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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính quý Cổ đông và quý Nhà đầu tư! 

 Năm 2011 với sự biến động giá cả thị trường, tác động của ngành vận tải 

nói chung và dịch vụ vận tải nói riêng, trong 12 tháng có 04 tháng thay đổi giá 

nhiên liệu. Một sự thay đổi gây không ít khó khăn toàn xã hội, từ tiêu dùng đến 

vật tư kỹ thuật … (giá – lương – tiền). 

 Với sứ mệnh là một Bến xe đứng đầu trong khu vực và Việt Nam. Trong 

những năm qua Công ty đã và đang xây dựng những nền tảng vững chắc để tăng 

trưởng theo định hướng nhanh, bền vững và tạo sự khác biệt. Những khó khăn 

năm 2011 đã không làm cản bước tiến của Công ty. Ban lãnh đạo không những đã 

tìm ra giải pháp cho những khó khăn trên, mà còn tìm ra hướng đi và nắm bắt 

những cơ hội từ thị trường. Với chiến lược đúng và sự đồng lòng của tập thể cán 

bộ nhân viên cùng với sự ủng hộ không ngừng của quý Cổ đông. Tôi vui mừng 

thông báo: Kết thúc năm 2011, Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công 

trình công cộng Đức Long Gia lai, đạt:  

 + Doanh thu   : 20.480.188.511 đ. 

 + Lợi nhuận   :   6.806.201.291 đ. 

 + Lợi nhuận sau thuế :   6.202.068.530 đ. 

 Sự thành công năm 2011, trước hết nói đến sự thừa hưởng những nền tảng 

chúng ta đã dày công xây dựng. Việc liên tục đổi mới và điều chỉnh giá hợp lý 

từng địa danh thị trường, chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường 

mới … Đã giúp Công ty tăng trưởng về doanh thu. 

 Tiếp bước thành công năm 2011, năm 2012 là một năm Công ty sẽ hoàn 

thiện chuỗi Bến xe Gia Lai – Bảo Lộc - Đà Nẵng và nâng cao hiệu quả Bến xe mở 

rộng: 30.000 m
2
. 

 Huy động v n, s  dụng v n t t và hiệu quả nhất thị trường chứng khoán. 

 Sau 365 ngày thành công với kết quả như trên. Tôi xin g i lời cảm ơn chân 

thành đến HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, đã có những đóng góp thiết thực 

về chiến lược. Năm 2012, chúng tôi nhận định vấn đề còn rất nhiều khó khăn, 

những khó khăn, thách thức đó cũng chính là những cơ hội giành cho những 

Doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội với chiến lược dài hạn của Ban 

lãnh đạo Công ty là hướng phát triển bền vững và ý chí quyết tâm của tập thể 

CBCNV. Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức 

Long Gia Lai, với những chuẩn bị trọng tâm, sự đồng lòng nhất trí và sự tiếp tục 

ủng hộ của từng Quý Cổ đông, tôi tin tưởng năm 2012 sẽ tiếp tục là năm tăng 

trưởng cao của Công ty. 

 Chúc Quý Cổ đông sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự nghiệp 

phát triển của Công ty. 

                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                    Đỗ Chiến Đấu 
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I.  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

 

 T n  o nh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI. 

 T n tiếng nướ  ngoài: DucLong GiaLai Investment and Developtment of  

Public project Service JSC. 

 T n viết tắt: DLGL INDPS 

 Trụ s   hính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

 Điện tho i:  84.59) 3829.021  Fax: (84.59) 3829.021 

 Email: busstation@dlglgroup.com 

 Website: http://www.station.duclonggroup.com 

 M   hứng  ho n: DL  

 V n điều  ệ (Tính đến ngà        2011): 20.699.940.000 đồng (Bằng chữ: 

Hai mươi tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, chín trăm b n mươi ngàn đồng 

chẵn) 

II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Những sự  iện qu n trọng 

 Việ  thành  ập: 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long 

Gia Lai tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí 

nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh s  3911000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu 

ngày 20/12/2005.   

 Ngày 07/11/2006, Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 

s  61/QĐ-SGTVT v/v xếp loại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia lai đạt tiêu 

chuẩn Bến xe Loại I. 

 Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công 

cộng Đức Long Gia Lai đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại 

chúng.  

 Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ 

phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh s  3903000170 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 21/12/2007, s  ĐKKD thay đổi 

5900437257 cấp lần thứ 7 vào ngày 16/01/2012.  

