c ổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho các cổ
đông hiện hữu với tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ lên 28,564 tỷ đồng.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

40

DUCLONG GROUP
3.2.2.

Công ty CP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai.

Trong hoàn cảnh nguồ n tài nguyên rừng ngày càng ca ̣n kiê ̣t , Chính Phủ Việt
Nam đã ra lê ̣nh đóng cửa rừng nhằ m bảo tồ n nguồ n tài nguyên rừng và bảo đảm
môi trường số ng của nhân loa ̣i không bi ̣phá hủy . Bên ca ̣nh đó chiń h sách phát
triể n 5 triê ̣u hecta rừng đã đươ ̣c Nhà Nước phát đô ̣ng và đô ̣ng viên các doanh
nghiê ̣p tham gia để bảo vê ̣ hành tinh xanh của con người . Thực hiện chủ trương
trên, Tâ ̣p đoàn Đ LGL đã lâ ̣p kế hoa ̣ch và đươ ̣c UBND tin̉ h Gia Lai chấ p thuâ ̣n
cho phép Tâ ̣p đoàn trồ ng hoàn thiê ̣n 20.000 ha rừng trong giai đoa ̣n 2011 – 2020.
Tính đến 31/12/2012, ĐLGL đã tổ chức trồ ng đươ ̣c 5.000 ha rừng cao su và sẽ
tiế n hành khai hoang trồ ng mới từ năm 2011 đến 2020 khoảng 15.000 hecta nữa .
Viê ̣c ĐLGL tham gia trồ ng , chăm sóc rừng cao su là mô ̣t bước tiế n mới trong kế
hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh của mình . Trong tương lai khi nhu cầ u
phát triển của thế giới ngày càng tăng cao , các ngành công nghiệp sản xuất hàng
tiêu dùng phu ̣c vu ̣ cho con người sẽ không ngừng phát triể n . Theo nguyên lý “nhu
cầ u thì vô ha ̣n mà tài nguyên thì hữu ha ̣n” thì nguồ n nguyên liê ̣u cao su thiên
nhiên sẽ ngày càng trở nên khan hiế m , nguồ n nguyên liê ̣u gỗ để phu ̣c vu ̣ ngành
nô ̣i thấ t cũng trở nên khan hiế m . Theo thố ng kê thì giá cao su th iên nhiên thế giới
sẽ không ngừng tăng cao trong những năm tới , điề u này hứa he ̣n cho Đ LGL mô ̣t
tương lai vững ma ̣nh khi Tâ ̣p đoàn đã ổ n đinh
̣ trong các ngành nghề mũi nho ̣n của
mình. Hiê ̣n ta ̣i, ĐLGL đã thành lâ ̣p 1 Công ty thành viê n để quản lý và khai thác
các dự án cây cao su của mình. Dự kiế n đế n năm 2014, ĐLGL sẽ có thu nhập từ
các dự án cao su , đây là mô ̣t chiế n lươ ̣c đầ u tư dài ha ̣n , đòi hỏi Đức Long Gia Lai
phải tập trung một nguồn vốn lớn tron g giai đoa ̣n thực hiê ̣n đầ u tư . Khi các dự án
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Cao su đã dầ n ổ n đinh
̣ thì Tâ ̣p đoàn sẽ thực hiê ̣n đa ̣i chúng hóa ngành Cao su
nhằ m mang la ̣i giá tri ̣cho các cổ đông, các nhà đầu tư…
Trong thời gian vừa qua, hoạt động của Công ty cổ phần trồng rừng và cây
công nghiệp ĐLGL chủ yếu là công tác đầu tư nên chưa phát sinh doanh thu. Dự
kiến năm 2014 sẽ đưa vào khai thác vườn cao su IaTriêm, Gia Lai.
*Tóm tắt tình hình tài chính:
ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu

STT
01

02

03

Kết quả 31/12/2013

So với 2012
(%)

Vốn điều lệ

30.000.000.000

-

Tổng tài sản

298.680.253.368

9,28

27.813.811.714

(14,40)

