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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa quý Cổ đông và quý Nhà đầu tư !
Trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đã bước đầu vượt qua khỏi thời kỳ
khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra từ đầu năm
2008, nhưng các yếu tố vĩ mô vẫn chưa ổn định và chưa tạo được lực đủ mạnh để
đưa nền kinh tế trở lại giai đoạn phát triển. Ngay từ những tháng đầu năm 2009,
Chính phủ đã áp dụng các chính sách kích cầu và mở rộng tiền tệ để tạo lực đẩy
cho nền kinh tế. Điều này đã giúp cho các ngành sản xuất, dịch vụ, tài chính ngân
hàng, bất động sản… dần dần hồi phục, các doanh nghiệp bắt đầu có hiệu quả
trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm năm 2009, tình
hình nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu lạm phát cao dẫn đến việc Chính phủ phải
thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt; Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất cơ bản
đồng Việt Nam làm cho dòng tiền trong nền kinh tế giảm đi đáng kể. Lãi suất huy
động và lãi suất cho vay của các NHTM tăng lên, động thái này góp phần kiềm chế
lạm phát nhưng đồng thời cũng kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế, của các
doanh nghiệp.
Bằng những kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong quá trình điều hành
Công ty, đặc biệt là những kinh nghiệm có được từ năm 2008, Hội đồng quản trị và
Ban giám đốc đã tận dụng tốt cơ hội để mang lại thành công cho năm 2009 và tạo
tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong những năm sau. Kết quả Doanh thu đạt
15,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5,3 tỷ đồng là một thành tựu rất đáng tự
hào mà toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư Phát
triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DLGL INDPS) đã nỗ lực
tạo ra.
Với đà thắng lợi, DLGL INDPS xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2010
với doanh thu đạt 22,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,5 tỷ đồng (đã tính đến
kết quả hợp nhất của bến xe Bảo Lộc), tăng 47% về doanh thu và 80,9% về lợi
nhuận so với năm 2009. Cơ cấu doanh thu lợi nhuận năm 2010 vẫn chủ yếu là
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ngành cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ, cho thuê Kios, hoa hồng bán vé… ngoài ra
trong năm 2010 Công ty sẽ có thêm nguồn thu từ lợi nhuận của Bến xe bảo Lộc và
bến xe Đức Long Gia Lai mở rộng. Với cơ cấu này, dần dần sẽ tạo tính ổn định để
Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư vào các dự án bến xe mới tại các tình Tây
Nguyên và Miền Trung.
Về chiến lược phát triển dài hạn, DLGL INDPS kiên trì theo đuổi chính sách
nhất quán là mở rộng hệ thống bến xe của mình ra toàn quốc. Dưới sự lãnh đạo về
chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty mẹ),
DLGL INDPS sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để nhân rộng mô hình
của mình để tích lũy và gia tăng giá trị cho Cổ đông. Mục tiêu của DLGL INDPS
là phát triển các ngành nghề truyền thống cốt lõi, linh hoạt trong chiến lược để đáp
ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Chiến lược phát triển dài hạn của DLGL INDPS
được xây dựng trên chủ trương chỉ đạo của Công ty mẹ kết hợp với sự tính toán kỹ
lưỡng của lãnh đạo Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ theo duổi mục tiêu này đến cùng
để mang lại lợi ích to lớn nhất cho Cổ đông nói riêng và xã hội nói chung. Những
thành quả đạt được trong năm 2009 và các năm trước đây là minh chứng bước đầu
cho cam kết này.
Thay mặt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân
thành đến quý cổ đông và các nhà đầu tư đã hết sức ủng hộ và tin tưởng vào Đức
Long Gia Lai nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình
công cộng Đức Long Gia Lai nói riêng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Đã ký)
NGUYỄN ĐÌNH TRẠC
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I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:
 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI.
 Tên tiếng nước ngoài: DucLong GiaLai Investment and Developtment of
Public project Service JSC.
 Tên viết tắt: DLGL INDPS
 Trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 Điện thoại: (84.59) 3829.021

Fax: (84.59) 3829.021.

 Email: busstation@dlglgroup.com
 Website: http://www.station.duclonggroup.com
 Mã chứng khoán: DL1
 Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2009): 15.000.000.000 đồng (mười lăm
tỷ đồng).
 Năm báo cáo : Năm 2009.
II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
1. Những sự kiện quan trọng:
+ Việc thành lập: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ Công trình Công
cộng Đức Long Gia Lai (tiền thân là Bến Xe Đức Long Gia Lai) là doanh nghiệp
tư nhân hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, là đơn vị thành viên của Tập
Đoàn Đức Long Gia Lai, được thành lập vào ngày 21/12/2007 theo giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai
cấp đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007; thay đổi lần thứ 4 ngày 16/10/2009.
+ Niêm yết: ngày 10/03/2010, Công ty chính thức niêm yết 1.500.000 cổ phiếu
trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hà Nội (HNX) với mã Chứng khoán là
DL1.
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+ Các

sự kiện khác: Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ

Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
2. Quá trình phát triển:
+ Ngành nghề kinh doanh:


