TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015

Thƣa Quý Cổ đông!
Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức
Long Gia Lai (DLG), tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông và
các nhà đầu tư đã tín nhiệm, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua!
Năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI. Cả nước đã
đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng tưởng ổn định,
tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,68% so với năm 2014. Tốc độ tăng
trưởng xuất khẩu cao. Lạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng được điều
chỉnh giảm. Thị trường bất động sản phục hồi. Về đối ngoại, nước ta ngày càng
hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị kinh tế quốc tế, được đánh dấu bằng
việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 04 tháng
02 năm 2016 vừa qua.
Tuy nhiên, kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường
toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn
với các nhân tố khó lường. Tình hình địa chính trị quốc tế diễn biến hết sức phức
tạp: Khủng hoảng di cư tại các nước Châu Âu; tấn công khủng bố diễn ra nhiều
nơi; thương mại toàn cầu sụt giảm; kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng
trưởng và phục hồi chậm; giá dầu thô, giá vàng, Đô la Mỹ và thị trường chứng
khoán liên tục biến động, suy giảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc phá giá đồng
Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh
tới kinh tế thế giới. Ở trong nước, giá cả bất ổn, nhất là giá dầu giảm gây áp lực
đến việc điều hành và cân đối ngân sách Nhà nước
Thế nhưng, vượt qua tất cả, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của
HĐQT DLG cùng với sự tin tưởng, song hành của Quý cổ đông, Nhà đầu tư cũng
như sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể CBNV, người lao động, Tập đoàn Đức
Long Gia Lai không những đã đứng vững mà còn đạt được những thành tựu đáng
ghi nhận: Kết thúc năm tài chính 2015, DLG đạt doanh thu 1.645 tỷ đồng, tăng
63,6 % so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 82,8 tỷ đồng, tăng
57,4 % so với cùng kỳ năm 2014. Các ngành nghề chiến lược và cả các ngành
nghề truyền thống có bước tăng trưởng vượt bậc, nhất là các ngành xây dựng cơ
sở hạ tầng, năng lượng, linh kiện điện tử, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh bến
xe và bãi đỗ... Những dự án đầu tư đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch tiến độ đề
ra, đặc biệt là Dự án BOT Gia Lai và Dự án BOT Đăk Nông đã hoàn thành việc
thông tuyến sớm hơn 06 tháng so với tiến độ, đưa 04 trạm thu phí vào khai thác
từ tháng 10/2015; động thổ Dự án Thủy điện Đăk Pô Kô; nắm giữ quyền điều
hành Công ty Mass Noble của Mỹ có trụ sở tại New York, Văn phòng đại diện
tại Hồng Kông và Nhà máy đóng tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông,
Trung Quốc,… Tập đoàn đã tăng cường các nhân sự cấp cao chất lượng và
chuyên nghiệp, cố vấn cho HĐQT và giúp cho công tác giám sát, phát hiện và xử
lý có hiệu quả; quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế;
việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên ổn định…

Bước sang năm 2016, năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng, cũng là năm bản lề cho kế hoạch 5 năm phát triển KT-XH của đất nước
giai đoạn 2016-2020, đây là thời điểm nước ta bước vào hội nhập kinh tế quốc tế
ngày càng sâu rộng. Việc tham gia Hiệp định TPP sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa
đầu tư của Hoa Kỳ và các nước vào Việt Nam nhưng cũng không tránh khỏi
những thách thức nhất định, đặc biệt là sức ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh
đối với các doanh nghiệp của Việt Nam vốn còn yếu, khả năng quản lý còn nhiều
bất cập. Đây chính là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp của Việt
Nam mà DLG cũng không phải là ngoại lệ.
Với phương châm hành động “ĐỔI MỚI TƯ DUY - ĐỘT PHÁ HIỆU QUẢ NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT PHÁT TRIỂN” và
:
“ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN”, DLG sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu chiến lược
giai đoạn 2015 - 2020, không ngừng tăng quy mô và hiệu quả hoạt động, đưa
DLG trở thành một thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở
hạ tầng, năng lượng, sản xuất linh kiện điện tử, bất động sản và nông nghiệp.
HĐQT cam kết tập trung toàn bộ trí lực, vật lực chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng
Giám đốc thực hiện bằng được mục tiêu này; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì
tốt nhất, đem về quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông và nhà đầu tư.
Mong rằng, quý vị cổ đông, các đối tác cùng với toàn thể cán bộ công
nhân viên đoàn kết, hết sức tin tưởng, ủng hộ HĐQT, Ban điều hành trên bước
đường phát triển của DLG.
Sau một năm đầy thành công với những kết quả hết sức lạc quan, tôi xin
gửi lời chân thành cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm
soát đã có những đóng góp
thiết thực về chiến lược kinh doanh cũng như về quản trị doanh nghiệp; cám ơn
các đối tác và khách hàng đã đặt trọn niềm tin vào DLG; cám ơn toàn thể
CBCNV vì sự chuyên nghiệp, trung thành, cam kết đồng hành cùng Công ty và
nhất là xin cám ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý cổ đông. Chúng tôi cam kết
sẽ thường xuyên thông tin đến quý vị cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng một
cách kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

zzx

Bùi Pháp

Bùi Pháp

TẦM NHÌN
“Trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực
Đông Dƣơng từ 2015-2019”

SỨ MỆNH
“Không ngừng sáng tạo và cải tiến chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ, xây dựng hệ
thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh, liên tục tăng
trƣởng bền vững để tối đa hóa giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác cùng cán
bộ công nhân viên.”
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I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản
lý
5. Định hướng phát triển
6. Các yếu tố rủi ro
II. Tình hình hoạt động trong năm 2015
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đổi mới tƣ duy
Đột phá hiệu quả
Năng động sáng tạo.
Đoàn kết phát triển
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III. Báo cáo của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai
IV. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động
của Công ty
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban
Giám đốc Công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị
V. Quản trị Công ty
1. Hội đồng Quản trị
2. Ban Kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT,
BGĐ và BKS
VI. Báo cáo tài chính
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THÔNG TIN
CHUNG
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
 Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900415863
 Vốn điều lệ: 1.691.861.170.000 đồng
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.691.861.170.000 đồng
 Địa chỉ: Số 02, Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 Số điện thoại: (84-59) 3748367
 Số fax: (84-59) 3747366
 Website: www.duclonggroup.com.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2015
DLG tăng vốn điều lệ lên 1.691.861.170.000 đồng
sau khi thực hiện hoán đổi thành công 19.932.609
cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty Mass Noble.
Thông qua hoán đổi cổ phiếu, DLG chính thức đầu
tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.

Năm 2015
Thực hiện chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ, chú trọng
phát triển trên 3 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp,
năng lượng và cơ sở hạ tầng.
Trong năm 2015, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ
697,4 tỷ đồng lên 1.492,5 tỷ đồng.
Tháng 06/2010
Tập đoàn Đức Long Gia Lai chính thức niêm yết trên
Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE), mã
chứng khoán DLG.
Tháng 03/2010
Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển
Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
(Công ty thành viên) trên Sở giao dịch Chứng khoán
Hà Nội (HNX), mã chứng khoán DL1.

Tháng 6/2007
Thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia
Lai và sau đó lần lượt thành lập 20 công ty thành
viên, mở và liên kết thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng
trong và ngoài nước hoạt đông sản xuất kinh doanh
và đầu tư đa ngành nghề.
Tháng 09/1995
Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai được thành
lập với một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội
địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là
3,6 tỉ đồng và 9.700 m2 đất và một dây chuyền chế
biến gỗ thủ công, bán tự động.
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Thành tích của Tập đoàn được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều
danh hiệu cao quý:

4 lần nhận giải “Sao vàng đất Việt” dành cho thƣơng
hiệu và sản phẩm đạt chất lƣợng cao.
3 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho
tập thể và cá nhân ông Bùi Pháp.

3 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Đạt Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững,
Cúp Sen vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Quốc tế.

Cá nhân ông Bùi Pháp được trao tặng Huân chương lao
động hạng Ba; 2 lần nhận Danh hiệu Doanh nhân Việt
Nam tiêu biểu; Cúp Thánh Gióng và Biểu tượng Bạch
Thái Bưởi-Doanh nhân đất Việt thế kỷ 21; 3 năm liền ông
Bùi Pháp được bình chọn trong Top những người giàu
nhất trên Sàn chứng khoán Việt Nam.

Được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Ba cho
Tập thể có thành tích xuất sắc.
Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải trao tặng CTCP Tập
đoàn Đức Long Gia Lai

Ngoài ra, Tập đoàn và cá nhân ông Bùi Pháp còn được
trao tặng nhiều Bằng khen, Cúp, Cờ của các bộ, ngành,
địa phương.
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Các hoạt động hợp tác đầu tƣ
- Ngày 16/07/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai đã chính thức trở thành chủ sở hữu mới của công ty Mass Noble
Investment Limited ( Mỹ), đồng nghĩa với việc danh chính ngôn thuận nắm
quyền quản lý, điều hành và kinh doanh nhà máy ANSEN. Đích thân ông
Chris Brown, Chủ tịch HĐQT công ty Mass Noble trao quyền sở hữu công ty
cho DLG tại Lễ trao quyền sở hữu công ty Mass Noble và bàn giao nhà máy
ANSEN. Hai bên đã đi đến thống nhất việc chuyển giao quyền điều hành
chính thức hoàn tất, Đức Long Gia Lai có toàn quyền quyết định đối với việc
kinh doanh của công ty Mass Noble và nhà máy ANSEN. Với giá trị tài sản,
nguồn lao động hơn 3.000 nhân viên, tài chính sẵn có cùng với thị trường tiêu
thụ ổn định và uy tín đã được khẳng định của Mass Noble, DLG đã có được
bước hợp tác đầu tư khôn ngoan khi chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu
quả cao, ổn định.