- Tài sản dài hạn

270.866.441.654

12,47

Tổng nguồn vốn

298.680.253.368

9,28

- Nợ phải trả

270.603.796.751

10,34

28.076.456.617

-

- Tài sản ngắn hạn

- Vốn chủ sở hữu

Công ty đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên không phát sinh doanh thu.
Tổng tài sản của công ty đến ngày 31/12/13 là 298,680 tỷ đồng.
3.2.3. Công ty cổ phầ n chế biế n gỗ Đƣ́c Long Gia Lai:
Công ty cổ phầ n chế biế n gỗ Đức Lo ng Gia Lai đươ ̣c là mô ̣t trong những
công ty thành viên đầ u tiên của Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai và cũng là mô ̣t trong
những công ty hoa ̣t đô ̣ng có hiê ̣u quả trong giai đoan hiện nay.
*Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4 đường số 4, KCN Trà Đa- TP Plieku- Gia Lai
*Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Cưa xẻ bào gỗ và bảo quản gỗ;
Mua bán gỗ các loại; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất sản phẩm
khác từ gỗ.
.
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*Vố n điề u lê:̣ 35 tỷ đồng (tính đến 31/12/2013)
*Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 91.71%
*Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 91,71%
*Ngành nghề kinh doanh: Chủ yếu là sản xuất và mua bán sản phẩm bằng
gỗ thị trường nội địa và xuất khẩu, cụ thể như sau:
*Các nhóm sản phẩm chính:
a) Đồ gỗ nội thất:
-Đồ gỗ nội thất chiếm tỷ trọng doanh thu trên 50% ngành SXCB gỗ, là
ngành hàng định hướng chiến lược cho bước đi các năm tiếp theo, tăng tỷ trọng
lên trên 60% /tổng doanh thu, tăng trưởng thị phần ở các thành phố lớn, khu du
lịch, khách sạn…..Thương hiệu Đồ gỗ ĐLGL đã khẳng định trong lòng khách
hàng về các yếu tố cơ bản của sản phẩm gỗ: Kết cấu vững chắc, dễ lắp ráp, sử
dụng lâu bền, giữ vân màu gỗ tự nhiên, kiểu dáng phù hợp thị hiếu……
-Sản phẩm
+Nhóm hàng nội thất căn hộ, chung cư, đồ dùng gia đình: bàn, ghế,
salon, tủ tường, kệ bếp, ván sàn, trần nhà, giường , tủ tivi, tủ đứng các sản phẩm
nội thất khác…chủ yếu là bằng gỗ rái ngựa, song mã, sếu đỏ, trám hồng, xoan
đào…..Kiểu dáng thiết kế phù hợp thị hiếu, hiện đại đã được thị trường rất khó
tính như Hà Nội chấp nhận.Thiết kế theo gam màu thẩm mỹ, nhóm sản phẩm cho
từng công năng sử dụng của của khách hàng.
+Nhóm hàng công trình: trần nhà, ván lót sàn, nội thất hội trường, khách
sạn resort, quày giao dịch Ngân hàng, cửa đi cửa sổ các loại, trang trí đồ gỗ trên
các không gian rộng….Nhóm chuyên gia thiết kế hàng công trình của Công ty đến
tận nơi tư vấn và tìm ra những giải pháp tối ưu cho khách hàng, giải pháp thi công
cho công trình….
-Thị trường nội địa: Chia phân khúc thị trường theo đối tượng
+Phân khúc đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình khu vực thành
phố: Chủ yếu các loại sản phẩm không chiếm diện tích sử dụng căn hộ, có nhiều
công năng trên một sản phẩm, giá cả vừa phải nhưng vẫn thể hiện sự sang trọng
tại các Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Pleiku, TP. Quy
Nhơn, Bình Dương….
+Phân khúc thị trường khách hàng là Doanh nghiệp, tổ chức đơn vị nhà
nước, quân đội : Chủ yếu cung cấp các loại sản phẩm cao cấp mang tính thẩm mỹ,
trang trí, nghệ thuật cao…Giá cả phù hợp, tổ chức sản xuất hàng loạt, tiết kiệm
chi phí, giảm giá thành tạo ra nhiều công ăn việc làm, lợi nhuận cao, chủ yếu tập
trung các mảng công trình có qui mô lớn, chi tiết sản phẩm đồng nhất như: hội
trường, văn phòng làm việc, phòng giao dịch các Ngân hàng….
-Nguồn nguyên liệu đầu vào: Gỗ có nguồn gốc trong nước, nhập khẩu từ
Lào, gỗ rừng trồng…có nguồn dồi dào, phong phú chủng loại gỗ và phù hợp với
thị hiếu tiêu dùng, khả năng nguồn cung cấp lâu dài. Sử dụng dây chuyền ván
ghép vơneer hiệu quả tiết kiệm phần lớn hao phí sử dụng gỗ.
b) Đồ gỗ ngoại thất, sân vƣờn:
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Đồ gỗ ngoại thất, sân vườn là sản phẩm xuất khẩu truyền thống của ĐLGL
trong nhiều năm qua, đã khẳng định thương hiệu quốc tế.
-Sản phẩm: Đồ gỗ ngoại thất như bàn, ghế, băng, ghế nằm, xe đẩy rượu,
ghế trẻ em…chủ yếu là bằng gỗ Bạch đàn, Xoan đào, Dầu, Chò, Tràm , Rái
ngựa…
-Thị trường xuất khẩu: Châu Âu (Đức, Đan Mạch, Anh Quốc,…); Châu Á
(Nhâ ̣t bản, Hàn Quốc...)
-Nguồn nguyên liệu đầu vào: Gỗ có nguồn gốc trong nước, nhập khẩu từ
Lào, gỗ rừng trồng…nguồn nguyên liệu ổn định lâu dài, xu thế thị trường chuyển
sang sử dụng gỗ rừng trồng , Đức Long Gia Lai chủ động trồng trên 10.000 ha
rừng cao su lấy mủ và là nguồn nguyên liệu ổn định, chủ động chi khâu chế biến
gỗ. Thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng COC và quy trình quản lý nguồn
gốc gỗ FSC do các tổ chức quốc tế chứng nhận (SGS, Smarch wood).
*Tóm

tắt tình hình tài chính:
ĐVT: Đồng

Vốn điều lệ

Kết quả
31/12/2013
35.000.000.000

So với 2012
(%)
-

Tổng tài sản

78.365.786.449

(4,90)

- Tài sản ngắn hạn

62.926.481.719

(3,05)

- Tài sản dài hạn

15.439.304.730

(11,79)

Tổng nguồn vốn

78.365.786.449

(4,90)

- Nợ phải trả

43.257.339.797

17,23

- Vốn chủ sở hữu

35.108.446.652

(22,85)

04

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ

14.288.007.552

(51,79)

05

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

274.668.447

(33,96)

06

Chi phí thuế TNDN hiện hành

166.221.795

(35,28)

07

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp

108.446.652

(31,83)

Chỉ tiêu

STT
01

02

03

Trong năm 2013 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, trong đó kinh doanh
ngành gỗ cũng không ngoại lệ. Doanh thu năm 2013 giảm 51,79 % so với năm
2012 làm cho lợi nhuận sau thuế cũng giảm theo 31,83%. Tổng tài sản trong kỳ
giảm 4,9 %, trong đó chủ yếu là giảm tài sản dài hạn. Trong kỳ công ty ty tiến
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hành phân phối lợi nhuận 10,399 tỷ đồng làm cho vốn chủ sở hửu cũng giảm
22,85% .
3.2.4. Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai ( Công ty Vệ sĩ)

Đây là một trong những lĩnh vực mới mà Tập đoàn ĐLGL đang triển khai
mạnh mẽ. Trước nhu cầu đòi hỏi của thực tế tại các thành phố lớn như Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh và mô ̣t số cùng lầ n câ ̣n , cùng sự kế thừa truyền thống từ
miền đất võ Tây Sơn – Bình Định. Ngoài việc liên kết, góp vốn với Công ty vệ sỹ
Tây Bình-Tây Sơn với quân số lao động có đến 3.000 người. Tập đoàn ĐLGL đã
mở thêm Công ty Vệ sỹ ĐLGL với số lao động gần 1500 người. Khi tham gia
công ty các thành viên được đào tạo võ thuật căn bản cùng đạo đức nghề nghiệp.
Thành viên của Công ty Vệ sỹ ĐLGL đã tham gia vào nhiều hoạt động góp phần
giữ ổn định trật tự - an ninh – xã hội. Bằng uy tín của mình, Công ty vẫn thường
xuyên tuyển dụng, đào tạo những vệ sỹ có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo
đức tốt được đối tác, khách hàng đánh giá rất cao. Năm 2013 công ty đạt 15,091tỷ
đồng doanh thu và 110 triệu đồng lợi nhuận.