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ



Vận tải hành khách bằng xe buýt



Vận tải hành khách theo tuyến cố định



Vận tải hàng hóa



Đầu tư các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước



Dịch vụ ăn uống khác



Đại lý mua bán chất bôi trơn, làm sạch động cơ



Dịch vụ lưu trú ngắn ngày



Buôn bán tổng hợp



Hoạt động vui chơi giải trí



Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe



Cho thuê văn phòng



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 dưỡng phương tiện vận tải

+ Tình hình hoạt động:
 Hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2009, DLGL INDPS tiếp tục
điều hành an toàn và khai thác hiệu quả mô hình bến xe tư nhân của mình. Mặc
dù thị trường có nhiều khó khăn biến động, tuy nền kinh tế đang có dấu hiệu
thoát khỏi khủng hoảng nhưng tiểm ẩn bên trong là nguy cơ lạm phát cao đã
thúc đẩy Chính phủ đưa ra các chính sách hạn chế tín dụng nhằm kiềm chế lạm
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phát. Các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay đã
làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của các doanh nghiệp. Việc giá xăng dầu
liên tiếp tăng đã làm cho các hãng vận tải liên tiếp cắt giảm chuyến để bảo tồn
lợi nhuận. Từ những nguyên nhân ấy, Doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng
ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, năm 2009 Công ty vẫn đạt được mức Doanh thu và
lợi nhuận đề ra, Công ty đã phục vụ được 648.960 lượt khách qua bến tương
đương với 48.240 lượt xe bình quân qua bến. Có thể nói rằng hoạt động kinh
doanh bến xe bãi đỗ là mảng hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận chính
cho doanh nghiệp.
Ngoài ra trong năm 2009 Công ty còn vận hành tốt hệ thống xe buýt vận tải
hành khách công cộng tại các tuyến nội tỉnh Gia Lai góp phần giải quyết vấn đề
giao thông công cộng của tỉnh nhà. Trong năm 2009 Công ty đầu tư mua thêm
06 chiếc xe buýt để bổ sung cho các tuyến liên huyện để giải quyết nhu cầu giao
thông công cộng cho nhân dân và học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, hệ thống
kios cho thuê và tiền thu về từ hoa hồng bán vé cũng là một mảng rất quan
trọng trong cơ cấu doanh thu lợi nhuận của công ty. Công ty đã áp dụng quy
trình khép kín để quản lý các mảng kinh doanh của mình theo công nghệ quản
lý hiện đại đạt chuẩn quốc gia.
Trong năm 2009, DLGL INDPS cũng tích cực mở rộng các dịch vụ đại lý,
dịch vụ kinh doanh xăng dầu và dịch vụ cho thuê văn phòng, mua bán chất bôi
trơn và sửa chữa máy móc để mở rộng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn. Cụ thể năm 2009 Công ty đạt doanh thu là 15.380.063.396 đồng, lợi nhuận
sau thế đạt 4.410.687.853 đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đạt 28,76%.
 Hoạt động quản lý tổ chức: DLGL INDPS đã và đang từng bước hoàn
thiện các quy chế quản lý theo mô hình Công ty cổ phần, công ty đại chúng
đặc biệt là sau khi đã niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán.
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DLGL INDPS có hệ thống văn phòng làm việc hiện đại với quy trình khép
kín, cùng với hệ thống bến bãi rộng rãi và thân thiện do được bố trí nhiều
cây xanh rất phù hợp với môi trường làm việc và xu hướng phát triển của
Công ty.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lược đề ra, DLGL INDPS cũng đã
hoàn tất việc thiết lập, vận hành hệ thống chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn
ISO. Cán bộ Nhân viên của Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, tận tình phục vụ với phương châm “Bến xe là nhà,
CBCNV là chủ”, Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai đã và đang áp dụng quy
trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
Về công tác quản lý tài chính kế toán, trong năm 2009 DLGL INDPS luôn
đảm bảo quản lý vốn an toàn, thực hiện đầy đủ các khoản thu, chi tài chính
trong năm. Đảm bảo việc thu xếp vốn kịp thời cho các sự kiện và có kế hoạch
chuẩn bị cho các dự án đầu tư của mình. DLGL INDPS cũng hoàn thành việc
phát hành thêm 5,5 triệu cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng
vốn lên 15 tỷ đồng và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng
khoán vào ngày 10/03/2010.
DLGL INDPS đã xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường công
tác quản lý và nâng cao ý thức tiết kiệm trogn toàn Công ty. Các phi phí hội
họp, tiếp khách, đi lại, chi phí hành chính không cần thiết đều được cắt giảm.
Trong năm, Công ty đã kịp thời tái cấy trúc các khoản vay làm giảm đáng kể
chi phí vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Về công tác nhân sự: một mặt Công ty sắp xếp một số nhận sự hiện có, động
viên Cán bộ nhân viên tự đào tạo để nâng cao trình độ để có đủ khả năng đảm
nhận công việc theo yêu cầu mới. Mặt khác công ty tích cực tuyển dụng nhân
viên có năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận công việc. DLGL INDPS cũng
làm tốt công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho bộ máy của mình và dự bị
cho việc quản lý, điều hành các dự án mới. Tính đến 31/12/2009, tổng số nhân
sự làm việc trong Công ty là 100 người, tuy nhiên việc tuyển dụng các nhân
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sự quản lý có năng lực còn gặp không ít khó khăn do nguồn cung còn thiếu và
sức hút lao động của DLGL INDPS chưa cao.
Công tác đầu tư: Nằm trong kế hoạch và chiến lược của mình, năm 2009,
DLGL INDPS đã chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư của
mình. Cụ thể trong giai đoạn 2009 – 2011 DLGL INDPS sẽ triển khai đầu tư
và đưa vào vận hành hệ thống bến xe của mình tại Đà Nẵng và Bảo Lộc.
Riêng bến xe Đức Long Bảo Lộc sẽ đi vào hoàn thiện và hoạt động vào đầu
quý 3 năm 2010. Ngoài ra trong năm 2010 DLGL INDPS sẽ triển khai thực
hiện dự án mở rộng bến xe Đức Long Gia Lai và tổ chức xúc tiến đầu tư vào
bến xe Huế. Bên cạnh công tác đầu tư vào các dự án mới, DLGL INDPS đã
trú trọng đầu tư vào công nghệ và con người nhằm hoàn thiện hệ thống quản
lý của mình theo đúng tiêu chuẩn ISO và duy trì tiêu chuẩn chất lượng bến xe
loại 1 của ngành GTVT Việt Nam.
Về phương tiện vận tải đường bộ, năm 2009 DLGL INDPS đã hoàn tất việc
đầu tư và đưa vào sử dụng 06 xe buýt để phục vụ Festival Cồng Chiêng quốc
tế lần thứ nhất tại Gia Lai năm 2009 và phục vụ kinh doanh vận tải hành
khách công cộng. Việc đầu tư và đưa vào sử dung 5 xe buýt đã nâng số lượng
xe buýt của DLGL INDPS lên 24 xe, đảm bảo việc vẩn chuyển hành khách
công cộng từ Thành phố Pleiku về các huyện của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các
huyện biên giới, góp phần giải quyết vấn đề giao thông công cộng của tỉnh
nhà. Hiện nay DLGL INDPS là doanh nghiệp có số lượng xe buýt phục vụ
vận tải hành khách công cộng lớn nhất tỉnh Gia Lai.
3. Định hướng phát triển
+ Các mục tiêu chủ yếu của DLGL INDPS:
 Phát triển DLGL INDPS trở thành Công ty mẹ của chuỗi bến xe liên tỉnh
mang thương hiệu Đức Long trên khắp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
và nhân rộng mô hình này ra cả nước. Phấn đầu đến năm 2015 DLGL
INDPS sẽ trở thành Công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp
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dịch vụ bến xe bãi đỗ tại Việt Nam và có đủ năng lực để cạnh tranh với các
Doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong lĩnh vực này.
 Về doanh thu và lợi nhuận: DLGL INDPS sẽ phấn đấu tốc độ tăng doanh
thu hàng năm đạt 25% - 30%. Phấn đấu đạt doanh thu trên 20 tỷ vào năm
2010 và 60 tỷ vào năm 2012 và lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 10 tỷ đồng.
DLGL INDPS sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn trên 20% và duy trì
tỷ lệ cổ tức cao cho các nhà đầu tư.
 Về thị trường: DLGL INDPS đảm bảo cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ cho
100% doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Gia Lai. Đóng vai trò chủ lực trong công
tác dịch vụ bến xe bãi đỗ tại tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Miền Trung –
Tây Nguyên nói chung.
 Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích
tối đa của các cổ đông.
 Đảm bảo quyền lợi và và điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng
góp tích cực cho Xã hội và cộng đồng.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
DLGL INDPS sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường, lấy
ngành nghề kinh doanh cốt lõi làm bàn đạp để thực hiện phát triển sang các lĩnh
vực mũi nhọn với chiến lược phát triển ngành cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ và
vận chuyển hành khách công cộng là chủ yếu. Trong tương lai, DLGL INDPS sẽ
tập trung phát triển các lĩnh vực sau:
 Xây dựng và phát triển hệ thống bến xe bãi đỗ hiện đại và khu vực nhà ga
hành khách khép kín, hiện đại với không gian thoáng mát tại khu vực Miền
Trung – Tây Nguyên và nhân rộng mô hình này ra cả nước theo chủ trương
xã hội hóa đầu tư ngành bến xe bãi đỗ của Chính Phủ.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