- Ngày 28/06/2015, Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Lễ thông tuyến dự án
đường Hồ Chí Minh đoạn qua Gia Lai từ TP Pleiku (km 1610) đến cầu 110
(Km 1667+570), có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, thuộc dự án đầu tư
nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
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Hình ảnh lễ thông tuyến dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Gia Lai từ TP Pleiku

-

-

qua tỉnh Đăk
.
70 Km được đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư
gần 1.400 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các hạng mục chính để đảm bảo thông xe tuyến
đường này đã hoàn thành, sớm hơn 6 tháng so với yêu cầu tiến độ.
.
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Ngày 26/10/2015, Tập đoàn Đức Long Gia Lai chính thức thu phí tại 2 Trạm thu phí
đường bộ thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 đoạn Pleiku
(Km 1610)-Cầu 110 (Km 1667+570). Đến ngày 19/11/2015, Tập đoàn Đức Long Gia
Lai tiếp tục được Bộ GTVT cho phép thu phí tại 2 trạm thu phí bố trí tại Km 1877 + 600
và Km 1945+440 để hoàn vốn cho Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh
Đắk Nông theo hình thức hợp đồng BOT (BOT Đắk Nông).
-

-

Hình ảnh trạm thu phí tại Gia Lai
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀ KINH DOANH
Ngành nghề chiến lƣợc:
Cơ sở hạ tầng
Sản xuất linh kiện điện tử
Nông nghiệp
Năng lượng
Bất động sản

Ngành nghề truyền thống:
Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe
Kinh doanh nhà hàng khách sạn và khu nghỉ
dưỡng
Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ
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Địa bàn kinh doanh chủ yếu
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, Trung Quốc,
Hồng Kông các nước Đông Nam Á khác. Các sản phẩm gỗ và sản phẩm linh kiện điện tử mang
thương hiệu Đức Long Gia Lai xuất khẩu sang các nước Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ.
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Các Công ty con
Tên công ty

Địa chỉ

CTCP Đầu tư phát triển
dịch vụ công trình công
cộng ĐLGL

43- Lý Nam Đế- Trà
Bá- Pleiku- Gia Lai

CTCP trồng rừng và cây
công nghiệp ĐLGL

43- Lý Nam Đế- Trà
Bá- Pleiku- Gia Lai

Vốn điều
lệ (tỷ
đồng)

Tỷ lệ góp vốn

31

54,67%

47

96,81%

CTCP Dịch vụ bảo vệ Đức 73A Nguyễn Trọng
Long Gia Lai
Tuyển, Phường 15 ,
Quận Phú Nhuận – TP
HCM

3,4

52,00%

CTCP Đức Long Đà Nẵng 47 Bế Văn Đàn- quận
Thanh Khê- Tp. Đà N
ng

25

85,00%

2

51,00%

Công ty cổ phần BOT&BT Tổ 9, Phường Nghĩa
Đức Long Đăk Nông
Thành – Gia Nghĩa –
Đăk Nông

224

67,19%

Công ty cổ phần BOT&BT 782 Hùng Vương – Chư
Đức Long Gia Lai
Sê – Gia Lai

270

60,00%

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

30 Hùng Vương – Chư
Sê - Gia Lai

50

51,00%

Công ty TNHH Nông
nghiệp Đức Long Gia Lai

211 thôn Phú Hà, xã Ia
Blứ, huyện Chư Pưh,
tỉnh Gia Lai

360,5

99,86%

Công ty CP Đầu tư xây
dựng Đức Long Gia Lai.

43 Lý Nam Đế – Pleiku
– Gia Lai
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Tên công ty

Công ty cổ phần Năng
lượng Tân Thượng
Công ty TNHH Mass
Noble Investments

Địa chỉ

Vốn điều lệ
(tỷ đồng)

18 Hà Huy Tập,
phường 3, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

155

88%

320

97,73%

Vốn điều lệ
(tỷ đồng)

Tỷ lệ góp vốn

Hòm thư 957, trung tâm
doanh nghiệp nước
ngoài Road Town,
Tortola, quần đảo
Virgin Islands thuộc
Anh

Tỷ lệ góp
vốn

Công ty liên kết

Tên công ty

Địa chỉ

CTCP Tư vấn xây dựng
Giao thông Gia Lai

53 Quang Trung, Tp
Pleiku, tỉnh Gia Lai

Cty TNHH Cung ứng Vật
tư Nguyên liệu Tây
Nguyên
CTCP Đức Long Tây Nguyên

02 Đặng Trần Côn,
p.Trà Bá,
Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
117-119-121 Trần Phú,
tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

2,961

20,00%

60

33,33%

15

40,00%
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ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC MỤC TIÊU

P

hấn đầu đến năm 2020 Đức Long Gia Lai 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 tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế.
Về doanh thu và lợi nhuận: Đức Long Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng
doanh thu hàng năm đạt từ 30% - 50%.
Về thị trƣờng: Trong chiến lược phát triển, Đức Long Gia Lai sẽ tiếp
tục củng cố vị thế tại thị trường nội địa, duy trì, tìm kiếm và mở rộng thị
trường xuất khẩu nhằm tăng thị phần.

Đ

ối với môi trƣờng, xã hội, cộng đồng của Công ty
Đối với môi trƣờng: Tập đoàn ĐLGL luôn xác định các hoạt động của
mình sẽ góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường xung quanh, phù hợp
với chính sách của nhà nước. Trong suốt quá trình hình thành và phát
triển của mình, Đức Long Gia Lai luôn đề cao việc áp dụng kỹ thuật tiến
bộ tránh ô nhiễm môi trường và cũng đẩy mạnh các ngành giúp cải thiện
môi trường như trồng rừng, chăm sóc rừng,…
Đối với xã hội: Tập đoàn luôn tích cực tập trung đầu tư phát triển những
ngành phục vụ nhu cầu xã hội như ngành điện năng và xây dựng và đồng
thời góp phần tạo ra việc làm, giải quyết các vấn đề của xã hội.
Đối với cộng đồng: những công trình của tập đoàn xây dựng góp phần
vào phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đảm bảo cân bằng lợi ích
của tập đoàn và lợi ích cộng đồng.
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CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN
TRUNG VÀ DÀI HẠN

Trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 với các
Lĩnh vực cốt lõi:
Cơ sở hạ tầng: Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp có năng lực hàng đầu Việt Nam
về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là thế mạnh được Chính phủ Việt Nam
chọn làm nhà đầu tư thi công tuyến đường cao tốc Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 với tổng
mức đầu tư cho các dự án về cơ sở hạ tầng và các dự án trong tương lai ước tính
hàng tỷ USD bằng hình thức BOT, BT, PPP. Đến thời điểm hiện nay, ở lĩnh vực xây
dựng cơ sở hạ tầng, Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp duy nhất nắm trong tay 4
trạm thu phí trên gần 150 Km đường BOT với thời gian thu trên 20 năm.
Sản xuất linh kiện điện tử: Phát triển và mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất linh
kiện điện tử ở nước ngoài, đưa các sản phẩm điện tử viễn thông công nghệ cao vào
thị trường Việt Nam. Đồng thời, xây dựng các nhà máy sản xuất điện tử ở nước ta,
đáp ứng nhu cầu công nghệ ngày càng cao trong nước.
Nông nghiệp: Xây dựng ngành nông nghiệp theo mô hình khép kín với 3 lĩnh vực
bổ trợ nhau: Chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò thịt và trồng trọt cây nông nghiệp ngắn
ngày. Sử dụng công nghiệp cao kết hợp kỹ sư chuyên nghiệp để phát triển một
ngành nông nghiệp cơ giới hóa, hiệu quả cao và thu hồi vốn nhanh.
Năng lƣợng: Tập trung phát triển nguồn năng lượng tái tạo, theo hình thức phân tán
kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại Đức.
Phấn đấu đưa dự án trở thành mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai.
Bất động sản: Năm 2016, DLG chính thức bổ sung ngành bất động sản vào chiến
lược tái cấu trúc của Tập đoàn. Trong thời gian tới, DLG sẽ khởi công các dự án
xây dựng căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực đầu tư mới này sẽ mang lại
nguồn lợi lớn cho tập đoàn trong các năm tiếp theo.
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO
Rủi ro kinh tế
Nền kinh tế luôn tìm ẩn nhiều rủi ro do chịu ảnh hưởng của các yếu tố trong và ngoài
nước tác động, là một chủ thể hoạt động trong nền kinh tế thì tập đoàn Đức Long Gia
Lai cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định lên hoạt động kinh doanh của mình. Trong
năm 2015 nền kinh tế đạt được những thành tựu, tình hình vĩ mô ổn định lạm phát bình
quân năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước.
GDP tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2%
đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ năm 2011 -2014, cho thấy nền kinh tế phục
hồi rõ nét. Trong mức tăng 6,68% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần
trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn
nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ
tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm.Hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô đó, Tập
đoàn Đức Long Gia Lai đã trải qua một năm hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực.
Rủi ro lãi suất
Với nhu cầu lớn về vốn để đáp ứng các mục đích đầu tư và hoạt động của tập đoàn,
nguồn vốn vay đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn của tập đoàn đặc biệt các
khoản lãi suất thả nổi. Trong năm, lãi suất có diễn biến tốt khi tình hình vĩ mô ổn định,
lạm phát thấp tạo điều kiện giúp Công ty giảm bớt gánh nặng tài chính.
Rủi ro tỷ giá
Do phát sinh các giao dịch mua, bán hàng có gốc ngoại tệ, Tập đoàn sẽ chịu rủi ro khi
có biến động về tỷ giá. Rủi ro này được Tập đoàn 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 pháp luật
Với đặc điểm là tập đoàn đa ngành thì các hoạt động luôn chịu ảnh hưởng của nhiều
luật khác nhau. Những thay đổi về luật pháp có thể ảnh hưởng đến các dự án đang triển
khai và các dự án đang hoạt động của tập đoàn. Vì vậy, DLG luôn quan tâm theo dõi
cập nhật những thay đổi trong văn bản luật đảm bảo hoạt động của tập đoàn luôn hợp
pháp và minh bạch.
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Rủi ro đối với ngành kinh doanh bến
xe và bãi đỗ: Với đặc điểm của ngành là
chỉ cần đầu tư lần đầu và tiếp tục công
tác duy tu, thu phí nên đây là ngành ổn
định ít bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh
tế. Ngoài ra, với hình thức đầu từ “Nhà
nước và tư nhân cùng làm” giúp cho hoạt
động của công ty đảm bảo lâu dài, không
bị ảnh hưởng bởi chính sách. Dòng tiền
của ngành vẫn ổn định do nhu cầu đi lại
của người dân vân cao. Do đó đây là
ngành ít rủi ro và có nguồn thu ổn định.