Vố n điề u lê ̣: 3,4 tỷ đồng



Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 48%



Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 48%

*Kế hoa ̣ch năm 2014: Dự kiế n trong năm 2014, thực hiê ̣n chủ trương của
Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai , Công ty sẽ mở rộng thị phần nhằm tăng doanh thu
và lợi nhuận cho Công ty. Dự kiến Công ty sẽ đạt 20 tỷ đồng về Doanh thu và 1,7
tỷ đồng LNST.
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3.2.5. Các Công ty khác:
Hiện nay, Tập đoàn ĐLGL có 15 Công ty thành viên mà Công ty mẹ nắm giữ
trên 51% Vốn điều lệ. Ngoài các Công ty đã được nêu ở trên, các công ty thành
viên khác của ĐLGL đa số đều mới được thành lập và đang trong giai đoạn đầu tư
các dự án. Tình hình hoạt động và tính chất pháp lý của các công ty này đã được
nêu rõ ở phần thuyết minh báo cáo tài chính.
3.3. Tình hình đầu tƣ vào các công ty khác
3.3.1. Công ty CP dịch vụ bảo vệ Tây Bình – Tây Sơn:
Với số vốn là 5,6 tỷ đồng (chiế m 18% vố n điề u lê).̣ Đây là mô ̣t công ty hoa ̣t
đô ̣ng trong liñ h vực cung cấ p dich
̣ vu ̣ bảo vê ̣ chuyên nghiê. Viê
̣p ̣c đầ u tư vào Công ty
này là một hoạt đồng đầu tưtài chính của Đức Long Gia Lai đồng thời cũng là để hỗ
trơ ̣ về chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ bảo vê ̣ cho Công ty cổ phầ n Dich
̣ vu ̣ Bảo vê ̣ Đức Long
Gia Lai ta ̣i TP.HCM.
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động
3.3.2. Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai
Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng đô thị; Khảo
sát địa hình, địa chất, thủy văn; Lập dự án khả thi, tiền khả thi, báo cáo đầu tư;
Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán; Lập hồ sơ mời thầu,
đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán do đơn vị khác
lập; Giám sát kỹ thuật thi công, quản lý dự án; Thí nghiệm vật liệu xây dựng và
kiểm tra chất lượng xây dựng công trình; Thi công xây lắp các công trình; Thiết
kế các công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ; Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình
thủy lợi, thủy điện nhỏ; Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân
dụng, xây dựng công nghiệp.
Vốn điều lệ: 2.961.000.000 đồng.Trong đó Công ty sở hữu: 20,00%.
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
3.3.3. Công ty TNHH Cung ứng Vật tƣ Nguyên liệu Tây Nguyên
Hoạt động chính của Công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong
xây dựng (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp; Mua bán vật liệu xây
dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất); Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi
tiết: Mua bán kim loại); Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Cắt tạo dáng và hoàn thiện
đá; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai
thác mỏ và quặng khác; Khai thác quặng sắt.
Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.Trong đó Công ty sở hữu: 33,33%.
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
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4.
4.1.

Tình hình tài chính
Tình hình tài chính công ty
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tổng giá trị tài sản

Tỷ đồng

Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh

Năm
2012

Năm
2013

% tăng
giảm
10,20%

Tỷ đồng

2.196
708

2,420
801

Tỷ đồng

1,13

1,08

-4,17%

Lợi nhuận khác

Tỷ đồng

4,78

7,5

56,28%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

0,22

1,67

659%

Đồng

23,84

30,85

29,40%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

13,14%

Kết quả hoạt động SXKD năm 2013: Doanh thu 801,7 tỷ đồng, tăng so với
cùng kỳ năm trước 10,2% , lợi nhuận sau thuế đạt 1,67 tỷ đồng tăng so với cùng
kỳ năm trước 659%.
4.2.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

1,46

2,64

+ Hệ số thanh toán nhanh

0,99

1,92

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,6
1,68

0,6
1,9

1,62
0,004

2,01
0,331

0,03%
0,003%
0,01%

0,21%
0,21%
0,07%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
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+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

0.16%

0.14%

* Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của Công ty vẫn ở mức an toàn,
đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ phát sinh. Hệ số thanh
toán nhanh của Công ty được cải thiện đáng kể trong năm 2013 khi tăng xấp xỉ 2
lần so với năm 2012 đạt mức 1,92 lần.
* Các chỉ số về cơ cấu Nguồn vốn luôn duy trì được cơ cấu Nợ phải trả/Nguồn
vốn ổn định quanh mức 60%, cơ cấu khá an toàn và đảm bảo được cân bằng tài
chính cho công ty.
* Các chỉ số về khả năng sinh lời tăng mạnh trong năm 2013 khi công ty đạt
mức doanh thu và lợi nhuận cao so với năm 2012
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
Cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần tính đến ngày 31/12/2013 là: 69,744,898 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 69,744,898 cổ phần.
5.2. Cơ cấu cổ đông
5.2.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tính đến ngày
03/05/2013
5.
5.1.

Stt

Tên cổ đông

Số cổ phần

01

Bùi Pháp

26.434.149 264.341.490.000

02

CTCP Đức Thành Gia Lai
Tổng cộng
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8.000.000

Giá trị cổ phần

Tỷ lệ sở
hữu (%)
39,4

80.000.000.000

11,9

34.434.149 344.341.490.000

51,3
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5.2.2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ phần nắm giữ tính đến ngày
03/05/2013

STT

Tên cổ đông

Số cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ sở hữu(%)

26.434.149

39,40

788.660

1,18

17.500

0,03

8.104

0,01

1

Bùi Pháp

2

Nguyễn Đình Trạc

3

Đỗ Thanh

4

Võ Châu Hoàng

5

Phạm Trưng

242.000

0,36

6

Nguyễn Thị Hương

307.790

0,46

7

Nguyễn Thanh Lâm

1.676.366

2,50

29.474.569

43,94

Tổng cộng
5.2.3. Cơ cấu cổ đông đến ngày 03/05/2013

Tỷ lệ
Số
lƣợng sở hữu
cổ đông
(%)

(đồng)

Số cổ phần
sở hữu

0

0

0

0

Cổ đông trong
nƣớc

670.393.840.000

67.039.384

1.897

99,11

- Cá nhân

549.115.840.000

54.911.584

1.881

98,28

- Tổ chức

121.278.000.000

12.127.800

16

0,84

Cổ đông nƣớc

457.240.000

45.724

17

0,89

STT

Cổ đông

1

Cổ đông nhà nƣớc

2

3

Giá trị vốn góp
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ngoài
- Cá nhân

343.420.000

34.342

14

0,73

- Tổ chức

113.820.000

11.382

03

0,16

Tổng cộng

670.851.080.000

67.085.108

1.914

100

5.2.4. Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu:
Năm 2013 vốn điều lệ công ty tăng từ 670.851.080.000 đồng lên
697.448.980.000 đồng, cụ thể như sau:
Ngày 26/09/2013: Chuyển đổi 265.979 trái phiếu sang cổ phiếu với tỷ lệ
chuyển đổi 1 trái phiếu thành 10 cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng lên sau chuyển đổi là:
697.448.980.000 đồng.
Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
Các chứng khoán khác: không có
Báo cáo và đánh giá Ban Giám Đốc
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2013 cả nước thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội
lần thứ XI về kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 được xây dựng trong bối cảnh hầu hết
các nước trên thế giới thực hiện các chính sách hỗ trợ, tăng trưởng nhằm đối phó
với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều dự báo lạc quan về
triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới.
5.2.5.
5.2.6.
III.
1.