 Quá trình tăng v n điều lệ: 

mailto:busstation@dlglgroup.com
http://www.station.duclonggroup.com/
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Bảng  : Qu  trình tăng v n điều  ệ 

Thời gi n 
V n điều  ệ 

 Đồng) 
Phương thứ  

Ngày 21/12/2007 9.500.000.000 Góp v n thành lập công ty. 

Ngày 16/10/2009 15.000.000.000 
Phát hành riêng lẻ thêm 5,5 tỷ đồng, 

tăng v n điều lệ lên 15,0 tỷ đồng. 

Ngày 02/12/2010 18.000.000.000 

Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 là 

300.000 Cổ phiếu tương đương với 3 tỷ 

đồng. 

Ngày 16/01/2012 20.699.940.000 

Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 là 

269.994 cổ phiếu tương đương với 

2.699.940.000 VND 

 
Đợt  : Góp v n thành  ập Công t   

- Căn cứ Biên bản họp cổ đông sáng lập ngày 29/11/2007 về việc thành lập 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức 

Long Gia Lai.  

- S  v n góp: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu 

đồng).  

- S  cổ đông sáng lập: 04 cổ đông 

- V n điều lệ: 9.500.000.000 đồng  

- Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai góp 8,2 tỷ đồng 

bằng giá trị tài sản thuộc Bến xe Đức Long Gia Lai theo Biên bản góp v n 

ngày 08/01/2007 (không bao gồm giá trị quyền s  dụng đất).  

Đợt  : Ph t hành  ổ phần tăng v n điều  ệ   n  5 tỷ đồng  

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2009 ngày 15/09/2009 của 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức 

Long Gia Lai.  

- S   ổ phần ph t hành: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm 

triệu đồng). 

- Lo i  ổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. 

- Mệnh gi   ổ phần: 10.000 đồng/cổ.  

- Hình thứ  ph t hành: Phát hành riêng lẻ (cho 94 cổ đông) 

- Đ i tượng ph t hành:  

 CBCNV Công t  Cổ phần Tập đoàn Đứ  Long Gi  L i  

o S  lượng:  337.200 cổ phần.  

o Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.  

o Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phần.  
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o S  lượng cổ đông: 35 người.  

 CBCNV Công ty:  

o S  lượng:  55.000 cổ phần.  

o Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phần.  

o S  lượng cổ đông: 48 người. 

 Nhà đầu tư  h  :  

o S  lượng:  157.800 cổ phần.  

o Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.  

o Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phần. 

o S  lượng cổ đông: 11 người.  

-  V n điều  ệ s u ph t hành: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ 

đồng)  

Đợt  : Chi   ổ tứ  bằng  ổ phiếu  ho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 10:2 nhằm 

tăng v n điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng. 

 Niêm yết:  

 Ngày 10/03/2010, Công ty chính thức niêm yết 1.500.000 cổ phiếu trên 

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) với mã Chứng khoán là 

DL1.  

 Ngày 02/12/2010 , ngày giao dịch đầu tiên của 300.000 Cổ phiếu chia cổ 

tức  để tăng v n điều lệ Công ty lên 18 tỷ đồng. 

Đợt 4: Chi   ổ tứ  bằng  ổ phiếu  ho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 20:3 nhằm 

tăng v n điều lệ từ 15 tỷ lên 20.699.940.000 VND. 

2.  Qu  trình ph t triển 

 Ngành nghề  inh  o nh 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;  

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;  

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  

- Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

 Chi tiết: + Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu 

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

- Vận tải hành khách bằng đường bộ khác 

 Chi tiết: + Vận tải hành khách theo tuyến c  định;  

- Dịch vụ ăn u ng khác;  

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 

tải bằng xe buýt);  
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 Chi tiết: vận tải hành hách bằng xe buýt 

- Bảo dư ng, s a chữa ô tô và xe có động cơ khác; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;  

- Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành ph  trong cả nước; 

Buôn bán tổng hợp; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; Cho thuê văn phòng. 

 Tình hình ho t động  

 Ho t động sản  uất  inh  o nh:  

Nền kinh tế trong năm 2010 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 công cụ chính sách vĩ mô điều tiết nền kinh tế như: Giảm cung tiền, phát hành 

trái phiếu chính phủ, hạn chế t c độ tăng trưởng tín dụng, thay đổi lãi suất cơ bản, 

lãi suất chiết khấu và gần đây nhất là chính sách về tỷ giá h i đoái. Đã góp phần 

kìm hãm lạm phát và bình ổn được thị trường. Tuy nhiên khi kh i lượng tiền giảm 

làm cho lãi suất huy động tăng cao, việc huy động tiền ở các ngân hàng trở nên 

khó khăn. Trong khi đó, chi phí s  dụng v n của các doanh nghiệp trở lên “đắt 

đỏ”, dòng v n đổ vào thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán ngày một 

suy giảm. Những khó khăn chung của nền kinh tế cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến 

DLGL INDPS.  