Rủi ro đối với ngành dịch vụ, khách sạn,
resort: Là ngành dịch vụ phục vụ du khách
là chủ yếu nên hoạt động của ngành dịch
vụ, khách sạn và resort bị ảnh hưởng bởi
tình hình chung của nền kinh tế và tình hình
thế giới. Trong năm, tình hình căng thẳng ở
biển đông và bất ổn trên thế giới đã tác
động không nhỏ đến hoạt động của công ty.
Để giảm thiểu rủi ro, tập đoàn không ngừng
nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cấp hệ
thống khách sản và resort để thu hút du
khách.

Rủi ro đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Các dự án xây dựng cầu đường chủ yếu của
công ty là các dự án BOT, các dự án này đều là con đường quan trọng nối liền các
tỉnh khu vực Tây Nguyên với các tỉnh thành phía Nam nên có mật độ xe lưu thông
cao đem lại nguồn thu cho công ty. Tuy nhiên, trong tương lai để mở rộng hoạt
động tập đoàn sẽ phải cạnh tranh với nhiều công ty khách được thành lập và cả các
công ty nước ngoài, đồng thời việc vận hành các trạm thu phí cũng gặp một số khó
khăn nhắt định . Để khắc phục, tập đoàn đã chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp,
tích cực họp tác với các đối tác nước ngoài để áp dụng kỹ thuật hiện đại tăng tính
cạnh tranh, giảm thiểu chi phí, hoạt động chuyên nghiệp.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư, chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH TRONG NĂM
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2015
CHỈ TIÊU

ĐVT

2014

2015

2015/2014

Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi tức gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí hoạt động tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

1.005.809
900.027
105.783
80.695
103.283
2.395
33.323
47.477
5.180
52.609

1.645.084
1.481.048
156.666
104.493
159.455
14.521
64.186
23.201
59.607
82.809

63,56%
64,56 %
48,10%
29,49%
54,39%
506,3%
92,62%
-51,13%
1.050,7%
57,4 %

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

54.267

81.061

49,37%

1.6

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tận dụng mọi nguồn lực để
thực hiện kế hoạch và tạo lợi nhuận cho cổ đông.
Với 4 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp, Năng lượng và Cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện điện
tử, ĐLGL đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Những con số ấn tượng về
doanh thu cũng như lợi nhuận hoạt động đã minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của
ĐLGL. Cụ thể: Doanh thu thuần đạt mức cao nhất từ trước đến nay với giá trị 1.645.084 triệu
đồng, tương đương mức tăng 63,56% so với cùng kỳ; Lợi nhuận khác đạt 59.607 triệu đồng,
tương ứng mức tăng 1.050,7% so với năm 2014; Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ 54.267 triệu
đồng lên 82.809 triệu đồng, tương đương tăng trưởng 57,4% so với cùng kỳ. Cùng với đó, nhờ
tiến hành cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung vào các dự án sinh lời
ngắn hạn sau một thời gian dài tập trung đầu tư vào các lĩnh vực dài hạn, hoạt động SXKD
của ĐLGL không ngừng tăng trưởng, đi vào ổn định và tạo được nguồn vốn thường xuyên
cho việc đầu tư các lĩnh vực trọng yếu.
Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:
Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đồng

KH 2015
2.500
265

TH2015
1.645
81

TH2015/KH2015
65,80%
30,57%

Trong điều kiện kinh tế trong và ngoài nước dù đã khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn,
tiềm ẩn nhiều rủi ro, các kết quả đạt được vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường
niên 2015.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH TRONG NĂM

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT

Thành viên

Chức vụ

Số lƣợng cổ
phần nắm giữ

Tỷ lệ sở
hữu/Vốn điều lệ

0

0

1

Phạm Anh Hùng

Tổng giám đốc

2

Đỗ Thanh

Phó tổng giám đốc
thường trực

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó tổng giám đốc

0

0

4

Phạm Minh Việt

Phó tổng giám đốc

0

0

5

Phan Xuân Viên

Phó tổng giám đốc

0

0

6

Vũ Thị Hải

Kế toán trưởng

32.182

0,02%

19.950

0,012%

Ông Phạm Anh Hùng - Tổng giám đốc
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.
- 01/01/2015 đến nay: Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông Đỗ Thanh, Phó Tổng Giám đốc thƣờng trực
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.
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Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc
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 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.

Ông Phạm Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Quá trình công tác:
- 2000 - 2003: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn Công trình Sài
Gòn
- 2003 - 2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP Tư vấn Phương Nam.
- 2006 - 2008: Giám đốc điều hành dự án Công ty CP ĐTXD và Thương mại
Thăng Long.
- 2008 – 2010: Trưởng ban BOT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- 2010 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng Công ty CP Tập
đoàn ĐLGL.

Ông Phan Xuân Viên, Phó Tổng Giám đốc
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

Bà Vũ Thị Hải, Kế toán trƣởng
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, trưởng ban
quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
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Ban điều hành Tập đoàn trong năm 2015 duy trì hoạt động ổn định,
phối hợp tích cực thực hiện quyết liệt các chủ trƣơng do Hội đồng
quản trị đề ra.
Thống kê nhân sự
Tổng số lượng cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn tính đến 31/12/2015 là 4.500
người. Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với
người lao động theo quy định của Pháp luật về lao động. Mức lương bình
quân của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty năm 2015 là 7 triệu
đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân hàng tháng trên 7,5 triệu
đồng/người/tháng.
Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)

5.500.000

6.000.000

7.000.000

6.000.000

6.300.000

7.500.000

Thu nhập bình quân (đồng/ngƣ i/tháng)

4% 2%

15%
11%

Cơ cấu nhân sự
theo trình độ lao động

Cơ cấu nhân sự
theo đối tƣợng

83%
83%

Trình độ đại học và trên đại học
Trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Sơ cấp và công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

85%

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp
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Một số chính sách đối với ngƣời lao động áp dụng trong năm 2015:
Chính sách tuyển dụng
Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với
nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với
những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh
bạch…Với thông điệp “ĐỨC LONG - nơi
hội tụ nhân tài”, đảm bảo số lượng và chất
lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao
mặc dù thị trường nhân sự trong lĩnh vực
Công ty đang hoạt động ngày càng khan
hiếm. Công tác tuyển dụng: được thực hiện
theo chiến lược phát triển của Công ty,
thực hiện theo kế hoạch hàng năm và trong
từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ
hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, thực
hiện theo quy trình tuyển dụng của Công
ty.
Chính sách đào tạo:
Đào tạo và phát triển nhân viên là ưu tiên
hàng đầu của Công ty. Đào tạo để cùng
đồng hành và phát triển với Công ty được
coi là chính sách quan trọng. Công ty luôn
quan tâm và coi trọng chính sách đào tạo
trong từng thời kỳ phát triển của Công ty,
đào tạo là phương thức hỗ trợ CB-NV phát
triển nghề nghiệp. Mỗi CB-NV đều được
khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các
khóa đào tạo tại Công ty hoặc bên ngoài.
Dựa vào nội dung của từng khóa học, học
viên sẽ được đào tạo thông qua các phương
pháp đào tạo phù hợp, như: học lý thuyết,
thảo luận, tiếp cận thực tế đưa ra các tình
huống cụ thể sát với thực tế để giải quyết,
hoặc kết hợp ngoại khóa… Cuối mỗi khóa
đào tạo, học viên đều phải viết bài thu
họach và báo cáo kết quả học tập về cho
Ban Lãnh đạo công ty.
CB-CNV làm việc từ 6 tháng trở lên được
tham gia đào tạo ngắn hạn trong nước theo
kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng năm, đào

tạo đột xuất theo nhu cầu của đơn vị và
bằng các hình thức như đào tạo thông qua
luân chuyển công tác, bố trí tham gia các
ban dự án, chương trình để nhân viên có
điều kiện phát huy khả năng và học hỏi
kinh nghiệm tích lũy kiến thức, phát triển
chuyên môn và nghề nghiệp theo định
hướng của Công ty.
Thăng tiến và phát triển nghề nghiệp:
Tại Công ty, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
công bằng cho mọi đối tượng được xác lập
bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn
nhân lực với một quy trình rõ ràng. Công
ty có chính sách quy hoạch nguồn cán bộ
lâu dài từ những cán bộ, nhân viên có tâm
huyết, đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, có
thành tích trong lao động được lãnh đạo
đơn vị đánh giá cao và đưa vào nguồn cán
bộ quy hoạch dài hạn cho công ty. Những
cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi
dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên
môn để điều hành các họat động của Công
ty trong những năm tiếp theo.
Công ty có kế hoạch đánh giá năng lực và
công việc định kỳ (6 tháng/lần) qua đó
đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát
triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân đồng
thời cũng là cơ sở nhằm quy hoạch nguồn
nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát
triển của Công ty.
Chính sách tiền lương:
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người
lao động an tâm, gắn bó dài lâu và đồng
thời tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp,
chính sách đãi ngộ lao động luôn được
Công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện.
Do đó, tại Công ty người lao động được
hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng
theo quy chế rõ ràng. Hàng năm, người lao
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động đã làm việc tại Công ty từ đủ 12
tháng trở lên sẽ được xem xét điều chỉnh
tăng lương sao cho phù hợp với trình độ,
năng lực, hiệu quả công việc.
Chính sách thưởng:
Công ty thực hiện chế độ khen thưởng cho
nhân viên căn cứ trên năng lực làm việc
của mình. Công ty có chính sách thưởng
bằng hiện kim thông qua việc đánh giá thi
đua khen thưởng hàng quý, năm, xem xét
quá trình công tác, đạt hiệu quả cao, thành
tích tiêu biểu. Đồng thời, công ty cũng có
chính sách thưởng đột xuất đối với các cá
nhân và tập thể có những đóng góp nổi bật
hoặc có những thành tích nổi bật trong việc
triển khai thực hiện các chủ trương, chính
sách của công ty, có những ý tưởng và giải
pháp sáng tạo mang lại hiệu quả trong việc
phát triển công ty.
Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách đề
xuất thưởng theo danh hiệu thi đua của nhà
nước đối với những tập thể và cá nhân có
những thành tích xuất sắc vượt bậc theo
tiêu chuẩn chung của Luật thi đua khen
thưởng và các văn bản hướng dẫn. Kết quả
thi đua khen thưởng của CB-NV được sử
dụng làm cơ sở để thực hiện các chính sách
của công ty, như : quy hoạch, đào tạo
nguồn dự trữ kế thừa, nâng cao; nâng bậc
lương trước thời hạn; đề bạt, bố trí chức vụ
cao hơn.
Chính sách phúc lợi:
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho người lao động luôn được Công ty
quan tâm hàng đầu. Công ty đảm bảo các
chế độ, chính sách được trả bằng hoặc cao
hơn yêu cầu của pháp luật lao động. Tất cả
các cán bộ nhân viên chính thức của Công