10

ĐỨC LONG GIA LAI INDPS
 Phát triển các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho phương tiện vận tải đường bộ.
 Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng các tuyến nội
tỉnh Gia Lai, đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực kinh doanh thường xuyên
của Doanh nghiệp.
 Phát triển các loại hình dịch vụ khác như cho thuê Kios, cho thuê kho hàng
hóa, cho thuê văn phòng và dịch vụ lưu trú ngắn ngày...
III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
 Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp

: 5,36 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

: 4,41 tỷ đồng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :
STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH
NĂM 2009

THỰC HIỆN NĂM 2009
GIÁ TRỊ

%TH/KH

1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

17.269

15.380

89,06%

2

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

3.116

5.366

172%

3

Thuế TNDN

Triệu đồng

779

955

4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.019

4.410

122,6%
218%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:
Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra thì kết quả quan
trọng đối với DLGL INDPS là đã bước đầu chuyển đổi được mô hình quản lý,
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chuẩn bị được những cơ sở bước đầu về tổ chức nhân sự, hệ thống quản lý, cơ sở
vật chất kỹ thuật và thị trường phát triển cho những năm tới.
Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2009, Công ty đã đầu tư thêm 06 chiếc xe buýt
để phục vụ Festival Cồng Chiêng quốc tế và để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành
khách công cộng của khu vực Thành phố Pleiku đi các huyện. Ngoài ra Công ty đã
đầu tư vào bến xe Đức Long Bảo Lộc, bến xe Đức Long Đà Nẵng...
Về các sự kiện khác: Cũng trong năm 2009, Công ty phát hành thành công 550.000
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng. Công ty trở thành Công ty đại chúng
vào ngày 29/10/2009, đặc biệt là Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở
giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 10/03/2010.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Với chiến lược tiếp tục xây dựng DLGL INDPS có những nền tảng vững chắc để
phát triển ổn định, trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ
trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên và khu vực Miền trung và có uy tín trong ngành
giao thông vận tải, được khách hàng tín nhiệm, các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản được
DLGL INDPS đề ra như sau:
 Vận hành an toàn và kai thác hiệu quả hệ thống bến xe bãi đỗ hiện có, đảm
bảo cung cấp tốt dịch vụ cho 100% hãng vận tải và hành khách qua bến. Vận
hành an toàn và khai thác hiệu quả toàn bộ hệ thống xe buýt phục vụ vận
chuyển hành khách công công trên tất cả các tuyến nội tỉnh Gia Lai.
 Đảm bảo công tác đầu tư phát triển đội xe, phát triển hệ thống bến xe mang
thương hiệu Đức Long, các cơ sở phương tiện dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ khác
để nâng cao năng lực dịch vụ.
 Tiếp tục phát triển và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận
tải hành khách công cộng và các dịch vụ vận tải đường bộ khác.
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 Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ khác nhằm tạo nguồn thu và nânh
cao hiệu quả sử dụng vốn như Dịch vụ cho thuê Kios, dịch vụ cho thuê văn
phòng, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ cho thuê quấy bán vé và dịch vụ
cho thuê kho hàng...
 Bảo đảm tuyệt đối án toàn, không để xảy ra các tai nạn lớn, sự cố cháy nổ...
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 Đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty và các đơn vị thành
viên trong tương lai, phấn đấu thay thế dần các chức danh quản lý cao cấp
nhưng chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm trong điều hành.
 Tăng cường tiết kiệm cac chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Xây
dựng và chuẩn hóa môi trường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong
toàn Công ty với phương châm “Bến xe là nhà, Cán bộ nhân viên là chủ”.
 Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho
người lao động của Công ty. Góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội
do tỉnh và Nhà nước phát động. Góp phần ổn định an ninh chính trị chi tỉnh
nhà và khu vực Miền Trung Tây Nguyên.
IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:
1. Báo cáo tình hình tài chính
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2009 phản ánh một số chỉ tiêu tài chính
như sau:
CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 2009

%

60

1. Cơ cấu tài sản:
- Tài sản cố định/Tổng tài sản
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CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 2009

%

40

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

31,44

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

68,55

- Khả năng thanh toán nhanh

Lần

1.85

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

2.03

- LNTT/Tổng tài sản

%

14,2

- LNST/Doanh thu thuần

%

28,76

- LNST/Vốn chủ sở hữu

%

20,95

- Tài sản lưu động/Tổng tài sản
2. Cơ cấu nguồn vốn:

3. Khả năng thanh toán

4. Tỷ suất lợi nhuận

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:
Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn… cho thấy tổn quát tình
hình tài chính của DLGL INDPS là tốt, có độ an toàn cao, đảm bảo được khả năng
thanh toán nợ phải trả cũng như nợ vay đến hạn.
Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 2,03 lần. Điều này cho thấy Công
ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằng tiền khi đến hạn và cùng một
lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đồng thời các khoản nợ
vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiên chỉ số này của công ty
hiện nay quá cao đã phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của Công ty chưa cao, Công ty
còn để tiền mặt tồn trong quỹ hoặc tiền gửi ngân hàng khá nhiều. Công ty cần khai