Trước diễn biến mới của tình hình kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã kịp
thời điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm theo hướng tập trung, ưu tiên kiềm
chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh
xã hội.v.v..
Năm 2013 khởi đầu với phương châm: “Đoàn kết - Đổi mới – Hành động
– Uy tín – Phát triển”.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã đưa ra kế hoạch sản xuất
kinh doanh và lợi nhuận tương đối tích cực, đồng thời tiếp tục triển khai các dự
án đầu tư: Trồng cây cao su, xây dựng cơ sở hạ tầng (qua các dự án BT & BOT),
chuyển đổi công năng kinh doanh cao ốc Đức Long Gia Lai, v.v...
Bước vào năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai có
những thuận lợi cơ bản và những khó khăn gặp phải như sau:
*Thuâ ̣n lơ ̣i
- Tập đoàn Đức Long Gia Lai ý thức được sự quan tâm hỗ trơ ̣ , chỉ đạo sát
sao của các cơ quan chin
́ h quyề n Trung ương và địa phương, sự tin tưởng và ủng
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hộ của các cổ đông , sự hơ ̣p tác giúp đỡ của các đố i tác , các Ngân hàng về mọi
mă ̣t với cơ chế chính sách linh hoạt kịp thời hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp.
HĐQT thành công trên lĩnh vực ngoại giao trong nước và Quốc tế, giữ được mối
quan hệ tốt, bền chặt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước,
các cơ quan chức năng của TW và địa phương. Đặc biệt, tầm nhìn, uy tín, vai trò
và hình ảnh của Chủ tịch Bùi Pháp tiếp tục được khẳng định và nâng cao vị thế
bởi các tổ chức đánh giá có uy tín trong nước và quốc tế.
- Là công ty đa ngành nghề, ĐLGL đã tạo được quy trình khép kín trong
quá trình SXKD và đầu tư giữa các công ty thành viên và Tập đoàn. Nhờ đó,
ĐLGL đã hạn chế được không ít rủi ro và đạt được kết quả kinh doanh đánh khích
lệ. Mặt khác, ĐLGL đang sở hữu nhiều dự án có nhiều tiềm năng, hứa hẹn mang
lại hiệu quả cao, đây là một lợi thế lớn so với các doanh nghiệp khác có cùng
chung ngành nghề kinh doanh.
- Là doanh nghiệp hàng đầu của cả nước, ĐLGL đã tạo dựng được giá trị
thương hiệu ngày một lớn mạnh, được khách hàng và đối tác tin tưởng cao, đã có
một hệ thống mạng lưới khách hàng rộng khắp trong và ngoài nước.
- HĐQT và Ban TGĐ luôn có sự nhận định đúng đắn và kịp thời với các
diễn biến của nền kinh tế để đưa ra những quyết sách điều chỉnh phù hợp . Toàn
thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kế t nhấ t trí cao , tâm huyế t vì mu ̣c tiêu phát
triể n của ĐLGL.
*Khó khăn
- Do tác động tiêu cực của cơn bão tài chính các năm trước còn làm ảnh
hưởng đến các định hướng, các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp còn hạn chế.
- Dọ sự tác động việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát,
ổn định kinh tế vĩ mô linh hoạt. Doanh nghiệp phải thích nghi nhanh chóng việc
thay đổi các chính sách của Chính phủ và các Ban, Ngành.
- Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp còn khó khăn do Chính phủ thay đổi
các chính sách ưu đãi đầu tư dòng tiền chảy về các lĩnh vực mà Chính phủ ưu tiên.
- Các vấn đề thủ tục hành chính, các dự án còn tồn tại nhiều bước làm chậm
tiến độ đầu tư.
a) Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:
Với những công viê ̣c đã thực hiê ̣n trên , kế t quả SXKD của Công ty năm
2013 như sau:
STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

THỰC
HIỆN 2013

SO SÁNH
VỚI 2012

1

Tổ ng doanh thu

Tỷ đồng

801,7

12,24%

2

Lơ ̣i nhuâ ̣n trước thuế

Tỷ đồng

7,8

50,25%
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3
4

Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế
Lơ ̣i ić h của cổ đông Công ty
mẹ

Tỷ Đồ ng

1,6

748%

Tỷ Đồ ng

2,1

48,95%

b) Đánh giá kế t quả đa ̣t đƣơ ̣c
Trong năm qua , do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ,các chính sách vĩ mô
phải điều chỉnh theo chiều hướng kiềm chế lạm phát làm cho thị trường tài chính
tiề n tê ,̣ các nguồn vốn tín dụng cũng bị thu hẹp nên Công ty gặp không ít khó
khăn trong viê ̣c huy đô ̣ng các nguồ n vố n để thực hiê ̣n các dự án đầ u tư và sản xuấ t
kinh doanh. Tuy nhiên ĐLGL vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ . Cụ
thể doanh thu năm 2013 của Công ty đạt 801 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,67
tỷ đồng gấp 7,48 lần lợi nhuận sau thuế năm 2012. Điề u này khẳ ng đinh
̣ ĐLGL đã
vươ ̣t qua được khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng . Trong tương lai ĐLGL sẽ
phấ n đấ u duy trì tố c đô ̣ tăng trưởng ổ n đinh
̣ cao để đảm bảo lơ ̣i ích tố i đa cho các
cổ đông.
2. Tình hình tài sản và nợ phải trả
CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 2012