ty đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ
chính sách phù hợp với Luật lao động Việt
Nam, ngoài ra cán bộ nhân viên của Công
ty còn được nhận các chế độ phúc lợi theo
Thỏa ước lao động tập thể của Công ty,
được điều chỉnh hàng năm và có những chế
độ như: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương
tháng 13, trợ cấp thâm niên, tham quan
nghỉ mát, sinh nhật, kết hôn, chăm sóc sức
khỏe, hỗ trợ khó khăn; được tham gia các
hoạt động tổ chức Công đoàn, văn thể mỹ,
thể dục thể thao.
Môi trường - điều kiện làm việc:
Với phương châm “Con người là yếu tố cốt
lõi của sự cạnh tranh”, Công ty luôn hướng
đến một môi trường làm việc hiện đại và
chuyên nghiệp, nơi thật sự tôn vinh những
tài năng và giá trị con người. Công ty
không ngừng xây dựng một môi trường
làm việc:
 Giao tiếp cởi mở và tôn trọng;
 Công việc thách thức và sáng tạo;
 Thu nhập cạnh tranh và công bằng;
 Cơ hội học tập /thăng tiến rõ ràng và
không giới hạn;
 Thành tích được đánh giá khách
quan và khoa học;
 Công việc ổn định và được chăm
sóc chu đáo.
Công ty luôn chú tâm duy trì không khí
thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt
động thường xuyên được tổ chức như: các
giải thể thao, văn nghệ, tổ chức sinh nhật
cho CBNV, ngày Hội gia đình và các hoạt
động sinh hoạt như dự các ngày lễ truyền
thống của đất nước và Công ty, các hoạt
động chung vì cộng đồng v.v.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn phát sinh trong năm:
Đầu tư ngắn hạn
Chỉ tiêu

ĐVT

Cho vay ngắn hạn tổ chức

Tr.đồng

412.820

415.462

Cho vay ngắn hạn cá nhân

Tr.đồng

40.837

184.238

Tiền gửi ngắn hạn

Tr.đồng

340.000

573.264

2014

2015

Đầu tư dài hạn
Chỉ tiêu
Đầu tư góp vốn
CTCP Dịch vụ Bảo vệ Tây Bình Tây Sơn
CTCP DĐT XD Nam Nguyên
CTY TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang
GL
CTCP Đầu tư và PT Điện năng ĐLGL
CTCP ĐT & KD Bất động sản ĐLGL
CTCP Dịch vụ công cộng ĐL Bảo Lộc
Cho vay
CTY TNHH Đức Long Dung Quất
Cty TNHH MTV Việt Gia Phát
DNTN Du lịch lữ hành và Đầu tư xây dựng
NHHTC
Tiền gửi trên 12 tháng

2014
(Tr.đồng)

2015
(Tr.đồng)

5.600

5.600

968

968

1.200

1.200

3.503
4.000

3.503

480

480

67.100

90.902

219.267

157.343

2.992

1.000

4.400

1.400

4.000
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Các công ty con, công ty liên kết:


Một số chỉ tiêu tóm tắt tài chính của một số Công ty con (tỷ đồng)
CTCP Đầu tƣ phát triển dịch vụ
công trình công cộng ĐLGL
Doanh thu
LNTT
Tài sản
Vốn điều lệ

CTCP Đầu tƣ xây dựng ĐLGL
Doanh thu
LNTT
Tài sản
Vốn điều lệ

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

2014

2015

22,416
4,326
53,894
31,42

20,595
15,074
54,97
31,42

2014

2015

4,328
0,027
66,089
2

27,689
2,041
48,100
2

Công ty TNHH Mass Noble
Limited

ĐVT

Doanh thu

Tỷ đồng

439,475

LNTT

Tỷ đồng

14,225

Tài sản

Tỷ đồng

755,61

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

320

Công ty TNHH Nông nghiệp Đức
Long Gia Lai

ĐVT

2015

2014

2015

Doanh thu

Tỷ đồng

61,758

309,990

LNTT

Tỷ đồng

42,118

20,051

Tài sản

Tỷ đồng

143,93

207,144

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

360,5

360,5

30



Một số chỉ tiêu tóm tắt tình hình tài chính Công ty liên kết

Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Giao thông Gia Lai
Chỉ tiêu

ĐVT

2014

2015

Doanh thu

Tỷ đồng

18,7

18,7

LNTT

Tỷ đồng

6,5

2

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

2,9

2,9

ĐVT

2014

2015

Doanh thu

Tỷ đồng

428,48

411,47

LNTT

Tỷ đồng

0,171

0.247

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

60

60

Công ty TNHH Cung ứng vật tƣ nguyên liệu Tây Nguyên

Chỉ tiêu
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2014

2015

2015 /2014

1

Tổng giá trị tài sản

Tr.đồng

4.111.652

6.815.607

65,76%

2
3
4
5
6

Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng

1.005.809
47.477
5.180
52.609
54.267

1.645.084
23.201
59.607
82.809
81.061

63,56%
-51.13%
1.050,71%
57,40%
49,37%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

2,93

2,61

Hệ số thanh toán nhanh:

Lần

2,35

2,16

Nợ/Tổng tài sản

%

60,73

68,36

Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

146,31

216.09

Vòng

2,52

3,16

Lần

0,24

0,24

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

5,37

4,92

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

3,24

3,76

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

1,32

1,19

Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

%

4,68

1,41

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho:
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Tất cả các chỉ số tài chính đều thể hiện xu hướng chung trong năm 2015 là sự
chuyển biến tích cực, thể hiện tình hình tài chính lành mạnh với mức độ thanh
khoản trong ngắn hạn tốt. Các chỉ số thanh toán phản ánh khả năng thanh toán các
khoản nợ ngắn hạn, đến hạn và đáp ứng kịp thời các khoản vay cho hoạt động sản
xuất kinh doanh.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phần
Số cổ phiếu phổ thông : 169.186.117 cổ
phần Số cổ phiếu ưu đãi : 0 cổ phần
Số cổ phiếu đang lưu hành

: 169.186.117 cổ

phần Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phần
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Tỷ lệ
Cơ cấu cổ đông Theo danh sách chốt ngày 16.7.2015

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

Số lƣợng cổ phần

Đối tƣợng

Tỷ lệ

Cổ đông trong nƣớc

149.120.449

88,14%

Cá nhân

148.040.183

87,50%

Tổ chức

1.080.266

0,64%

20.065.668

11,86%

Cá nhân

121.917

0,07%

Tổ chức

19.943.751

11,79%

169.186.117

100,00%

Cổ đông nƣớc ngoài

Tổng cộng

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

Cổ đông sở hữu dưới 1%

31%
37%

Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%
Cổ đông sở hữu trên 5%
32%

Danh sách cổ đông lớn
Tên tổ chức/cá
nhân
Bùi Pháp

AnsenHoldco
Limited

Số CMND/Hộ
chiếu/ĐKKD

Địa chỉ

Số lƣợng cổ phần

Tỷ lệ

230512386

03 Trần Quang Khải,
TP. Pleiku, Gia Lai

33,840,387

20,002%

1811201

Commerce
House,
Wickhams Cay 1, PO
Box 3140, Road Town,
Tortola, BritishVirgin
Islands, VG 1110

18.541.963

10,96%
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230512386

Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu:
Tháng 7/2015 Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã phát hành thành công 19.932.609 cổ
phiếu để hoán đổi cổ phần với công ty Mass Noble Investment Limited tăng vốn
điều lệ lên gần 1.691,8 đồng.
Giao dịch cổ phiếu quỹ: không
Phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi
Ngày 10/04/2015, công ty đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn
2 năm lãi suất 0% cho quỹ đầu tư Thăng Long.
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Quá trình tăng vốn 2007-2015
(tỷ đồng)
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BÁO CÁO
BAN GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 Môi trƣờng kinh doanh năm 2015

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới tiềm
ẩn nhiều rủi ro; tình hình kinh tế trong
nước tuy đã dần phục hồi và ổn định,
nhưng vẫn còn nhiều yếu tố tác động bất
lợi đến sự phát triển sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn
ĐLGL (DLG) không phải là ngoại lệ.

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Hội đồng
quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung khai
thác các lợi thế của DLG, quyết tâm đổi mới,
đầu tư chiều sâu, tận dụng những thuận lợi của
nền kinh tế, biến những thách thức thành cơ
hội phát triển và đạt được những kết quả đáng
ghi nhận.

 Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
Chỉ tiêu

ĐVT

TH2014

KH 2015

TH2015

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

1.006

2.500

1.645

163,52%

65,80%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

54

265

81

150,00%

30,57%

TH2015/TH2014 TH2015/KH2015
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Lợi nhuận sau thuế tăng

50%
so với cùng kỳ năm 2014
Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, Công ty đã
đạt được kết quả SXKD như trên là nhờ nỗ lực rất lớn từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể
CBCNV Công ty. Doanh thu năm 2015 tăng 63,52% so với năm 2014 , kéo theo lợi
nhuận sau thuế năm 2015 tăng 50% so với cùng kỳ năm 2014.
Tuy nhiên, so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015
đã thông qua thì kết quả thực hiện năm 2015 vẫn chưa đạt yêu cầu: Doanh thu đạt
được năm 2015 đạt 65,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 31% chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân
dẫn đến kết quả thực hiện năm 2015 không đạt như Đại hội cổ đông đã đề ra là do: chi
phí đầu vào của một số ngành SXKD cơ bản tăng cao, tập trung vào các Dự án lớn của
Tập đoàn: Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14 theo hình thức BOT; Dự án nông
nghiệp tại ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông; Dự án thủy điện Đăk Pô Kô,…
Tuy nhiên, kết quả đạt được như trên là rất đáng được trân trọng. Đó không chỉ là việc
ghi nhận công lao to lớn từ sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đến các cấp lãnh
đạo, cán bộ chủ chốt, người lao động trong Tập đoàn mà nhà đầu tư, cổ đông bên
ngoài cũng đã nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được là tích cực khi so sánh với kết quả
của Tập đoàn với các doanh nghiệp khác.
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Tình hình tài chính
Tình hình tài sản
2014
Chỉ tiêu

Giá trị
(tr.đồng)

2015
Tỷ trọng

Giá trị
(tr.đồng)

2015/2014
Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn

1.901.481

46,30%

3.135.385

46,00%

64,89%

Tài sản dài hạn

2.205.182

53,70%

3.680.222

54,00%

66,89%

Tổng tài sản

4.106.664

100,00%

6.815.607

100,00%

65,96%

Cơ cấu tài sản qua các năm

Tổng tài sản tăng 66%
trong năm 2015 với sự
đóng góp chủ yếu của
giá trị Chi phí xây dựng
cơ bản dở dang và giá
trị khoản mục đầu tư
ngắn hạn. do công ty
vừa có đợt phát hành.
Cơ cấu tổng tài sản
cũng có sự dịch chuyển
nhẹ từ ngắn hạn sang
dài hạn.