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

14

ĐỨC LONG GIA LAI INDPS
thác triệt để thế mạnh về vốn, cần có khả năng khai thác tối đa các nguồn lực để
nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân
dẫn đến biến động): không có.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009: 14.467 đồng/cp
- Những thay đổi về vốn cổ đông, cổ đông sáng lập:
 Ngày 21/12/2007, Công ty CP Đầu tư – Phát triển dịch vụ công trình
công cộng Đức Long Gia Lai được thành lập và có 4 cổ đông sáng lập.
Cụ thể:
Tên cổ đông sáng lập

STT

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long
Gia Lai

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

Loại cổ phần

820.000

82,00

Phổ thông

- Đại điện: Ông Bùi Pháp

2

Ông Đỗ Thanh

50.000

5,00

Phổ thông

3

Ông Phạm Trưng

30.000

3,00

Phổ thông

4

Ông Võ Châu Hoàng

50.000
950.000

5,00
95,00

Phổ thông

Tổng cộng

 Ngày 11/03/2009, Công ty có sự thay đổi về thành viên góp vốn (Cổ
đông sáng lập) như sau:
Tên cổ đông sáng lập

STT

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức
Long Gia Lai

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

Loại cổ phần

820.000

82,00

Phổ thông

70.000
30.000
30.000
950.000

7,00
3,00
3,00
95,0

Phổ thông
Phổ thông
Phổ thông
Phổ thông

- Đại điện: Ông Bùi Pháp

2
3
4

Nguyễn Đình Trạc
Đỗ Chiến Đấu
Lê Phú Hà

Tổng cộng
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- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 1.500.000
Cổ phiếu thường. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái
phiếu không thể chuyển đổi...): không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 1.500.000 cổ phiếu thường
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không có
- Cổ tức năm 2009: Dự kiến Công ty trả 20%/mệnh giá cổ phần
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 Đặc điểm tình hình:
Năm 2009 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình kinh tế thế
giới diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng toàn cầu từ
năm 2008 và kéo dài đến cuối năm 2009 đã làm cho các doanh nghiệp trên
toàn thế giới gặp không ít khó khăn, nhiều doanh nghiệp lớn có bề dày lịch
sử hoạt động đã bị phá sản hoặc có nguy cơ bị phá sản. Giá dầu thô trên thế
giới liên tục biến động khó lường, từ năm 2008 có lúc giá dầu tăng từ
90USD/thùng lên 147 USD/thùng rồi có khi giảm xuống còn 33,87
USD/thùng và giao động quanh mốc 40USD/thùng vào thời điểm cuối năm
2008. Bước sang năm 2009, mặc dù vào thời điểm cuối năm nền kinh tế bắt
đầu có dấu hiệu hồi phục nhưng tiềm ẩn bên trong là khả năng lạm phát cao,
giá vàng biến động tăng không ngừng, bên cạnh đó sự yếu đi của đồng đô la
Mỹ đã làm cho nền kinh tế gặp không ít khó khăn. Trước những diễn biến
khó lường đó, Chính Phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp vĩ mô để ổn
định nền kinh tế. Việc Chính phủ chấm dứt gói kích cầu thứ nhất và việc
Ngân hàng Nhà Nước tăng lãi suất cơ bản đã làm cho các doanh nghiệp vốn
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đã khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lại càng
khó khăn hơn.
Ở trong nước, ngành giao thông vận tải cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng,
kéo theo ngành dịch vụ bến xe bãi đỗ cũng bị ảnh hưởng tiếp theo. Tuy
nhiên DLGL INDPS đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả sản
xuất kinh doanh của mình theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị đề ra.
Với tình hình như vậy, trong năm 2009 DLGL INDPS có những thuận lợi,
khó khăn như sau:
Thuận lợi:
 DLGL INDPS nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập
đoàn Đức Long Gia Lai về mọi mặt và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị
thành viên trong Tập đoàn.
 DLGL INDPS đã trở thành Công ty đại chúng và thay đổi phương thức
quản trị theo đúng tiêu chuẩn của một công ty đại chúng.
 Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí
cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của DLGL INDPS.
Khó khăn:
 Tình hình thị trường không ngừng biến động, giá xăng dầu trong nước
liên tiếp tăng và lượng hành khách đi lại giao thương giữa các vùng miền
có chiều hướng giảm đã làm cho các hãng vận tải phải cắt giảm chuyến
để bảo toàn lợi nhuận, điều này dẫn đến Doanh thu và lợi nhuận của công
ty cũng bị ảnh hưởng theo.
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 Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng
xe dù… hiện vẫn đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là một
bài toán nan giải của ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai.
 Lạm phát tăng và có dấu hiệu tăng cao trong những tháng cuối năm, dẫn
đến chính sách thắt chặt tiền tện của Chính phủ đã làm cho việc huy động
vốn đầu tư của Công ty gặp không ít khó khăn. Chi phí sử dụng vốn cao
đã làm cho hiệu quả kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn.
 Nguồn lực về đội ngũ quản lý của DLGL INDPS còn bị hạn chế, đội ngũ
cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý còn chưa đáp
ứng được với mô hình và quy mô phát triển của Công ty.
 Hoạt động kinh doanh của DLGL INDPS được mở rộng, không những
chỉ cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo
như cho thuê văn phòng, cho thuê Kios và kinh doanh thương mại… Tuy
nhiên do còn đang trong giai đoạn ban đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm
nên hiệu quả kinh doanh chưa cao.
 Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:
Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm
2009 như sau:
SO SÁNH
STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