NĂM 2013

- Tài sản dài hạn /Tổ ng tài sản

%

46,27

49,65

- Tài sản lưu động/Tổ ng tài sản

%

53,72

50,35

- Nơ ̣ phải trả/Tổ ng nguồ n vố n

%

59,76

62,34

- Vố n chủ sở hữu/Tổ ng nguồ n vố n

%

35,64

33,40

- Khả năng thanh toán nhanh

Lầ n

0,99

1,92

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lầ n

1,46

2,64

- LNTT/Tổ ng Tài sản

%

0,24

0,32

- LNST/Doanh thu thuầ n

%

0,03

0,21

1. Cơ cấ u tài sản:

2. Cơ cấ u nguồ n vố n:

3. Khả năng thanh toán

4. Tỷ suất lợi nhuận
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- LNST/Vố n chủ sở hữu

%

0,03

0,21

* Các chỉ số về cơ cấu Nguồn vốn cho thấy Công ty luôn duy trì được cơ
cấu Nợ phải trả/Nguồn vốn ổn định quanh mức 60%. Đây là mức cơ cấu khá an
toàn và đảm bảo được cân bằng tài chính.
* Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán vẫn ở mức an toàn, đảm bảo
khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ phát sinh. Cụ thể, hệ số thanh toán
nhanh của Công ty năm 2013 được cải thiện đáng kể và đạt 1,92 lần cao xấp xỉ 2
lần so với mức 0.99 lần năm 2012 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của
công ty trong tình trạng tốt.
* Các chỉ số về khả năng sinh lời được cải thiện tốt trong năm 2013 với
doanh thu và lợi nhuận Công ty tăng mạnh so với năm 2012.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Kiê ̣n toàn tổ chức hoa ̣t đô ̣ng của Công ty, câ ̣p nhâ ̣t , hoàn thiện các quy
trình, quy chế theo quy đinh
̣
- Trong năm 2013, công ty đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy nhân sự, nâng
cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn để phù hợp với chiến lược phát triển
trung và dài hạn của công ty.
4. Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai
4.1. Mục tiêu chủ yếu
Phấ n đấu đế n năm 2015 DLGL sẽ trở thành một trong những Công ty đa
ngành hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực để cạnh tranh với các Doanh nghiệp, các
tâ ̣p đoàn kinh tế trong nước và quố c tế .
4.2. Về doanh thu và lơ ̣i nhuâ ̣n
DLGL phấ n đấ u tố c đô ̣ tăng doanh thu hàng năm đa ̣t từ 30% - 40%. Riêng
năm 2014 doanh thu của DLGL đa ̣t 1.115 tỷ đồng, Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế của năm
2014 đa ̣t hơn 91 tỷ đồng. Phấ n đấ u đế n năm 2016 đa ̣t doanh thu 2.117 tỷ đồng, lơ ̣i
nhuâ ̣n 401 tỷ đồng.
4.3. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2014 – 2016
CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

2014

2015

- Doanh thu

tỷ đồng

1.115

1.535

2.117

- Lợi nhuận sau thuế

tỷ đồng

91

195

401

2016

4.4. Về thi trƣơ
̣
̀ ng
Trong chiế n lươ ̣c phát triể n, DLGL sẽ tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường nội
đia,̣ duy trì, tìm kiếm và mở rộng thị trường xu ất khẩu nhằm tăng thị phần; Đảm bảo
kinh doanh hiê ̣u quả , bảo toàn và phát triển vốn , đảm bảo lơ ̣i ích tối đa cho các cổ
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đông; Đảm bảo quyề n lơ ̣i và và điề u kiê ̣n làm viê ̣c tố t cho người lao đô ̣ng
góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