Tài sản dài hạn

Các khoản phải thu

Hàng tồn kho

Tiền

Đầu tư ngắn hạn

2.60%

3.23%

9.30%

7.86%

8.28%

12.28%

25.21%

22.36%

53.698%

53.997%

2014

2015
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Tình hình nợ phải trả

2014
Chỉ tiêu

Giá trị
(tr.đồng)

2015
2015/2014
Tỷ trọng

Giá trị
(tr.đồng)

Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn

648.279

26,51%

1.201.278

25,78%

85,34%

Nợ dài hạn

1.791.279

73,49%

3.457.889

74,22%

93,04%

Tổng nợ

2.439.559

100,00%

4.659.167

100,00%

90,98%

Tổng nợ phải trả của Công ty trong năm 2015 tăng 90,98% so với 2015 trong đó, tỷ
trọng nợ dài hạn chiếm hơn 74%. Khoản mục nợ dài hạn tăng 93% trong khi nợ ngắn
hạn tăng hơn 85%. Công ty tăng nợ vay nhằm tài trợ hoạt động đầu tư Dự án trung và
dài hạn đang triển khai. Mặc dù, tổng nợ phải trả tăng mạnh trong năm 2015 nhưng
Công ty vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh. Công ty không có tình trạng nợ quá
hạn, nợ phải trả xấu.
Công ty không có rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn. Đối với các khoản nợ trong hạn,
Công ty có đủ khả năng để tạo đủ nguồn tiền đáp ứng các nghĩa vụ khi đến hạn.
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Về ảnh hƣởng của chênh lệch tỷ giá
Do phát sinh các giao dịch mua, bán hàng có nguồn gốc ngoại tệ, 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: 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.

Về ảnh hƣởng của chênh lệch lãi vay
Do có các khoản vay có lãi suất thả nổi đã ký kết. Theo đó, có bất cứ biến
động nào về lãi vay đều có tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty.
Tuy nhiên, Công ty đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay cũng như
phân tích, dự báo để lựa chọn thời điểm trả nợ thích hợp. Do vậy, biến
động lãi suất ngoài dự tính vẫn được duy trì ở mức thấp.
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Các thành tựu trong năm 2015
Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:
Năm 2015, Hội đồng quản trị đã quyết liệt thực hiện chiến lược công ty đã được đề ra
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 4 lĩnh vực trọng tâm: Cơ sở hạ tầng,
sản xuất linh kiện điện tử, nông nghiệp, năng lượng.

Phát triển cơ sở hạ tầng

Sản xuất linh kiện điện tử

Với 2 dự án trọng điểm:

Ngày 16/07/2015, Tập đoàn

BOT Gia Lai, BOT Đăk

Đức Long Gia Lai chính

Nông, Tập đoàn đã đồng bộ

thức hoàn tất thương vụ phát

thi công tất cả các gói thầu,

hành 19.932.609 cổ phiếu

tăng cường nhà thầu năng

hoán đổi cho các cổ đông của

lực, đảm bảo chất lượng, tiến

Công

độ công trình. Nhờ vậy, các

ty

Investment

dự án thi công đã vượt tiến

Mass
Limited.

Noble
Tập

đoàn Đức Long Gia Lai đã

độ 6 tháng, dự án được đưa

trở thành đơn vị tiên phong

vào sử dụng trước mùa mưa

trong hoạt động mua lại

năm 2015. Đồng thời góp

doanh nghiệp nước ngoài

phần thúc đẩy phát triển kinh

thông qua hình thức hoán đổi

tế - xã hội, đảm bảo quốc

cổ phiếu, chính thức nắm

phòng an ninh đối với các

quyền sở hữu công ty Mass

tỉnh Tây Nguyên. Trong

Noble Investments Limited

tháng 10 và tháng 11 năm

(Mỹ), đồng nghĩa với việc

2015, Tập đoàn đã chính

trở thành chủ sở hữu nhà

thức đưa vào hoạt động 4

máy ANSEN có trụ sở đặt tại

trạm thu phí tại Gia Lai và

thành phố Đông Quản, tỉnh

Đăk Nông.

Quảng Đông, Trung Quốc.
.
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Tập đoàn ĐLGL hợp tác toàn diện với Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn hàng
đầu thế giới Delaval (Thụy Điển) nhằm đẩy mạnh đầu tư mở rộng lĩnh vực nông nghiệp với quy
mô lớn tại khu vực Tây Nguyên. Hợp tác chiến lược lâu dài với Quỹ đầu tư Global Emerging
Markets (GEM) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, mở rộng thị trường.
Công tác nhân sự:
 Năm 2015, Ban TGĐ Tập đoàn ĐLGL,

lãnh đạo các đơn vị thành viên, cùng với sự
phát huy cao độ tinh thần đoàn kết của
CBNV toàn công ty tích cực phấn đấu thực
hiện kế hoạch năm 2015, dưới sự chỉ đạo
sát sao, hiệu quả của HĐQT đã đưa hoạt
động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên
phát triển vượt bậc.
 Tập đoàn thường xuyên khuyến khích và

tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên
tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng
lực chuyên môn, phát huy khả năng sáng
tạo, không ngừng học hỏi, đem lại hiệu quả

Công tác truyền thông, quảng bá thƣơng
hiệu:
 Tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa , nâng

cấp website và kịp thời đăng tải những
thông tin về Tập đoàn ĐLGL và các
Công ty thành viên. Hoàn thành việc
xây dựng phóng sự 10 sự kiện tiêu biểu
trong năm 2015. Nhìn chung, hoạt động
PR trong năm 2015 có nhiều tiến bộ so
với các năm trước. Bộ phận PR đã tạo
được mối quan hệ rộng rãi với các cơ
quan báo đài địa phương và Trung ương
góp phần đưa thương hiệu DLG ngày
càng lan rộng cả trong và ngoài nước.

cao trong công việc.

Hoạt động an sinh xã hội:
 Trong năm 2015, Tập đoàn ĐLGL tiếp tục hỗ trợ cho Quỹ xã hội từ thiện công đoàn giao

thông vận tải, ủng hộ cho chương trình Nhịp cầu yêu thương do Bộ GTVT phát động để
xây dựng cầu treo phục vụ cho đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên.
 Tài trợ cho chương trình giải Việt dã do báo Gia Lai tổ chức và nhiều chương trình của

các tổ chức khác tổ chức tại Gia Lai.
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KẾ HOẠCH 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

2.800 tỷ đồng
220 tỷ đồng
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Bước sang giai đoạn mới 2016-2020, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chú trọng đầu
tư, phát triển 4 lĩnh vực trọng tâm : Cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện điện tử, nông
nghiệp, năng lượng và 1lĩnh vực mới là: bất động sản.

CƠ SỞ HẠ TẦNG

Đến thời điểm hiện nay, ở lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, có thể nói DLG là doanh
nghiệp duy nhất nắm trong tay 4 trạm thu phí trên gần 150 Km đường BOT với thời
gian thu trên 20 năm. Với 4 trạm này, hàng năm DLG thu về khoảng doanh thu
không dưới 750 tỷ đồng, mức doanh thu này sẽ ngày càng gia tăng theo lưu lượng xe
và mức thu phí, dự kiến mỗi năm sẽ tăng khoảng 15%. Ngoài các dự án đang thi
công, Tập đoàn sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án giao thông quy mô lớn trong
cả nước, từng bước khẳng định năng lực, vị thế của Đức Long Gia Lai trong lĩnh vực
nhiều tiềm năng này.

NÔNG NGHIỆP

SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Công ty Mass Noble chính thức trở thành công ty con của Tập đoàn từ tháng 7 năm
2015 và chính thức ghi nhận doanh thu từ quý 4 năm 2015. Đồng thời, DLG cũng đã
có kế hoạch tái cơ cấu tổng thể nhằm sắp xếp hợp lý các dây chuyền lắp ráp và tổ
chức lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động, từ đó gia tăng giá
trị lợi ích cho các cổ đông.
Kế hoạch tái cơ cấu tổng thể chủ yếu bao gồm:
- Giai đoạn 1: Tổ chức lại dây chuyền sản xuất, tăng cường tự động hóa, giảm
thiểu lao động bằng tay.
- Giai đoạn 2: Tái cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của các bộ phận.
- Giai đoạn 3: Tăng năng suất tự động và phân bổ lại lực lượng lao động cấp cao

Chủ yếu phát triển trên 3 hướng chính: Phát triển chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò thịt
và trồng trọt. Với mục tiêu hình thành dự án quy mô 80.000 con bò sữa, 45.000 con
bò thịt, Tập đoàn đã tiến hành tạo dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với nhiều đối
tác uy tín, hỗ trợ thực hiện thành công dự án như: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
(Vinamilk), Tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp chuồng trại Delaval (Thụy
Điển), Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn Bình Dương. Đồng
thời, Tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực và nguồn tài chính để triển khai
xây dựng chuồng trại, nhà máy, hình thành những trang trại quy mô lớn, phục vụ hoạt
động chăn nuôi, trồng trọt.

như: Thủy điện Đăkpôcô (Kon tum) công suất 15MW, thủy điện Tân thượng 22
MW….

NĂNG LƢỢNG

Chú trọng đầu tư, sản
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BẤT ĐỘNG SẢN

ĐLGL chính thức bổ sung bất động sản vào chiến lược tái cấu trúc. Trong năm 2016,
ĐLGL sẽ khởi công đầu tư xây dựng 03 dự án tại Quận 7, Quận 8 và Quận Bình Tân
với trên 2.500 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, dự kiến năm 2016 DLG
sẽ thu về từ 700-800 tỷ đồng từ công tác bán hàng.