KH

TH

2009

2009

VỚI KH

VỚI

2009

2008

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

17,269

15,380

89,07%

102,4%

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

3,116

5,366

172,2%

194%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

2,337

4,410

188,7%

236,7%
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SO SÁNH
4

Lợi ích của cổ đông

Tỷ đồng

4,410

5

Lợi nhuận chưa phân phối

Tỷ đồng

4,410

6

Trích dự phòng điều chỉnh
tỷ giá cuối kỳ và điều

Tỷ đồng

chỉnh khác
7

Lợi nhuận chưa phân phối
năm 2009 sau điều chỉnh

8

Tổng số thuế và các khoản
phải nộp khác cho NSNN

Tỷ đồng

4.410

Tỷ đồng

0,955

130%

 Đánh giá kết quả đạt được:
Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp không ít
khó khăn, nhu cầu đi lại giao thương của người dân có chiều hướng giảm, các
hãng vận tải cắt giảm chuyến để bảo tồn lợi nhuận… DLGL vẫn hoàn thành kế
hoạch đề ra. Tuy nhiên Doanh thu của Công ty đã không đạt như kế hoạch.
Nguyên nhân cụ thể là như đã trình bày, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng
kinh tế toàn cầu, giá xăng dầu tăng cao, lạm phát rình rập nên lượng giao
thương của người dân giữa các vùng miền sụt giảm, các hãng vận tải cắt giảm
chuyến, hiện tượng đón khách không qua bến bãi của một số doanh nghiệp vận
tải, hiện tượng xe dù hoạt động lén lút… đã làm ảnh hưởng tới Doanh thu của
Công ty. Cụ thể doanh thu năm 2009 của Công ty chỉ đạt 15,38 tỷ đồng, đạt
89,07% so với kế hoạch nhưng lại tăng 2% so với năm 2008. Điều này khẳng
định việc sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng và ổn định.
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Riêng về lợi nhuận, năm 2009 Công ty có sự tăng trưởng đột biết nhờ áp dụng
mô hình quản lý chuyên nghiệp và hiện đại cùng với việc gia tăng tiết kiệm các
khoản chi phí nhằm bảo toàn và nâng cao lợi ích tối đa cho các cổ đông. Cụ thể
năm 2009 Công ty đạt 4,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 188 % so với kế
hoạch và tăng 136,7% so với năm 2008. Đây là một kết quả ấn tượng thể hiện
quyết tâm của toàn thể ban lãnh đạo Công ty cũng như của ban lãnh đạo Tập
Đoàn Đức Long Gia Lai.
Trong năm 2009, DLGL INDPS đã thỏa thuận và ký hợp đồng với nhiều đối tác
trong và ngoài nước về hợp tác phát triển, trong đó có hợp đồng thuê mua tài
chính với Công ty cho thuê Tài chính Khánh Hòa về thuê mua 06 chiếc xe bus
để phục vụ vận tải hành khách công cộng tại tỉnh Gia Lai.
Tóm lại trong năm 2009 tuy còn nhiều khó khăn nhưng Công ty không những
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn thực hiện thành công việc phát
hành thêm 550 ngàn cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng
đồng thời niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
vào ngày 10/03/2010. Những thành tựu mà Công ty đạt được khẳng định công
ty đang từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo
cơ sở vật chất, ký thuật, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và thị trường cho sự
phát triển của Công ty trong những năm tới.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:
 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
 Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy
trình, quy chế theo quy định…
 Chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng và trở thành Công ty đại
chúng theo quy định của Luật chứng khoán. Tiến hành các thủ tục hồ sơ
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đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà
Nội.
 Các biện pháp kiểm soát : trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh
trong lĩnh vực vận tải còn gặp nhiều khó khăn kéo theo tình hình kinh doanh
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ cũng nằm trong cùng hoàn
cảnh. Tuy nhiên các chỉ tiêu SXKD chính như Doanh thu và Lợi nhuận vẫn
được DLGL INDPS duy trì và có sự vượt trội. Kết quả đạt được như trên là
do:
 Chủ trương lãnh đạo của Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn toàn xuyên
suốt và đúng đắn với sự phát triển của DLGL INDPS.
 Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của DLGL INDPS đã tập trung về mọi
mặt để đảm bảo Công ty hoạt động tốt đồng thời khai thác tối đa mọi
nguồn lực để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.
 GLGL INDPS đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ
quá trình vận hành hệ thống xe bus… đảm bảo hiệu quả SXKD đạt mức
tối ưu.
 Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống
quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000…
 Các nguồn vốn đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp
nhất chi phí vốn vay…
 Tích cực hoàn thiện công tác quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực, đẩy mạnh
công tác đầu tư, tìm kiếm và phát triển thị trường để tạo tiền đề cho sự
phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
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Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2010:
 Doanh thu: 22,5 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng
 Thuế nộp cho NSNN: 2,1 tỷ đồng
 Lợi nhuận sau thuế TNDN:6,4 tỷ đồng
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Các báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về
kế toán:
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VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:
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1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và kế toán AAC
- Ý kiến kiểm toán độc lập:
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- Các nhận xét đặc biệt: (không có)
2. Kiểm toán nội bộ
- Ý kiến kiểm toán nội bộ: (không có)
- Các nhận xét đặc biệt : (không có)
VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1. Công ty mẹ:
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của DLGL INDPS: Công ty cổ
phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (54,67%).
Tóm tắt tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là
một Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất nhì tại khu vực tỉnh Gia Lai hoạt
động đa ngành với cơ cấu tổ chức gần 20 công ty thành viên hoạt động trong
các ngành nghề như Chế biến gỗ; trồng rừng và cây công nghiệp; xây dựng
công trình giao thông, Xây dựng thủy điện và kinh doanh điện năng; khai
thác khoáng sản; sản xuất và chế biến đá Granite; kinh doanh dịch vụ bến xe
bãi đỗ; kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn; du lịch…
Được thành lập từ tháng 06 năm 2007 trên cơ sở kế thừa truyển thống của
XNTD Đức Long. Đức Long Gia Lai luôn định hướng chiến lược phát triển
thành tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động đa ngành hàng đầu tại Việt Nam.
Hiện tại sản phẩm dịch vụ của Đức Long Gia Lai đã được người tiêu dùng từ
khắp nơi đón nhận và được xã hội ghi nhận về chất lượng hàng hóa và dịch
vụ do Công ty cung cấp.
2. Công ty mà DLGL INDPS nắm giữ cổ phần/góp vốn:
 Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do DLGL INDPS nắm giữ:
không có
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 Công ty có dưới 50% vốn cổ phần/vốn góp do DLGL INDPS nắm giữ:
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc.
3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:
STT
1

TÊN ĐƠN VỊ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ DLGL INDPS nắm giữ
Công cộng Đức Long Bảo Lộc