Giá xăng, dầu là nhiên liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Việc giá xăng, dầu ngày một tăng cao. Làm ảnh 

hưởng rất lớn đến lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên trong năm 2010 về cơ bản 

Công ty v n đạt được mức doanh thu và lợi nhuận đề ra. 

Kể từ ngày chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ngày 

21/12/2007 đến nay Công ty đã có bước tăng trưởng khá cao và ổn định, có tình 

hình tài chính lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ lợi nhuận vượt kế hoạch đặt 

ra, đời s ng cán bộ công nhân viên được đảm bảo.  

                             Bảng 1: Tổng hợp  ết quả  inh  o nh                ĐVT: Đồng 

Năm   Tổng Do nh thu  

 Tăng 

trư ng  

Doanh thu  

 Lợi nhuận  

s u thuế  

 Tăng 

trư ng  

Lợi nhuận  

2008 15.084.614.803 
                       

-    
    2.365.466.781  

                       

-    

2009 15.383.124.290 1,98%     4.891.799.721  106,80% 

2010 18.956.820.206 23,35%     7.500.358.663  53,33% 

2011 20.480.188.511 8,03% 6.202.068.530 -17,3% 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính theo các năm (đã được kiểm toán) 
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  T c độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2009 so với năm 2008 là 106,80% và 

năm 2010 so với năm 2009 là 53,33%, và 2011 so với 2010 giảm 17,3%. Cho thấy 

nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và quyết tâm của Ban Lãnh đạo duy trì t c 

độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao và ổn định để từng bước nâng cao vị thế 

Công ty và đời s ng của CBCNV. 

  Công ty đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ bến xe, bãi đỗ, cho 

thuê văn phòng, dịch vụ vui chơi và giải trí. Đặc biệt là dịch vụ vận tải hành 

khách, nhằm đáp ứng và thoả mãn cao nhất nhu cầu vận tải. 

 Ho t động quản  ý tổ  hứ :  

DLGL INDPS có hệ th ng văn phòng làm việc hiện đại với quy trình kh p 

kín, cùng với hệ th ng bến bãi rộng rãi và thân thiện do được b  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 th ng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2000. CBCNV 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 tiến tới áp dụng quy trình quản lý theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 

Về công tác quản lý tài chính kế toán, trong năm 2010 DLGL INDPS luôn 

đảm bảo quản lý v n an toàn, thực hiện đầy đủ các khoản thu, chi tài chính trong 

năm. Đảm bảo việc thu xếp v n kịp thời cho các sự kiện và có kế hoạch chuẩn bị 

cho các dự án đầu tư của mình.  

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 trong 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 cấu trúc các khoản vay làm giảm đáng kể chi phí v n, 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Về công tác nhân sự: Một mặt Công ty sắp xếp một s  nhận sự hiện có, 

động viên CBCNV 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 t t công 

tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho bộ máy của mình và xây dựng đội ngũ dự bị 

cho việc quản lý, điều hành các dự án mới. Tính đến 31/12/2011, tổng s  nhân sự 

làm việc trong Công ty là 103 người, tuy nhiên việc tuyển dụng các nhân sự quản 

lý có năng lực còn gặp không ít khó khăn do nguồn cung lao động còn thiếu và 

sức hút lao động của DLGL INDPS chưa cao. 

 Công t   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 
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đoạn 2009 – 2011 DLGL INDPS sẽ triển khai đầu tư và đưa vào vận hành hệ 

th ng bến xe của mình tại Đà Nẵng và Bảo Lộc. Riêng bến xe Đức Long Bảo Lộc 

đã đi vào hoạt động vào đầu quý IV năm 2010.  

Ngoài ra trong năm 2010 DLGL INDPS triển khai thực hiện xong dự án mở 

rộng Bến xe Đức Long Gia Lai. 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 th ng quản lý của mình theo đúng tiêu chuẩn ISO và duy trì tiêu chuẩn chất 

lượng bến xe loại I của ngành GTVT Việt Nam. 

 . Định hướng ph t triển 

 C   mụ  ti u  hủ  ếu  ủ  DLGL INDPS: 

Phát triển DLGL INDPS trở thành Công ty với 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 đấu đến năm 2015 DLGL INDPS sẽ trở thành 

công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp 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  o nh thu và  ợi nhuận:  

DLGL INDPS phấn đấu t c độ tăng doanh thu và lợi nhuận hàng năm đạt 

15%. Kế hoạch doanh thu năm 2012 là 30 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2011 

đạt 7,2 tỷ đồng.  