và đóng

4.5. Các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tƣ
năm 2014 nhƣ sau:
- Một là: Bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông và chủ trương của
HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ . Tăng cường công tác quản lý ,
chỉ đạo và điều hành của TGĐ, phát huy vai trò chủ động của các thành viên
trong Ban TGĐ, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại. Ban TGĐ sẽ nghiên
cứu đề xuất với HĐQT xây dựng và hoàn thiện phương án tái cấu trúc doanh
nghiệp trên cơ sở quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính và quản lý rủi ro nhằm
tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển của DLGL GROUP.
- Hai là: Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để
nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh
nghiệp, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn. Thực hiện tốt nghĩa vụ
thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.
- Ba là: Ban Tổng Giám đốc cùng với các Công ty thành viên cam kết
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được phân công, đồng thời triển
khai khẩn trương tiến độ các dự án đang thực hiện, tập trung nguồn nhân lực, tài
liệu để bước đầu khai thác các ngành nghề kinh doanh đã đi vào hoạt động như:
khoảng sản, cao su, thi công cầu đường,... tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Bốn là: Củng cố, kiện toàn Ban Quan hệ cổ đông để làm tốt công tác
tham mưu cho HĐQT và Ban TGĐ trong việc niêm yết và phát hành cổ phiếu của
Tập đoàn, các công ty thành viên để thu hút sự quan tâm, đầu tư của các cổ đông,
giúp cho Tập đoàn tập trung được nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và
đầu tư theo chiến lược đã đề ra.
- Năm là: Tiếp tục đầu tư cho Đội bóng chuyền ĐLGL thi đấu có thành
tích cao tại Giải vô địch Quốc Gia và các giải đấu khác trong khu vực. Thông qua
đó, quảng bá về hình ảnh và thương hiệu ĐLGL lan tỏa trong khu vực và quốc tế;
tham gia tài trợ cho các hoạt động xã hội, nhân đạo khác, xem đây vừa là sự đóng
góp của Tập đoàn vào các hoạt động an sinh xã hội của Nhà nước và các địa
phương, vừa là sự quảng bá tốt nhất hình ảnh của Tập đoàn đối với công chúng, từ
đó hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2013 là một năm cả nước phải đối mặt với những biến động khó
lường: nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường, nhiều chính
sách vĩ mô chưa được thực thi đồng bộ, mặc dù lãi suất cho vay có giảm nhưng
doanh nghiệp vẫn rất khó khăn để tiếp cận nguồn vốn, hàng tồn kho nhiều v.v…
đã tác động động trực tiếp và không thuận lợi đến hoạt động của hàng trăm ngàn
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doanh nghiệp Việt Nam, khiến hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản, buộc phải thu
hẹp sản xuất, buộc phải sa thải công nhân…Trước những khó khăn của nền kinh
tế, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách về giảm thuế, miễn thuế, giãn nộp
thuế, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng có các
giải pháp giúp cho doanh nghiệp từng bước tháo gỡ vượt qua khó khăn như
khoanh nợ, giãn nợ, cơ cấu nợ…nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có sự
chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn DLGL luôn
theo sát diễn biến của nền kinh tế và các chính sách tài chính, tiền tệ của Chính
phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình để đề ra những biện pháp ứng phó kịp
thời, điều chỉnh với mọi biến động của thị trường và quyết liệt trong chỉ đạo điều
hành…Do vậy, Tập đoàn ĐLGL không những đứng vững mà còn đạt được kết
quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư với tổng doanh thu
801 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ đồng, EPS gần 50 đồng/cổ phiếu. Mặc dù
chưa đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã để ra, nhưng những điều tiên quyết
nhất trong năm 2013 Tập đoàn ĐLGL đã làm được, doanh nghiệp vững vàng vượt
qua mọi sóng gió bởi chiến lược đúng đắn và sự điều hành quyết liệt của HĐQT,
đặc biệt HĐQT đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ
tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng và các cơ quan chức năng của TW và địa
phương. Qua một thời gian dài, thị trường chứng khoán có nhiều diến biến phức
tạp, chỉ số VN-Index dao động theo chiều hướng đi xuống, thị trường chứng
khoán tụt dốc, hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá thì trong năm 2013 thị trường
chứng khoán đã có nhiều tín hiệu tích cực, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm
của nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài, các quỹ đầu tư lớn
không ngừng đầu tư vào các cổ phiếu trên cả hai sàn giao dịch Hồ Chí Minh và
Hà Nội. Giao dịch tại cổ phiếu DLG luôn đạt thanh khoản cao và niềm tin của cổ
đông đối với cổ phiếu DLG được duy trì, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty
trong tương lai.
Năm 2013, chúng ta có nhiều sự kiện được tổ chức đã ghi lại dấu ấn quan
trọng và ý nghĩa, đó là:
- Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp tục kí kết hợp đồng tín dụng
nâng mức tài trợ vốn cho Tập đoàn DLGL lên gần 2.000 tỷ để thực hiện các Dự
án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 với tổng chiều dài toàn tuyến là 200 km, hoàn
thành đưa vào khai thác trong tháng 10/2015.
- Câu lạc bộ bóng chuyền nam ĐLGL, sau chỉ 2 năm thành lập đã mang về
thành tích xuất sắc khi liên tiếp vô địch Cúp các đội mạnh phía Nam tại Vĩnh
Long, Cúp Đạm Phú Mỹ tại Đăk Nông và Cúp Giải bóng chuyền vô địch Quốc
gia PV Oil 2013. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2013, một giải đấu
chứng kiến nhiều trận đấu đỉnh cao, gay cấn, nảy lửa, đội bóng chuyền Đức Long
Gia Lai đã thi đấu xuất sắc vượt qua các đối thủ giàu kinh nghiệm để đăng quang
chức vô địch.
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- Ngày 26/09/2013: Chuyển đổi 265.979 trái phiếu sang cổ phiếu với tỷ lệ
chuyển đổi 1 trái phiếu thành 10 cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng lên sau chuyển đổi là:
697.448.980.000 đồng.
- Tập trung đầu tư vào các ngành nghề chiến lược có thế mạnh của Tây
Nguyên và là ưu thế của DLG sẽ đồng loạt phát sinh doanh thu vào năm 2014 để
tạo “thế và lực” làm đòn bẩy đưa DLG đột phá và phát triển, đón đầu và hội nhập
cùng với sự phục hồi của nền kinh tế như đồng loạt khai thác toàn bộ các mỏ
khoáng sản; khai thác, luyện, tuyển nổi sản phẩm chì kẽm của Mỏ chì kẽm
ChưMố; thi công 200 km đường quốc lộ 14 theo hình thức BOT hoàn thành đưa
vào khai thác trong tháng 10/2015; tiếp tục chăm sóc tốt gần 10.000 ha cao su,
năm 2014 khai thác vườn cao su IaTriêm; thi công Dự án khách sạn Mỹ Khê - Đà
Nẵng và xúc tiến việc đầu tư Dự án K200 Quy Nhơn - Bình Định….
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban
Giám đốc công ty
HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc
kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm
đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện
như sau:
- Hoàn thành công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã
được kiểm toán năm 2012; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý IV/2012;
báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý I, II và III năm 2013; báo cáo tài chính
soát xét 6 tháng năm 2013 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2012.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2013 theo đúng quy định của pháp
luật vào ngày 25/05/2013.
- Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi còn lại phát hành năm
2011 thành cổ phiếu, tiến hành lưu ký, niêm yết bổ sung 2.659.790 cổ phiếu. Ngày
chính thức giao dịch: 06/12/2013.
- Ngày 22/10/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua việc nhận chuyển nhượng
phần vốn góp và ủy quyền người quản lý vốn góp tại công ty con – Công ty cổ phần
BOT và BT Đức Long Gia Lai. Số vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức
Long Gia Lai tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai là
162.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi hai tỷ đồng), tương đương 16.200.000
cổ phần, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ.
- Ngày 20/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia
Lai thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty tại công ty con –
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai, tỷ lệ vốn góp
giảm từ 4.690.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,76% vốn điều lệ, xuống 350.350 cổ phần
tương đương 7,08% vốn điều lệ.
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- Ngày 30/12/2013, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc miễn nhiệm
chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Đình Trạc, kể từ ngày 31/12/2013 và
bổ nhiệm ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công
ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kể từ ngày 01/01/2014.
- Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên trong việc
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.
- Giám sát các hoạt động khác diễn ra trong toàn Tập đoàn.
3. Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế và các chính sách
tài chính, tiền tệ của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình để đề ra
những biện pháp ứng phó kịp thời, liên tu ̣c điều chỉnh với mọi biến động của thị
trường, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Tập đoàn , tiếp tục đổi mới
và kiện toàn nhân sự , điều chỉnh kế hoạch theo hướng ưu tiên hàng đầ u là chú
trọng đầu tư chiều sâu đến các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, truyền thống mà
Tập đoàn đã gây dựng từ thời kỳ đầu thành lập; mặt khác, hạn chế đầu tư dàn trải
mà đầu tư có chọn lọc và thật tập trung vào một số dự án trọng tâm, trọng điểm
thuộc các ngành nghề chiến lược mà Tập đoàn đang có nhiều lợi thế để phát sinh
doanh thu và mang lại lợi nhuận cao nhằm củng cố vốn chủ sở hữu
, từ đó Tập
đoàn sẽ có đủ cơ sở và điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công
trình, trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án tiềm năng nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển trong tình hình mới.
3.1. Về lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:
• Lĩnh vực sản xuất & chế biến gỗ: Đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã và
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của
khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ. Công ty sẽ
có những chương trình tiếp thị và xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm
năng.
• Lĩnh vực chế biến đá Granite: Mở rộng phạm vi thăm dò để triển khai
khai thác đá với quy mô công nghiệp đồng thời mở rộng các nhà máy chế biến đá.
Nâng cao công suất chế biến và đa dạng hoá chủng loại sản phẩm để đáp ứng yêu
cầu của thị trường.
• Lĩnh vực kinh doanh Bến xe & Bãi đỗ: Nằm trong chiến lược đầu tư và
phát triển hệ thống bến xe, bãi đỗ trong cả nước giai đoạn 2010 – 2020 đã được
HĐQT phê duyệt và tiếp nối sự thành công của bến xe Đức Long Gia Lai và bến
xe Đức Long Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dự án Bến xe phía nam Đà Nẵng do Tập
đoàn ĐLGL làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 140 tỷ, có tổng diện tích gần
70 nghìn m² nằm sát Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa
Vang là bến xe đạt tiêu chuẩn Bến xe loại I, với quy mô gồm các công trình chính
như nhà ga hành khách, trung tâm điều hành, nhà nghỉ, trung tâm thương mại dịch
vụ, xưởng sửa chữa ô tô, hệ thống cây xanh, ánh sáng và các công trình phụ trợ
khác có kiến trúc hiện đại cũng như trang thiết bị được đầu tư với chất lượng cao
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cấp, đồng bộ. Khẳng định đây là một bến xe kiểu mẫu, tiêu biểu nhất trong cả
nước hiện nay, đã chính thức đi vào hoạt động đã tạo nên hệ thống một chuổi bến
xe mang thương hiệu Đức Long trên khắp miền Trung và Tây Nguyên.
• Lĩnh vực dịch vụ khách sạn, resort: Tập đoàn đang tập trung triể n khai
xây dựng hê ̣ thố ng khách sa ̣n và Trung tâm Hô ̣i nghi ̣cấp khu vực ta ̣i mô ̣t số vùng
trọng điểm của Miền Trung như Đà Nẵng , Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai.
Khách sạn 4 sao Đức Long – Dung Quất hoạt động kinh doanh đạt kết quả. Tập
đoàn chuẩn bị khởi công xây dựng khách sạn Đức Long – mỹ Khê với tiêu chuẩn
4 sao tọa lạc ngay trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.
3.2. Về lĩnh vực đầu tƣ chiến lƣợc:.
• Đầu tƣ thủy điện: Tâ ̣p đoàn đã , đang và chuẩn bị đầu tư , đưa vào khai
thác nhiề u dự án thủy điện có tầm cỡ và quy mô cấp Quốc gia như
: Thủy điện
Đăkpôcô (Kom tum) Thủy điện Đăksbay (GiaLai) với tổng công suất gần 60 MW.
Ngành điện sẽ mang lại một nguồn lực lớn cho Đức Long Gia Lai khi nhu cầu
phát triển của xã hội không ngừng nâng cao . Hê ̣ thố ng thủy điê ̣n của Đức Long
Gia Lai hòa vào lưới điê ̣n quố c gia sẽ góp phầ n ổ n đinh
̣ an n inh năng lươ ̣ng quốc
gia.
• Lĩnh vực trồng cao su: Hiện nay, Công ty sẽ đã trồng và chăm sóc hoàn
chỉnh 5.000 ha cao su tại khu vực Gia Lai, đưa vào khai thác các dự án cao su vào
năm 2015, 2016. Thực hiện trồng và chăm sóc thành công khoảng 20.000 héc ta
Cây Cao su tại Gia Lai, Đăk Nông và xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ
cây cao su phục vụ nội địa và xuất khẩu.
• Lĩnh vực Nông nghiệp: Tập đoàn tiếp tục hoàn tất công tác trồng cao su
trên diện tích đất hiện có (8000 ha), dự kiến trong năm nay sẽ khai thác 20% tổng
diện tích cao su toàn Tập đoàn. Tiến hành trồng cây nông nghiệp ngắn ngày (trồng
bắp) với diện tích 1000 ha cho năm 2014, và mở rộng lên 2000 ha cho năm 2015,
4000 ha cho 2016 tại Tây Nguyên và tỉnh Sekong Laos.
• Lĩnh vực xây dựng cầu đƣờng: Thi công và đưa vào khai thác các cơ sở
hạ tầng ta ̣i các tỉnh Bình Phước , ĐăkNông và Gia Lai theo hiǹ h thức BOT ; tổ
chức đấ u thầ u và thi công như : Dự án đường BT 759 tỉnh Bình Phước; Dự án
đường BT cửa khẩu Pubrăng tỉnh ĐăkNông; Dự án đường BT tránh Gia Nghĩa ,
tỉnh ĐăkNông và Dự án đường BT ĐăkSong - ĐăkNang tỉnh ĐăkNông . Ngoài
ra,Tập đoàn đã đang sẽ tập trung mọi nguồn lực cho nhiều dự án BOT và BT đối
với đường giao thông khác ta ̣i Tây Nguyên.
• Lĩnh vực khai thác & chế biến khoáng sản: Đầu tư và phát triển ngành
khai thác khoáng sản phục vụ cho ngành xây dựng và chế tạo các thiết bị máy
móc phục vụ cho nội địa và xuất khẩu tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao cho tập
đoàn. -Tập trung đầu tư, chế biến và khai thác các mỏ khoáng sản: Nỗ lực để năm
2014 sẽ đồng loạt khai thác tất cả các mỏ khoáng sản (25 mỏ) đã đươ ̣c cấ p phép
hoạt động thời gian tối thiểu là 10 năm, tố i đa là 30 năm như : Mỏ chì , kẽm,
sắt; mỏ đá granist; mỏ đá Bazan trụ Kongchoro; mỏ đá gabro Iarsai; mỏ đá gabro
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Krong Năng; mỏ đá VLXD thông thường, mỏ chì kẽm và phi kim có hàm lượng
và trữ lượng được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Đây sẽ là ngành nghề mang
lại Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu và tăng trưởng cao cho tập đoàn trong giai
đoạn 2014 – 2016.
• Lĩnh vực bất động sản: Đức Long Gia Lai đã có kế hoạch xâm nhập thị
trường bất động sản tại Tp .HCM và Đà Nẵng . Hiện tại quỹ đất của Tập đoàn đã
có, tuy nhiên với diễn biế n chung của tình hình thị trường bất động sản hiê ̣n nay
chưa thuâ ̣n lơ ̣i, nên tạm thời chưa khởi công, chờ thời gian thích hợp sẽ triể n khai.
V.
Quản trị Công ty
1.
Hội đồng quản trị
1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