31,67% vốn điều lệ

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên
quan:
 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công cộng Đức Long
Bảo Lộc (Đức Long Bảo Lộc):
 ־Đức Long Bảo Lộc được thành lập vào ngày 23 tháng 06 năm
2008 trên cở sở góp vốn của các tổ chức, cá nhân với các ngành
nghề kinh doanh như:
 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.
 Vận tải hành khách công cộng bằng xe bus, vận tải hành khách
theo tuyến cố định.
 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 Đầu tư xây dựng bến bãi.
 Kinh doanh ịch vụ ăn uống.
 Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.
 Đại lý mua bán chất bôi trơn và làm sạch động cơ.
 Dịch vụ lưu trú
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 Buôn bán tổng hợp.
 Dịch vụ bến xe, bãi đỗ…
 ־Vốn điều lệ đăng ký lần đầu là 10 tỷ đồng và đăng ký thay đổi lần
thứ nhất là 12 tỷ đồng.
 ־Địa chỉ trụ sở chính: Phường Lộc Sơn, thị xã Bỏ Lộc, tỉnh Lâm
Đồng
 ־Trong năm 2009 Đức Long Bảo Lộc chủ yếu hoạt động đầu tư xây
dựng bến xe liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc và dự kiến sẽ đưa vào
khai thác vận hành bến xe này vào đầu quý 3 năm 2010.
VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1. Cơ cấu tổ chức của DLGL INDPS:
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
 Ông Nguyễn Đình Trạc – Chủ tịch hội đồng quản trị
o Năm sinh: 20/06/1957.
o Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
o Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
o Tóm tắt quá trình công tác: Ông Nguyễn Đình Trạc từng đảm nhận
các chức vụ như Kế toán trưởng Lâm trường An Hội – An Khê và
KKT công ty trồng rừng nguyên liệu Gia Lai; Giám đốc sản xuất Xí
nghiệp tư doanh Đức Long Gia Lai; Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài
chính, Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Đức Long Gia
Lai,Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập
đoàn Đức Long Gia Lai từ ngày 16/01/2010. Ông là cổ đông sáng lập,
thành viên hội đồng quản trị của DLGL INDPS. Ông được Bổ nhiệm
làm Chủ tịch hội đồng quản trị của DLGL INDPS từ tháng 11 năm
2009.
 Ông Lê Phú Hà – Giám đốc
 Năm sinh: 20/08/1963.
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông vận tải
 Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 Tóm tắt quá trình công tác: Ông Lê Phú Hà từng đảm nhận các chức
vụ như Trưởng phòng kế hoạch điều độ, Phó giám đốc Công ty cổ
phần Đầu tư Phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia
Lai. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty ngày 08/02/2009.
 Ông Lê Hoàng Ngọc – Phó giám đốc.
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 Năm sinh: 02/12/1981
 Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp kinh tế vận tải.
 Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 Quá trình công tác: Ông lê Hoàng Ngọc là người có kinh nghiệm
trong ngành từ năm 2005, ông từng làm việc tại phòng kế hoạch điều
độ của bến xe Đức Long Gia Lai (cũ). Ông được bổ nhiệm làm phó
giám đốc của DLGL INDPS từ năm 2008.
3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Ngày 08/02/2009 ông Lê Phú
Hà được bổ nhiệm làm giám đốc DLGL INDPS thay cho ông Đỗ Chiến Đấu.
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và
các quyền lợi khác của Ban Giám đốc
 Lương Giám đốc trung bình

: 6.000.000 đồng.

 Lương Phó giám đốc Trung bình

: 4.000.000 đồng

 Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty và trích từ quỹ
khen thưởng phúc lợi.
 Thưởng Ban điều hành: Tổng tiền thưởng cho Ban điều hành
không quá 2% LNST nếu đạt được kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và
theo quy chế của Công ty.
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
Tổng số lượng Cán bộ nhân viên trong toàn công ty tính đến 31/12/2009 là 100
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
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thể cán bộ nhân viên Công ty năm 2009 là 1,7 triệu đồng/người/tháng. Thu
nhập bình quân hàng tháng là 2 triệu đồng/người/tháng.
6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban
kiểm soát, kế toán trưởng:


Thay đổi chức danh của thành viên Hội đồng quản trị:
1. Ngày 21/12/2007, Công ty được thành lập và số thành viên HĐQT
như sau:
ST
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
T
1 Võ Châu Hoàng
Chủ tịch
2 Bùi Pháp
Thành viên
3 Phạm Trưng
Thành viên
4 Đỗ Thanh
Thành viên
2. Ngày 08/02/2009. số thành viên HĐQT và chức danh được thay đổi
như sau: (Căn cứ QĐ số 95/09/Q Đ-HĐQT-BXDLGL ngày
08/02/2009)
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Ông Đỗ Chiến Đấu
Chủ tịch HĐQT
2
Ông Võ Châu Hoàng
Phó CT. HĐQT
3
Ông Đỗ Thanh
Ủy viên HĐQT
4
Ông Bùi Pháp
Uỷ viên HĐQT
5
Ông Phạm Trưng
Ủy viên HĐQT
3. Ngày 11/03/2009, số thành viên HĐQT thay đổi như sau: (căn cứ
QĐ 160 QĐ-HĐQT, ngày 11/03/2009)
TT
1
2
3
4

HỌ VÀ TÊN
Ông Bùi Pháp
Ông Nguyễn Đình Trạc
Ông Võ Châu Hoàng
Ông Đỗ Chiến Đấu
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5

Ông Lê Phú Hà

Ủy viên HĐQT

4. Ngày 27/11/2009, chức danh các thành viên HĐQT được thay đổi
như sau:
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Ông Nguyễn Đình Trạc
Chủ tịch HĐQT
2
Ông Bùi Pháp
Ủy viên HĐQT
3
Ông Võ Châu Hoàng
Ủy viên HĐQT
4
Ông Đỗ Chiến Đấu
Uỷ viên HĐQT
5
Ông Lê Phú Hà
Ủy viên HĐQT