Ngoài 4 lĩnh vực trọng tâm là Cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện điện tử, nông nghiệp, năng
lượng và bất động sản, Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục đầu tư theo chiều sâu các dự án, các
lĩnh vực truyền thống như: Kinh doanh bến xe; Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ….
Thực hiện rà soát lại toàn bộ những đơn vị, chi nhánh hoạt động kém hiệu quả nhằm 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 để đảm bảo tập trung sức mạnh và nguồn lực, phát triển theo hướng
chuyên ngành.

Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không
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BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

fd

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều
bất ổn, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Tình hình
địa chính trị quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. Khủng hoảng di cư bùng nổ tại các nước
Châu Âu. Tấn công khủng bố diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Thương mại toàn cầu sụt
giảm. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng. Giá dầu thô, giá vàng, Đô la Mỹ và
thị trường chứng khoán liên tục biến động, suy giảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro; cùng với việc
phá giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động
mạnh tới nền kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.
Trong nước, mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới, làm cho giá cả
các mặt hàng thiết yếu bị suy giảm, nhưng nhìn chung, kinh tế vĩ mô của đất nước tăng
trưởng ổn định, tổng sản phẩm (GDP) tăng 6,68%, là mức tăng cao nhất 5 năm qua. Lạm
phát được kiềm chế. Thị trường bất động sản phục hồi. Thị trường chứng khoán thanh
khoản tốt. Tăng trưởng tín dụng ổn định, lãi suất giảm, đóng góp thiết thực vào quá trình
phát triển kinh tế xã hội. Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng ản Việt Nam thành công tốt
đẹp, đã quyết định các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội,
hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sự thay đổi tích cực về chủ trương và chính sách phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước. Về đối ngoại, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống
chính trị kinh tế quốc tế, được đánh dấu bằng việc nhiều hiệp định thương mại đã được ký
kết, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được ký kết
vào ngày 04/02/2016 vừa qua.
Trong bối cảnh trên, HĐQT ĐLGL đã 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 tục điều chỉnh để phù hợp với mọi biến động của
thị trường. Tập đoàn đã xác định định hướng chiến lược, là: Một mặt, chú trọng các ngành
nghề kinh doanh truyền thống; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành nghề
chiến lược thuộc các lĩnh vực mà Tập đoàn đang có lợi thế.
Chủ trương đúng đắn đó đã được thể hiện qua những con số mà ĐLGL đã phấn đấu
đạt được trong năm 2015, như sau: Tổng doanh thu 1.645 tỷ đồng, tăng 63,6%; lợi nhuận
trước thuế 82,8 tỷ đồng, tăng 57,4% so với năm 2014. Mặc dù kết quả đạt được chưa đáp
ứng được các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông năm 2015 đề ra, nhưng tốc độ tăng
trưởng được đánh giá là vượt bậc so với 05 năm gần đây, thỏa mãn được yêu cầu và đảm
bảo được quyền lợi của cổ đông.
Năm 2015 ĐLGL đã tổ chức nhiều sự kiện, để lại dấu ấn quan trọng và ý nghĩa, đó là:
- Ngày 28/5/2015, ĐLGL đã chính thức thông tuyến dự án BOT đoạn đường Hồ Chí
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Minh qua tỉnh Gia Lai, từ Hàm Rồng (TP. Pleiku) đến Km 110, giáp ranh với tỉnh Đăk
Lăk.
- Ngày 29/5/2016, ĐLGL đã chính thức thông tuyến dự án BOT đoạn đường Hồ Chí
Minh qua tỉnh Đăk Nông, từ Cầu 20 đến Cây Chanh, giáp ranh với tỉnh Bình Phước.
Với chất lượng công trình đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và là các dự
án đường giao thông có chất lượng hàng đầu của Việt Nam và đã đưa 04 trạm thu phí vào
khai thác từ tháng 10/2015.
- Ngày 16/6/2015, ĐLGL khởi công Dự án Khách sạn Đức Long Mỹ Khê với tiêu
chuẩn 5 sao tại thành phố Đà Nẵng với vốn đầu tư 410 tỷ đồng.
- Ngày 16/7/2015, ĐLGL đã sở hữu và nắm quyền điều hành Công ty Mass Noble
của Mỹ có trụ sở tại New York, Văn phòng đại diện tại Hồng Kông và Nhà máy đóng tại
thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
- Ngày 06/11/2015, ĐLGL khởi công Dự án thủy điện Đắk Pô Cô tại huyện Đắk Tô,
tỉnh Kon Tum với công suất 18MW, điện lượng bình quân 72 triệu Kwh/năm, vốn đầu tư
525 tỷ đồng.
- Năm 2015 ĐLGL đã sở hữu và nắm quyền điều hành 08 dự án bất động sản thành
phố Hồ Chí Minh, là cơ sở để ĐLGL mở rộng đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực ở một thị
trường tiềm năng.
Ngoài ra, ĐLGL đã và đang triển khai nhiều dự án có tầm cỡ và quy mô lớn ở khu
vực Tây Nguyên, như: 05 dự án nông nghiệp tại Đăk Lăk, Đăk Nông; các dự án thủy điện
tại Đăk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum; dự án Khu trung chuyển hàng hóa tại Khu Kinh tế
cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn; các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh linh kiện điện tử
tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng … Các ngành nghề truyền thống vẫn đang hoạt động
có hiệu quả, đóng góp một phần doanh thu và lợi nhuận không nhỏ cho ĐLGL.
ĐLGL luôn được các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong
nước đánh giá, định hạng doanh nghiệp uy tín và mong muốn hợp tác lâu dài với ĐLGL
bằng việc tài trợ nguồn vốn, tham gia làm đối tác chiến lược hoăc trở thành cổ đông lâu dài
của ĐLGL. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để ĐLGL triển khai thành công chiến lược đã
đề ra.
Để cũng cố sức mạnh tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, HĐQT
ĐLGL đã đề ra lộ trình tăng vốn điều lệ, thông qua Đại hội đồng cổ đông. Số vốn tăng
hàng năm, ban đầu là 270 tỷ, hiện nay đã lên đến 2.200 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ được
thực hiện trên cơ sở chọn lọc và mời gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có uy tín và
thương hiệu nhằm tạo nên hình ảnh và khẳng định thương hiệu của ĐLGL. Thông qua
kiểm tra, giám sát và kiểm toán định kỳ, vốn được bảo toàn, sử dụng đúng mục đích và
hiệu quả.
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Trong năm qua, ĐLGL đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo,
văn hóa và thể thao trong cả nước với số tiền tham gia gần 20 tỷ đồng. HĐQT ĐLGL cũng
đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối
tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng TW và địa phương, các cơ
quan thông tấn, báo chí…, đồng thời đã 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 ĐLGL đã
được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức.
Về quản trị nguồn nhân lực: Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ
đông 2014 và 2015, ĐLGL đã xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp theo tiêu
chuẩn quốc tế; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp
dẫn; 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; đồng thời là cơ sở để điều chỉnh và bổ
sung nhân sự trung, cao cấp phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn
mới.

Hoạt động của Hội đồng quản trị
HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn đảm bảo sự đồng thuận
trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với
tình hình thực tế, nhờ đó đã chèo lái “con tàu” Đức Long Gia Lai đạt được kết quả khả
quan. Kể từ khi được cổ phần hóa, HĐQT ĐLGL đã tổ chức thành công 08 kỳ đại hội cổ
đông thường niên và trên 30 lần đại hội cổ đông bất thường. Nhìn chung, các kỳ đại hội cổ
đông và các kỳ họp của HĐQT đều đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao. Các thành viên
HĐQT tham gia tích cực trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động và chiến
lược phát triển; xây dựng và ban hành các nghị quyết và các văn bản quan trọng để điều
chỉnh các hoạt động của Tập đoàn. Các thành viên HĐQT đã nổ lực, làm đúng trọng trách
với mục tiêu duy nhất là giúp Tập đoàn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng
bền vững để hoàn thành sứ mệnh mà Đại hội đã tin tưởng, giao phó.
Năm 2015, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo việc triển khai
các nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định cho thành công của chiến lược đã đề ra; tổ
chức 12 cuộc họp định kỳ (mỗi tháng 01 lần). Ngoài ra, HĐQT và Chủ tịch HĐQT đã tổ
chức hàng trăm cuộc họp chỉ đạo, điều hành và hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông
tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên của HĐQT, kịp
thời chỉ đạo hoạt động của Ban TGĐ và các phòng ban chức năng. Nội dung các cuộc họp
tập trung vào việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh; triển khai các biện pháp đổi mới
công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phá
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g điều hành công việc thường xuyên, nhất
quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT nhưng không làm ảnh
hưởng đến tính chủ động sáng tạo của mình. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ
chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu

bộ máy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong chiến lược phát triển của
ĐLGL.

Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị
Tập đoàn trung thành với chiến lược sau khi tái cấu trúc các ngành nghề, dựa trên
các nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm: “Đổi mới - Phát triển - Chia sẻ - Đoàn kết
- Tôn chỉ pháp luật”;