S
T
T

Họ và tên

Chức vụ

Cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ
(%)

1

Bùi Pháp

Chủ tịch Hội
đồng quản trị

26.434.149

39,40%

2

Đỗ Thanh

Ủy viên Hội
đông quản trị

17.500

0,05%

3

Nguyễn Đình Ủy viên Hội
Trạc
đông quản trị

788.660

1,18%
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Số lƣợng chức
danh thành viên
HĐQT nắm giữ
tại các công ty
khác
- Chủ tịch HĐQT
của 6 công ty
thành viên
- Ủy viên HĐQT
của 3 công ty
thành viên
- Chủ tịch HĐQT
tại 2 công ty
thành viên.
- Chủ tịch HĐTV
tại 1 công ty
TNHH
- Ủy viên HĐQT
tại 3 công ty
thành viên
- Chủ tịch HĐTV
tại 1 công ty
TNHH
- Phó Chủ tịch
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HĐQT tại 1 công
ty TNHH
- Ủy viên HĐQT
của 7 công ty
thành viên

4

Phạm Anh
Hùng

Ủy viên Hội
đông quản trị
(thành viên
HĐQT độc
lập)

5

Nguyễn
Trung Kiên

Ủy viên Hội
đông quản trị

-

-

8.800

0,01%

Chủ tịch 1 công
ty TNHH

Không có

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công
nhiệm vụ để tham mưu.
1.2.
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1.3.

STT

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Ngày họp
HĐQT

Nội dung

Đánh giá
hoàn
thành

26/02/2013

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của
Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến
khoáng sản Đức Long Gia Lai.

100%

03/04/2013

Xin hoãn thời gian tổ chức Đại hội và xác định
thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013. Thời gian tổ chức
ĐHCĐ năm 2013 là 12/05/2013

100%

12/04/2013

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội và xác định
thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013. Thời gian tổ chức
ĐHCĐ năm 2013 là 25/05/2013

100%

15/05/2013

Tham gia đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng
đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Pleiku
(Km 1667+570), tỉnh Gia Lai theo hình thức
Hợp đồng BOT

100%

5

20/05/2013

Chuyển nhượng tài sản là một phần Tòa nhà
Đức Long Tower gắn với quyền sử dụng đất
tại 117-119-121 Trần Phú, phường Diên Hồng,
Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai cho Ngân hàng TMCP
ĐT & PT Việt Nam.