 Thay đổi giám đốc Công ty: từ ngày 08/02/2009, ông Lê Phú Hà thay
thế ông Đỗ Chiến Đấu đảm nhận chức vụ Giám đốc công ty.
IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:
1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát:
 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty năm 2009 gồm 5 người trong đó có 1 thành viên
điều hành và 4 thành viên độc lập không điều hành. Cụ thể:
 Thành viên HĐQT không tham gia điều hành:
1. Ông Nguyễn Đình Trạc – Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
2. Ông Bùi Pháp – Thành viên độc lập không điều hành.
3. Ông Võ Châu Hoàng – Thành viên độc lập không điều hành.
4. Ông Đỗ Chiến Đấu – Thành viên chuyên trách.
 Thành viên HĐQT tham gia điều hành:
1. Ông Lê Phú Hà – Thành viên HĐQT – Giám đốc
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 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát của công ty năm 2009 gồm 3 người, đều là thành viên chuyên
trách. Bao gồm:
1. Bà Trần Thi Kim Cúc – Trưởng Ban kiểm soát – chuyên trách;
2. Ông Lê Hoài Nhân – thành viên chuyên trách;
3. Ông Phạm Tiến Dũng – thành viên chuyên trách
 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện tốt vai trò đầu tàu
lãnh đạo về đường lối chủ trương phát triển của công ty, HĐQT đã thực hiện
tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy đinh. Các thành viên HĐQT của Công
ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành
thông qua:
 ־Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điêu hành
v/v chuẩn bị các báo đề xuất, các dự án trinh HĐQT; triển khai thực hiện
nghị quyết, quyết định của HĐQT.
 ־Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định
kỳ hàng tháng của Công ty.
 ־Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách nhân viên, lương, thưởng, xây
dựng – hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng và an toàn giao
thông…
 ־Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua
các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.
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Cụ thể, trong năm 2009, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ hàng quý
và 5 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở Nghị
quyết của các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã ban hành các Quyết định/nghị
quyết làm cơ sở cho Giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất
kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được xem xét và phê duyệt như sau:
 ־Phê duyệt việc đầu tư thêm 06 chiếc xe bus để phục vụ Festival Cồng
Chiêng quốc tế tại Gia Lai và phục vụ vận chuyển hành khách công cộng
tại các tuyến nội tỉnh Gia Lai.
 ־Phê duyệt việc phát hành thêm 550 ngàn cổ phiếu ra công chúng để thực
hiện tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.
 ־Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cụ thể là
trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 ־Phê duyệt việc ông Bùi Pháp xin rút khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu
ông Nguyễn Đình Trạc giữ chức vụ này thay cho ông Pháp.
 ־Phê duyệt quy chế hoạt động của Công ty, quy chế quản trị của Công ty
theo tinh thần Quyết định 15 của Bộ Tài chính và một số quy chế khác…
 ־Phê duyệt các định mức kinh tế áp dụng trong hoạt động kinh doanh của
Công ty (định mức tiêu hao xăng dầu cho đội xe buýt, định mức chi phí
cho các phòng ban chuyên môn…).
 ־Phê duyệt các vấn đề về tổ chức nhân sự trong công ty…
 ־Phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
Các thành viên H ĐQT độc lập không điều hành đều tham gia đầy đủ các
cuộc họp của HĐQT, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, xem xét,
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nghiên cứu và cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, làm
cơ sơ để HĐQT ban hành các Quyết định/nghị quyết liên quan.
 Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ
tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…): hiện nay
Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Trong kế hoạch năm
2010 công ty sẽ thành lập tiểu ban quản lý cổ đông và tiểu ban đầu tư.
 Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng của
mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm
soát thường xuyên trao đổi về công việc của Ban.
Những nội dung cơ bản hoạt động Kiểm soát năm 2009:
 Thực hiện giám sát đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể:
 ־Hoạt động lãnh đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong việc
thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
 ־Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty. Trong quá trình lãnh
đạo, giám sát Giám đốc về sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.
 ־Việc HĐQT giám sát Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản
xuất – kinh doanh.
 Thực hiện chức năng giám sát đối với Giám đốc và bộ máy quản lý,
cụ thể:
 ־Hoạt động điều hành, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT
 ־Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty.
 ־Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
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 ־Xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ,
các quy chế, quy trình quản lý của Công ty…
 ־Việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong quản lý điều hành…
 ־Các công tác khác.
 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
Nhu cầu phát triển của DLGL INDPS trong những năm tới sẽ rất cao khi
Công ty hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án bến xe mới của mình. Để
thực hiện hiệu quả trong hoạt động của công ty trong tương lai, DLGL
INDPS cần thực hiện các kế hoạch như sau:
 ־Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban lãnh đạo.
 ־Kiện toàn đội ngũ nhân sự, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự có đủ
năng lực chuyên môn và đạo đức lối sống để thực hiện tốt các công việc
của Công ty.
 ־Tăng cường giám sát hoạt động của các phòng ban chuyên môn, thực
hiện tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết để mang lại
hiệu quả cao trong công tác sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn.
 ־Chuẩn hóa các quy trình cung cấp dịch vụ, từng bước áp dụng công nghệ
quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn ISO.
 ־Tăng cường công tác bảo vệ an ninh để bảo về tài sản và cơ sở vật chát
kỹ thuật của công ty…
 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, Chủ
tịch và thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành:
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STT

I

SỐ

CHI TIẾT

NGƯỜI

THU NHẬP

TỔNG

BÌNH

CỘNG

QUÂN/THÁNG

NĂM

Hội đồng quản trị
1 Chủ tịch

1

5.000.000

60.000.000

2 Thành viên HĐQT không

3

2.000.000

72.000.000

1

2.000.000

24.000.000

5

13.000.000

156.000.000

soát

1

3.000.000

36.000.000

2 Thành viên BKS chuyên

2

2.000.000

48.000.000

Cộng (II)

3

7.000.000

84.000.000

Cộng (I+II)

8

20.000.000

240.000.000

chuyên trách
3 Thành viên chuyên trách
Cộng (I)
II

Ban Kiểm soát
1 Trưởng

Ban

kiểm

chuyên trách

trách

 Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng
chỉ đào tạo về quản trị công ty: 06/10 người.
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ
phần/vốn góp của thành viên HĐQT:
1. Ngày 21/12/2007, Công ty được thành lập và số thành viên HĐQT như
sau:
ST
CHỨC
SỐ CỔ
TỶ LỆ
HỌ VÀ TÊN
T
DANH
PHẦN
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ST
HỌ VÀ TÊN
T
1 Võ Châu Hoàng
Bùi Pháp (Đại diện
Công ty cổ phần Tập
2
đoàn Đức Long Gia
lai)
3 Phạm Trưng
4 Đỗ Thanh

CHỨC
DANH
Chủ tịch

SỐ CỔ
PHẦN
50.000
820.000

TỶ LỆ
5%
82%

Thành viên

Thành viên
Thành viên

30.000
50.000

3%
5%

2. Ngày 08/02/2009. số thành viên HĐQT và chức danh được thay đổi như
sau: (Căn cứ QĐ số 95/09/Q Đ-HĐQT-BXDLGL ngày 08/02/2009)
CHỨC
SỐ CỔ
TỶ LỆ
TT
HỌ VÀ TÊN
DANH
PHẦN
Chủ
tịch
0
0%
1
Ông Đỗ Chiến Đấu
HĐQT
Phó
CT.
50.000
5%
2
Ông Võ Châu Hoàng
HĐQT
Ủy
viên
50.000
5%
3
Ông Đỗ Thanh
HĐQT
Ông Bùi Pháp (Đại diện Công
820.000
82%
Uỷ
viên
ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long
4
HĐQT
Gia Lai)
Ủy
viên
30.000
3%
5
Ông Phạm Trưng
HĐQT
3. Ngày 11/03/2009, số thành viên H ĐQT thay đổi như sau:
TT

1

HỌ VÀ TÊN

CHỨC
DANH

Ông Bùi Pháp (Đại diện Công
Chủ
tịch
ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long
HĐQT
Gia Lai)
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TT