: “Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư đa

ngành mạnh hàng đầu của Việt nam cả về quy mô vốn, thương hiệu, công nghệ, năng
lực quản trị, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế; cung
cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ và chất lượng cao”.
Tiếp tục và nhất quán thực hiện chiến lược tái cấu trúc với các ngành nghề trọng
tâm: Cơ sở hạ tầng - Nông nghiệp - Sản xuất linh kiện điện tử - Năng lượng.
Ngoài ra, các năm qua, ĐLGL đã chuẩn bị quỹ đất, chờ thời cơ thuận lợi để đầu tư,
phát triển các dự án bất động sản. Căn cứ diễn biến tình hình bất động sản trong cả nước đã
phát triển một cách ổn định, mà đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, do đó tại Đại hội
lần này, Hội đồng quản trị ĐLGL đã bổ sung danh mục đầu tư và kinh doanh bất động sản
vào ngành nghề chiến lược của ĐLGL.
Nhƣ vậy định hƣớng chiến lƣợc của ĐLGL từ năm 2016 trở đi sẽ tập trung vào
các ngành nghề chiến lƣợc: Cơ sở hạ tầng; Nông nghiệp; Sản xuất linh kiện điện tử;
Năng lƣợng và Bất động sản.
Để triển khai thực hiện thành công định hướng chiến lược đã đề ra, cần tập trung các
giải pháp sau:
- Về cơ sở hạ tầng: Làm tốt công tác thu phí các dự án BOT. Tiếp tục thi công các
hạng mục còn lại từ nguồn dự phòng các Dự án BOT. Ngoài ra, ĐLGL sẽ tiếp tục tìm
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kiếm, đánh giá cũng như tham gia đấu thầu các dự án lớn về cơ sở hạ tầng: Khu trung
chuyển hàng hóa, các dự án giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển… trong cả
nước;
- Về đầu tư, sản xuất linh kiện điện tử: Thực hiện tái cấu trúc và ổn định hoạt động
của Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại thành phố Đông quản, tỉnh Quảng Đông.
Đang đàm phán giai đoạn cuối để mua, sáp nhập thêm 01 Nhà máy sản xuất linh kiện điện
tử nữa tại Trung Quốc. Ngoài ra, ĐLGL đã hoàn thành việc mua Nhà máy điện tử có quy
mô lớn tại Khu Công nghệ cao - Quận 9 thành phố HCM, chuẩn bị lắp đặt thiết bị máy móc
để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời ĐLGL đang hoàn thiện thủ tục để đầu tư
thêm 01 nhà máy sản xuất đèn led tại thành phố Đà Nẵng.
- Về nông nghiệp: Ngoài việc chăm sóc duy trì vườn cao su hiện có, ĐLGL đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng đa ngành nghề, đa sản phẩm, tập trung phát triển
trồng trọt và chăn nuôi, bao gồm các ngành nghề: Chăn nuôi bò giống, bò thịt, chè, cà
phê… ĐLGL đã đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược, mua cổ phần các doanh nghiệp Nhà
nước được cổ phần hóa: Công ty chè Bầu Cạn, Công ty chè Biển Hồ, Công ty Cà phê Gia
Lai và Trung tâm giống gia súc lớn tại tỉnh Bình Dương.
- Về năng lượng: Đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng Dự án thủy điện Đăk Pô Cô,
dự kiến tháng 11/2017 sẽ hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu bán điện thương mại. Trong
tháng 7/2016 khởi công Dự án Tân Thượng tại tỉnh Lâm Đồng (công suất 22MW, điện
lượng 90 triệu kWh/năm với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng) và chuẩn bị thủ tục đầu tư 04 dự
án thủy điện khác tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên với tổng công suất 250 kWh, dự kiến sẽ
hoàn thiện thủ tục pháp lý và khởi công từ 2017 - 2020
- Về bất động sản: Hoàn thiện thủ tục đầu tư 08 dự án bất động sản tại Quận 2, Quận
4, Quận 7, Quận 8 và Quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, từ tháng 6 8/2016 sẽ khởi công đầu tư xây dựng 03 dự án: Đức Long Golden Land (Quận 7), Đức
Long Newland (Quận 8) và Đức Long Western park (Quận Bình Tân) với trên 2.500 căn
hộ, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng với định hướng tập trung đầu tư vào phân khúc
thị trường các loại căn hộ vừa và nhỏ, Officetel và Shop house.
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Định hƣớng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu
tƣ 2016 - 2018:
Dự trên kết quả thực hiện năm 2015 và dự báo tình hình kinh tế chính trị trong nước
thời gian sắp đến, HĐQT ĐLGL đưa ra các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2016 2018 như sau:
(ĐVT: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu

2016

2017

2018

- Doanh thu

2.800

3.500

4.000

- Lợi nhuận

220

300

450

Cơ sở để đề ra chỉ tiêu kế hoạch của giai đoạn 2016 - 2018 xuất phát từ tình hình
kinh tế vĩ mô trong nước đang tiếp tục tăng tưởng ổn định; Nghị quyết của Quốc hội Khóa
13, Kỳ họp thứ 11, đã đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, theo đó tổng
sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5-7%/năm. GDP bình quân đầu người năm
2020 khoảng 3.200-3.500 USD. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020
khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP. Bội chi
ngân sách Nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP. Từ những thuận lợi của tình hình kinh tế thế
giới và trong nước, thì đây là cơ hội cho ĐLGL, đồng thời là sự khẳng định cho việc đề ra
các chỉ tiêu trên là hoàn toàn phù hợp.

Giải pháp tổ chức thực hiện
Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả hoạt
động, bám sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ
tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát, chú trọng công tác kiểm soát nội
bộ, giám sát, hậu kiểm để xử lý kịp thời, nhằm mục đích giúp cho việc sử dụng hiệu quả
vốn của Tập đoàn.
Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên
nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân
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viên chủ chốt đã gắn bó hơn 10 năm với ĐLGL, kết hợp với việc trẻ hóa nguồn nhân lực có
chất lượng. Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên để đảm nhận tốt
nhiệm vụ của ĐLGL trong tình hình mới;
Duy trì các hoạt động giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao
năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong
sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao phó.
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Hội đồng quản trị
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Họ và tên

Bùi Pháp

Đỗ Thanh

Nguyễn Đình
Trạc

Phạm Anh
Hùng

Nguyễn
Trung Kiên
Ông Nguyễn
Hồ Nam
Nguyễn
Đăng Hải
Đoàn
Nguyên Tiêu

Chức vụ

Chủ tịch Hội đồng
quản trị

Cổ phần
nắm giữ

33.840.387

Tỷ lệ
(%)

Số lƣợng chức danh thành
viên HĐQT nắm giữ tại các
công ty khác

20,002
%

- Chủ tịch HĐQT tại 3 công
ty thành viên
- Ủy viên HĐQT tại 2 công
ty thành viên
- Chủ tịch HĐTV tại 1 công
ty thành viên

Ủy viên Hội đồng
quản trị

19.950

0,012%

Ủy viên HĐQT tại 3 công ty
thành viên

Ủy viên Hội đồng
quản trị

899.071

0,531%

Ủy viên HĐQT tại 5 công
ty thành viên

Ủy viên Hội đồng
quản trị
Ủy viên Hội đồng
quản trị

0

10.032

0

0,006%

Ủy viên Hội đồng
quản trị (thành viên
độc lập)

0

0

Ủy viên Hội đồng
quản trị

0

0

Ủy viên Hội đồng
quản trị (thành viên
độc lập)

0

0

Ủy viên HĐQT tại 1 công ty
thành viên.

Ủy viên HĐQT kiêm Giám
đốc tại 1 công ty thành viên
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Ông Bùi Pháp
Năm sinh: 1962
Trình độ: Chuyên viên kinh tế
Quá trình công tác:
- 1995-13/06/2007Long Gia Lai.
- 17/01/2010 – nay : Chủ tịch HĐQT CTCP
Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ông Đỗ Thanh
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.
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Ông Phạm Anh Hùng
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 .

Ông Nguyễn Đình Trạc
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
- 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 đố
ập 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.
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Ông Nguyễn Hồ Nam
Năm sinh: 1978
Trình độ: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
Quá trình công tác:
- 2001 -2006: Trưởng phòng Tài chính kế toán,
Trưởng phòng Kế toán quản trị Tập đoàn Unilever
Việt Nam
-9/2006-01/2010: Tổng giám đốc Công ty TNHH
MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
-01/2010-05/2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng
khoán NH Sài Gòn Thương Tín
-06/2012 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Thủ Phủ Tre
và kiêm nhiệm thêm chức danh Ủy viên HĐQT
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai từ tháng
11/2014.

Ông Nguyễn Trung Kiên
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 Đăk Nông
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Ông Nguyễn Đăng Hải
Năm sinh: 1975
Trình độ: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
Quá trình công tác:
- 1998 -2006: Quản lý Tài chính, kế toán bán
hàng, tiếp thị Tập đoàn Unilever Việt Nam
- 2006-2013: Quản lý các dự án tái cấu trúc
Doanh nghiệp và xây dựng mới Doanh nghiệp
cho các Công ty Việt Nam.
- 2014 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH
Nông nghiệp Đức Long Gia Lai. Đến tháng
11/2014, kiêm nhiệm thêm chức danh Ủy viên
HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông Đoàn Nguyên Tiêu
Năm sinh: 1976
Trình độ: Tiến sỹ kinh tế
Quá trình công tác:
- 01/2002 -5/2006: Giáo sư trợ giảng City University
of New York
-12/2006 -6/2008: Nghiên cứu sinh Columbia
University
- 02/2008-08/2008: Giám đốc điều hành Young New
York Patners, LLC.
- 06/2008 – 02/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
điều hành HRCITI Corp
- 08/2009-nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều
hành Asia Global Capital Group, Inc. Đến tháng
11/2014, kiêm nhiệm thêm chức danh Ủy viên HĐQT
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
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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, giúp việc cho HĐQT cụ
thể:
 Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký Công ty
 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 Công ty
 Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác 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 các Nghị Quyết của
HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Tổng kết các cuộc họp trong năm 2015
STT
1
2
3
4
5

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ông Bùi Pháp
Ông Đỗ Thanh
Ông Nguyễn Đình
Trạc
Ông Phạm Anh Hùng
Ông Nguyễn Trung
Kiên

Chủ tịch
Ủy viên
Ủy viên

Số buổi họp
tham dự
26/26
26/26
26/26

Tỷ lệ
100%
100%
100%

Ủy viên

26/26

100%

Ủy viên

17/26

65%

6

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ủy viên

4/4

100%

7

Nguyễn Đăng Hải

Ủy viên

4/4

100%

8

Đoàn Nguyên Tiêu

Ủy viên

4/4

Lý do không tham dự

100%

Đi công tác
Đi công tác, ở xa ủy
quyền cho Hội đồng
thường trực HĐQT Tập
đoàn.
Đi công tác, ở xa ủy
quyền cho Hội đồng
thường trực HĐQT Tập
đoàn.
Đi công tác, ở xa ủy
quyền cho Hội đồng
thường trực HĐQT Tập
đoàn.
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rtrtrt

Các thành viên HĐQT không thường trực bao gồm ông Nguyễn Hồ
Nam, ông Nguyễn Đăng Hải và ông Đoàn Nguyên Tiêu đã có văn
bản ủy quyền cho Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai ban hành các nghị quyết và
quyết định đối với hoạt động SXKD, đầu tư của DLG. Đồng thời
Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai phải có trách nhiệm báo cáo lại các thành viên HĐQT
không thường trực các vấn đề liên quan.