100%

6

25/06/2013

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc
đối với ông Võ Châu Hoàng

100%

7

25/06/2013

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc
đối với ông Bùi Văn Toàn

100%

8

09/07/2013

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với
ông Nguyễn Thanh Tùng.

100%

9

25/06/2013

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc
thường trực đối với ông Đỗ Thanh

100%

10

09/07/2013

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà
Vũ Thị Hải

100%

1

2

3

4
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11

19/08/2013

Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu
còn lại thành cổ phiếu năm 2013

100%

12

31/08/2013

Chốt danh sách trái chủ để thực hiện chuyển
đổi trái phiếu còn lại thành cổ phiếu năm 2013

100%

13

22/10/2013

Nhận chuyển nhượng phần vốn góp và ủy
nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty cổ
phần BOT & BT Đức Long Gia Lai

100%

14

01/11/2013

Niêm yết bổ sung cổ phiếu chuyển đổi từ trái
phiếu chuyển đổi còn lại phát hành năm 2013

100%
100%

20/12/2013

Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP
Đầu tư & phát triển Điện năng Đức Long Gia
Lai.

100%

30/12/2013

Thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý (miễn nhiệm
chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn
Đình Trạc kể từ ngày 31/12/2013.

100%

30/12/2013

Bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý (bổ nhiệm
chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Phạm
Anh Hùng kể từ ngày 01/01/2014)

15

16

17

Ngoài các cuộc họp theo định kỳ, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tổ chức
các cuộc họp hội ý thường trực HĐQT với ban Tổng Giám Đốc, đồng thời liên tục
trao đổi, thống nhất chủ trương giữa các thành viên HĐQT.
Thành viên hội đồng quản trị không điều hành tham gia tất cả các cuộc họp,
hội ý giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám Đốc, cho ý kiến đóng góp và biếu
quyết các vấn đề được nêu ra trong cuộc họp.
Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản trị
Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công
nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau:

1.4.

- Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Ban Nội chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động
tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm soát dòng tiền, kiểm soát nghiệp vụ.
- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về chiến
lược phát triển, kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT.
Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 quy
định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Công ty đang tiến
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hành thiết lập các tiểu ban. Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc thành
lập cũng như bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban HĐQT ngay sau khi có quyết
định từ HĐQT.
Ban kiểm soát
Thành viên cơ cấu Ban kiểm soát
+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 25/05/2013, Đại hội đã thống nhất
miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của
bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Dương Hoài Thuận.
+ Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 2017 là ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Nguyên.
(Theo nghị quyết số 07/NQĐHCĐ/2013 ngày 25/05/2013 về các quyết định
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

2.
2.1.

STT Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu
cổ phần

1

Lê Ngọc Minh

Trưởng ban

0%

2

Bùi Văn Đi

Thành viên

0.003%

3

Nguyễn Văn Nguyên

Thành viên

0%

Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm 2013, Ban Kiể m soát đã thực hiê ̣n các hoa ̣t đô ̣ng : Thẩm định
báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính các quý , cả năm của Tập
đoàn và các công ty thành viên; kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán,
các kỳ báo cáo tài chính; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình
hình kinh doanh hằng năm của các công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác
quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên ; Xem xét sổ
sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ
hoặc đô ̣t xuấ t khi có yêu cầ u. Cụ thể như sau :
- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quí và năm 2013;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành
trong năm;
- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và phân
chia cổ tức hàng năm;
- Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Kiểm tra tấ t cả các hoa ̣t đô ̣ng SXKD trước và sau đầ u tư , các dự án từ Gia
Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, TP.HCM, Lâm Đồng, Đăk Nông và Đăk
Lắc.
2.2.
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- Kiể m tra thẩ m đinh
̣ hiệu quả các dự án cao su , thủy điện, BOT, khai thác
khoáng sản và kinh doanh bất động sản.
- Chấ n chỉnh các nghiê ̣p vu ̣ sai sót do chuyên môn và đề xuấ t nhiề u vấ n đề
cho công tác quản lý trong toàn Tâ ̣p đoàn .
3.
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban
Giám đốc và Ban kiểm soát
3.1. Lƣơng, thƣởng, thù lao và các khoản lợi ích
a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người
Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP
TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.
b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người
Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ
ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
S
T
T

Ngƣời thực
hiện giao dịch

Cổ đông nội bộ

1

(Kế toán trưởng
– đã miễn nhiệm
từ ngày
Nguyễn Thanh
09/07/2013
Tùng
căn cứ theo
quyết định số
11/QĐ-HĐQTĐLGL)

2

Công ty cổ
phần Đức
Thành Gia Lai

Cổ đông lớn của
Công ty CP Tập
đoàn Đức Long
Gia Lai
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Số cổ phiếu sở hữu đầu
kỳ

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ

1,000

0,0014%

900

0,0013
%

8.000.000.000

11,9%

0

0
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VI. Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán
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2. Báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán
2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2013
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2.2.Kế t quả kinh doanh hơ ̣p nhấ t ngày 31/12/2012
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2.3 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ hợp nhất ngày 31/12/2013
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2.4

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2013
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KẾT LUẬN
Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đã cơ bản
thoát khỏi đáy của cuộc khủng hoảng trong năm 2012, Nhưng Năm 2013 tình hình
kính tế trong nước còn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp không thuận lợi đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam, tiếp
cận vốn vay khó khăn, giá đầu vào tiếp tục tăng cao. Mặc dù chính phủ đã có
nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trước tình thế đó
doanh nghiệp cần phải thay đổi để tồn tại và phát triển.
Nằm trong chiến lược phát triển SXKD và đầu tư giai đoạn 2012 – 2017, có
xét đến giai đoạn năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt, ĐLGL chủ yếu thực hiện
đầu tư vào các dự án lớn là thế mạnh của Tây Nguyên mà Tập đoàn có ưu thế. Dự
kiến từ cuối năm 2014, đầu năm 2015 các dự án của ĐLGL đồng loạt phát sinh
doanh thu, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, Tập đoàn ĐLGL sẽ có cơ hội với
những tiền đề vững chắc để đột phá và phát triển. Do vậy, HĐQT Tập đoàn đã
đưa ra kế hoạch năm 2014 một cách cân nhắc và phù hợp với tình hình, diễn biến
phức tạp và tiêu cực của thương trường. Với mục tiêu như vậy, sẽ giúp Tập đoàn
đối phó kịp thời trong những tình huống bất lợi. Rất mong các nhà đầu tư và các
cổ đông thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ và ủng hộ cho HĐQT lãnh đạo Tập đoàn
từng bước vượt qua khó khăn, tạo tiền đề vững chắc để cất cánh trong năm 2015
và những năm sau khi tình hình kinh tế phục hồi và các chính sách vĩ mô được
thực thi một cách đồng bộ và minh bạch./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM ANH HÙNG
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