HỌ VÀ TÊN

2

Ông Nguyễn Đình Trạc

3

Ông Võ Châu Hoàng

4

Ông Đỗ Chiến Đấu

5

Ông Lê Phú Hà

CHỨC
DANH
Ủy
viên
HĐQT
Ủy
viên
HĐQT
Uỷ
viên
HĐQT
Ủy
viên
HĐQT

SỐ CỔ
PHẦN
70.000

TỶ
LỆ
7%

0

0%

30.000

3%

30.000

3%

4. Ngày 28/11/2009, chức danh các thành viên HĐQT và số cổ phần nẵm
giữ được thay đổi như sau:
TT
1

2

3
4
5

HỌ VÀ TÊN
Ông Nguyễn Đình Trạc

CHỨC
DANH
Chủ
tịch
HĐQT

Ông Bùi Pháp (Đại diện
Ủy
Công ty cổ phần Tập đoàn
HĐQT
Đức Long Gia Lai)
Ủy
Ông Võ Châu Hoàng
HĐQT
Uỷ
Ông Đỗ Chiến Đấu
HĐQT
Ủy
Ông Lê Phú Hà
HĐQT

SỐ CỔ
PHẦN
70.000

TỶ LỆ
4,67%

820.000

54,67%

viên

10.500

0,7%

viên

31.500

2,1%

viên

31.500

2,1%

viên

 Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của
công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành,
Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:
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Trong năm 2009, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của
Công ty không có giao dịch và chuyển nhượng cổ phần.
 Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những
người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước
- Không có
2.2. Cổ đông sáng lập:
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập:
Ngày 21/12/2007, Công ty CP Đầu tư – Phát triển dịch vụ công trình công cộng
Đức Long Gia Lai được thanhg lập và có 4 cổ đông sáng lập. Cụ thể:
ST
T

Tên cổ đông sáng lập

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức
Long Gia Lai
- Đại điện: Ông Bùi Pháp

2

Số cổ phần

Tỷ lệ
(%)

Loại cổ
phần

820.000

82,00

Phổ thông

Ông Đỗ Thanh

50.000

5,00

Phổ thông

3

Ông Phạm Trưng

30.000

3,00

Phổ thông

4

Ông Võ Châu Hoàng

50.000

5,00

Phổ thông

950.000

95,00

Tổng cộng

Ngày 11/03/2009, Công ty có sự thay đổi về thành viên góp vốn (Cổ đông sáng
lập) như sau:
ST
Tỷ lệ
Tên cổ đông sáng lập
Số cổ phần
Loại cổ phần
T
(%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn
1
820.000
82,00
Phổ thông
Đức Long Gia Lai
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ST
T
2
3
4

־

Tên cổ đông sáng lập

Tỷ lệ
(%)

Số cổ phần

- Đại điện: Ông Bùi Pháp
Nguyễn Đình Trạc
Đỗ Chiến Đấu
Lê Phú Hà
Tổng cộng

70.000
30.000
30.000
950.000

Loại cổ phần

7,00
3,00
3,00
95,0

Phổ thông
Phổ thông
Phổ thông
Phổ thông

Thông tin chi tiết về Cổ đông lớn trong nước:
NGÀNH SỐ CỔ

STT

I

TÊN CỔ ĐÔNG

ĐỊA CHỈ

TỶ LỆ

HOẠT

NẮM

%

ĐỘNG

GIỮ

Tập

Tập Đoàn Đức

Số 2 Đặng Trần Côn,

đoàn

Long Gia Lai

P. Trà Bá, TP. Pleiku,

kinh tế

- Ông Bùi Pháp

tỉnh Gia Lai

820.000

54,67

Đa
ngành

làm đại diện
II

PHẦN

Cổ đông tổ chức
Công ty cổ phần

1

NGHỀ

Cổ đông cá nhân
HỌ TÊN

1

Nguyễn Đình Trạc

2

Đỗ Chiến Đấu

ĐỊA CHỈ
99 Hai Bà Trưng –
Pleiku – Gia Lai
44 Lê Duẩn – Pleiku –
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SINH

SỐ CP

TỶ LỆ
%

1957

70.000

4,67

1948

31.500

2,1
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Gia Lai
3

1/3 Lê Thánh Tôn –

Lê Phú Hà

Pleiku – Gia Lai

1963

31.500

2,1

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có.
STT
1

DANH MỤC
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần có quyền
biểu quyết

2

Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phần
có quyền biểu quyết

3

Cô đông sở hữu dưới 1% cổ phần có quyền
biểu quyết
Tổng cộng
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TỶ LỆ

CP NẮM GIỮ

%

Không có

0%

Không có

0%

Không có

0%

-

0%
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KẾT LUẬN:
Năm 2009 là một năm chứng kiến sự biến động khó lường theo chiều hướng phức tạp của nền
kinh tế. Mặc dù vào thời điểm cuối năm nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục sau khủng hoảng
nhưng sự phục hồi trở nên chậm lại khi lần lượt các Chính phủ trên thế giới chấm dứt việc thực
hiện các gói kích cầu. Bên cạnh đó là nguy cơ lạm phát tiềm ẩn nên các chính sách vĩ mô đều tập
trung vào việc kìm hãm lạm phát. Tình hình kinh tế trong nước cũng không nằm ngoài vòng điều
chỉnh như vậy, Chính phủ chính thức chấm dứt gói kích cầu lần thứ nhất, dừng hẳn việc cho các
doanh nghiệp vay ngắn hạn trong gói hỗ trợ lãi suất… Ngân hàng Nhà nước thực hiện thắt chặt
tiền tề bằng cách nâng cao lãi suất cơ bản; giá vàng trong nước và thế giới không ngừng tăng đột
biến; giá xăng dầu, giá điện tăng đã làm cho chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
tăng thêm và lợi nhuận giảm đi trầm trọng.
Trước những khó khăn thách thức đó, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư
Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã không ngừng nỗ lực cố gắng,
đoàn kết đồng lòng để đưa sự nghiệp phát triển của Công ty lên tầm cao mới. Trong năm 2009,
công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong sản suất kinh doanh và hội nhập. Cụ thể là
Công ty đã phát hành thành công 550.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng; Công ty
đã trở thành Công ty đại chúng và chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nôi.
Về tình hình tài chính, năm 2009 Công ty đạt Doanh thu hơn 15,3 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế
đạt hơn 4,4 tỷ đồng. Trong năm công ty đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng
đồng thời giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 100 lao động. Hiện nay chất lượng sản
phẩm dịch vụ của Công ty đang được xã hội và cộng đồng chấp nhận. Công ty sẽ cố gắng phấn
đấu duy trì và phát huy truyển thống của mình để đưa tầm phát triển của Công ty lên một tầm cao
hơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN ĐÌNH TRẠC
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