Tổng kết tình hình ban hành các Quyết định HĐQT
STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung
Về việc cho thuê tài sản Bến xe tải Đức Long Gia
Lai

1

04/QĐ-HĐQT-ĐLGL
2

17/01/2015

2

06/QĐ-HĐQT-ĐLGL
3

17/01/2015

3

07/QĐ-HĐQT-ĐLGL
4

17/01/2015

4

08/QĐ-HQT-ĐLGL

17/01/2015

5

09/QĐ-HĐQT-ĐLGL

17/01/2015

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm
2015. Đơn vị: Công ty CP chế biến gỗ Đức Long
Gia Lai.

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm
2015. Đơn vị: CTCP Đức Long Đà Nẵng.
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm
2015. Đơn vị: CTCP dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia
Lai
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm
2015. Đơn vị: Công ty TNHH Đức Long Dung
Quất.

6

10/QĐ-HĐQT-ĐLGL

17/01/2015

Về việc ban hành quy chế khen thưởng, xử phạt
trong kế hoạch SXKD năm 2015 của CTCP Tập
đoàn Đức Long Gia Lai.

7

13/QĐ-HĐQT-ĐLGL

19/01/2015

Về việc thông qua phương án chi tiết phát hành
riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

8

14/QĐ-HĐQT-ĐLGL

21/01/2015

Về việc phê duyệt kế hoạch tập luyện, thi đấu và
tổng kinh phí năm 2015 của Đội bóng chuyển Đức
Long Gia Lai

9

16/QĐ-HĐQT-ĐLGL

21/01/2015

Về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh
trong năm 2015

10

17/QĐ-HĐQT-ĐLGL

19/01/2015

Ủy quyền cho Công ty TNHH Nông nghiệp Đức
Long Gia Lai triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh
doanh đầu tư lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn
Đức Long Gia Lai.

11

18/QĐ-HĐQT-ĐLGL

31/01/2015

Về việc chi quà tết cho CBNV dịp tết nguyên đán.

05/03/2015

Về việc thực hiện tổ chuyên trách thực hiện các thủ
tục pháp lý cho các dự án do Tập đoàn ĐLGL đã và
đang đầu tư tại địa bán tỉnh Gia Lai.

12

19/QĐ-HĐQT-ĐLGL
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STT

Số nghị quyết

Ngày

13

21/QĐ-HĐQT-ĐLGL

19/03/2015

14

23/QĐ-HĐQT-ĐLGL

24/03/2015

15

24/QĐ-HĐQT-ĐLGL

31/03/2015

16

25/QĐ-HĐQT-ĐLGL

Nội dung
Về việc phê duyệt kế hoạch, hoạt động công tác PR
năm 2015
Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2015 của CTCP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai.
Về việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Tập
đoàn Đức Long Gia Lai hiện đang nắm giữ tại Công
ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên.

31/03/2015

Về việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Tập
đoàn Đức Long Gia Lai hiện đang nắm giữ tại Công
ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai.

17

31/QĐ-HĐQT-ĐLGL

29/04/2015

Về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của
Công ty TNHH MTV Khai thác & chế biến khoáng
sản Đức Long Gia Lai do CTCP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai làm chủ sở hữu cho ông Nguyễn Văn
Hức.

18

41/QĐ-HĐQT-ĐLGL

16/06/2015

V/v thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi
cổ phần

19

52/QĐ-HĐQT-ĐLGL

29/07/2015

V/v đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 19.932.609
cổ phiếu

20

54/QĐ-HĐQT-ĐLGL

04/08/2015

21

66/QĐ-HĐQT-ĐLGL

25/09/2015

22

68/QĐ-HĐQT-ĐLGL

29/09/2015

V/v chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công
ty TNHH Đầu tư xây dựng cầu đường Phước
Hoàng Long

29/09/2015

V/v chuyển nhượng quyền góp vốn và toàn bộ vốn
đã góp tại CTCP Xây dựng giao thông Minh Long
Gia Lai

23

69/QĐ-HĐQT-ĐLGL

V/v thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại
Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp
Đức Long Gia Lai
V/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khai thác
và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai

24

72/QĐ-HĐQT-ĐLGL

31/10/2015

V/v nhận chuyển nhượng phần vốn góp của cổ đông
sáng lập hiện đang nắm giữ tại CTCP Năng lượng
Tân Thượng và ủy quyền người đại diện quản lý
vốn góp.

25

73/QĐ-HĐQT-ĐLGL

31/10/2015

V/v góp thêm vốn tại CTCP Năng lượng Tân
Thượng và ủy quyền người đại diện quản lý vốn
góp.

26

74/QĐ-HĐQT-ĐLGL

30/11/2015

V/v đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm
2015.
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Công ty
có 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Nguyễn Hồ Nam và Ông Đoàn
Nguyên Tiêu. Trong năm thành viên hội đồng quản trị độc lập đã tham gia hoạt động
giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, tham mưu Hội
đồng quản trị để đưa ra những quyết sách hoạt động hỗ trợ công tác quản lý, điều
hành của Ban lãnh đạo Công ty.

Ban Kiểm soát
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
STT

Họ và tên

Chức vụ

Số lƣợng cổ
phần nắm giữ
0

Tỷ lệ sở hữu/vốn
điều lệ
0

1

Phan Thị Ngọc Anh

Trưởng Ban Kiểm Soát

2

Nguyễn Văn Nguyên

Thành viên

0

0

3

Lê Ngọc Minh

Thành viên

0

0

Hoạt động của BKS trong năm
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, căn cứ đặc điểm tình
hình SXKD của Tập đoàn, Ban kiểm soát dựa vào các Điều lệ, quy chế mà lập chương
trình kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2015.
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức ngày 24/4/2015, Đại hội đồng
cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Ngày 25/4/2015, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và cácBthành viên đã nhất trì bầu
bà Phan Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát. Cácathành viên còn lại gồm:
- Ông Lê Ngọc Minh - Thành viên Ban Kiểm soát

n

- Ông Nguyễn Văn Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát
Căn cứ chức năng,

K
i
ể như sau:
, kiểm soát, cụ thể
m
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Thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán

Theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất

niên năm 2015 và báo cáo tài chính kiểm

kinh doanh, linh kiện điện tử, Năng

toán năm 2015 của Tập đoàn.

lượng, Thủy điện, Nông Nghiệp, dịch

Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của
công ty mẹ và các công ty thành viên.

vụ bến xe, bãi đổ, nhà hàng khách sạn,
khu nghỉ dưỡng, dịch vụ bảo vệ và các
hoạt động khác.

Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế
toán, các kỳ báo cáo tài chính; báo cáo tình
hình SXKD hằng năm của công ty và tham
gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của
Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông
tại cuộc họp thường niên.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, việc
chấp hành Điều lệ công ty, chấp hành
Pháp luật Nhà nước và các Quy chế,
Quy định, Quyết định của HĐQT, Ban
Tổng Giám đốc trong công tác quản lý
thực hiện điều hành nhiệm vụ năm
2015.

Thống kê các buổi họp: trong năm 2015, BKS đã tổ chức 03 buổi họp với các nội dung cụ
thể:
Ngày họp

Nội dung chi tiết

01/04/2015

Đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2014 và kế
hoạch công việc của ban kiểm soát trong năm 2015

2

01/07/2015

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu
năm 2015 và triển khai các công việc trong 6 tháng cuối năm 2015.

3

25/09/2015

STT
1

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các
công ty thành viên trong 9 tháng đầu năm 2015

Ngoài ra BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung
nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.
Đối với cổ đông: BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động
của Công ty, sự điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, Ban
Tổng giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ khác để Ban KS thực hiện nhiệm vụ
ĐHĐCĐ giao được tốt hơn.
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Đánh giá của BKS
- Hội đồng quản trị Công ty duy trì ổn định 08 thành viên, gồm Chủ tịch và 07 Ủy
viên HĐQT. Trong đó, Hội đồng quản trị thường trực gồm 05 thành viên. Hội đồng quản
trị không thường trực gồm 03 thành viên.
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2015 là phù hợp với quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và
phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp vớ
.
- Hội đồng quản trị luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2015
Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời
chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ và định hướng quan trọng.
- Ban TGĐ chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT,
tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành. Đến tại thời điểm này Ban kiểm soát chưa phát
hiện trường hợp bất thường nào trong mọi hoạt động Tài chính của Công ty.
Qua các kỳ kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất nội dung báo cáo, cơ bản đồng ý
với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban TGĐ đưa
ra; và đồng ý với báo cáo của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

67

rtrtrt

.
Ban TGĐ Công ty có 6 người (01 Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc). Trong
năm 2015, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý chủ chốt đã không ngừng cố gắng, nổ lực trong
công tác quản lý và điều hành để duy trì ổn định Công ty, đảm bào quyền và lợi ích của các
cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban TGĐ được thực hiện theo đúng Nghị quyết
của Đại Hội cổ đông; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ theo quy định của
Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Trong năm 2015, đích thân chủ tịch HĐQT đã có thông cáo báo chí giải đáp thắc
mắc của nhà đầu tư liên quan đến cổ phiếu DLG.
Hội đồng quản trị và Ban TGĐ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiến
hành hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và
kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2015; báo cáo nội dung tình hình thực hiện kế hoạch
SXKD hằng năm của các Công ty thành viên năm 2015 theo đúng quy định.
, Ban TGĐ, BKS chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị
Cần quyết liệt chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch SXKD toàn tập đoàn để đưa ra
các giải pháp cụ thể nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo các Công ty thành viên thực hiện tốt kế
hoạch SXKD và đầu tư.
Xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty
để đảm bảo kế hoạch đề ra và khi thực hiện có tính khả thi cao.
Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn hoàn thiện quá trình tái cơ cấu của
Công ty.

68

rtrtrt

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị,
Ban giám đốc và Ban kiểm soát
Lƣơng, thƣởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm: do kết quả kinh doanh trong năm
không đạt như kỳ vọng nên các thành viên HĐQT, BKS tự nguyện không nhận thù lao,
thưởng và các lợi ích khác.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
Công ty đã xây dựng quy chế quản trị công ty từ năm 2010 và thực hiện xuyên suốt quá
trình hoạt động từ trước đến nay. Đồng thời, Công ty cũng xây dựng quy trình quản lý,
giám sát, thực hiện công việc để tăng hiệu quả công việc. Hội đồng quản trị, Ban Tổng
giám đốc cùng theo đuổi mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo
điều kiện cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, sử dụng các nguồn
lực một cách tốt nhất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm
chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN
Ý kiến kiểm toán
Bảng cân đối kế toán
Kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
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Toàn văn báo cáo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất 2015
được đăng tải ở website của Công ty:
http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong/
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