        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 v n, đảm bảo lợi ích 

t i đa của các Cổ đông, quyền lợi và điều kiện làm việc t t cho người lao động và 

đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. 

 Chiến  ượ  ph t triển trung và  ài h n: 

DLGL INDPS sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường, lấy 

ngành nghề kinh doanh c t l i 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 th ng bến xe bãi đỗ hiện đại và khu vực nhà ga 
hành khách kh p 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 của Chính phủ; 

 Phát triển các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho phương tiện vận tải đường bộ; 



 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2011                                                                                                                     9 

 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 ki  t, 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  ủ   ết quả ho t động trong năm:                              

             Bảng 2: Tổng hợp  ết quả  inh  o nh                ĐVT: Đồng 

STT CHỈ TIÊU 2010 2011 

1 Doanh thu 18.956.820.206 20.480.188.511 

2 Lợi nhuận sau thuế 7500.358.663 6.202.068.530 

3 EPS 4.167 3.446 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính  năm 2011 (đã được kiểm toán) 

 Doanh thu thực hiện năm 2011: 20,48 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 6,202 tỷ đồng 

2. Tình hình thự  hiện so với  ế ho  h : 

 Tổng doanh thu năm 2011 là 20,48 tỷ đồng tăng 8,03% so với năm 2010 và 

bằng 86,78% so với kế hoạch năm 2011. 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 6,202 tỷ đồng giảm 20,91% so với năm 2010 

và bằng 54,34 % so với kế hoạch năm 2011. 

 . Những th   đổi  hủ  ếu trong năm:  

Bên cạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra thì kết quả quan trọng đ i với 

DLGL INDPS là đã bước đầu chuyển đổi được mô hình quản lý, tổ chức nhân sự,  

cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển thị trường cho những năm tới. 

M c son lịch s  của DLGL INDPS đánh dấu “bước nhảy vọt”cho tiến trình 

phát triển mới, chính là việc lên Sàn Chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 

Hà Nội vào ngày 10/03/2010. 

4. Triển vọng và  ế ho  h trong tương   i:  

 Triển vọng: 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. 

 Kế hoạch trong tương lai: 
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 Đầu tư xây dựng thương hiệu Đức Long Gia Lai, văn hoá doanh nghiệp, hạ 

tầng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch, khai thác hiệu quả hệ th ng 

bến xe, bãi đỗ, hệ th ng xe buýt phục vụ vận chuyển hành khách công cộng 

trên tất cả các tuyến nội tỉnh Gia Lai. 

 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. 

 Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ khác nhằm tạo nguồn thu và nâng 

cao hiệu quả s  dụng v n như: Dịch vụ cho thuê ki  t, dịch vụ cho thuê văn 

phòng, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ cho thuê quầy bán v  và dịch vụ 

cho thuê kho hàng... 

 Bảo đảm tuyệt đ i an toàn, không để xảy ra các tai nạn lớn, sự c  cháy nổ 

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Xây dựng, bồi dư ng nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty và các 

đơn vị thành viên trong tương lai, 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 các 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     à nhà  C n bộ nh n vi n  à 

 hủ . 

 Trích lập quỹ đầu tư phát triển, an sinh xã hội nhằm đảm bảo đủ việc làm, 

cải thiện và nâng cao đời s ng 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 Tỉnh nhà và khu vực 

Miền Trung Tây Nguyên. 

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM Đ C: 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

 Khả năng sinh lời, cơ cấu nguồn v n và khả năng thanh toán: 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2010 phản ánh một s  chỉ tiêu tài 

chính như sau: 

Bảng 3: Chỉ ti u tài  hính 

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2011 

 . Cơ  ấu tài sản:     

- Tài sản    định Tổng tài sản % 54,66 

- Tài sản  ưu động Tổng tài sản % 44,3 

 . Cơ  ấu nguồn v n:    
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- Nợ phải trả Tổng nguồn v n % 13,2 

- V n  hủ s  hữu Tổng nguồn v n % 86,8 

 . Khả năng th nh to n    

- Khả năng th nh to n nh nh Lần 3,62 

- Khả năng th nh to n hiện hành Lần 3,64 

4. Tỷ suất  ợi nhuận    

- LNTT Tổng tài sản  ROA) % 16,88 

- LNTT/Do nh thu thuần  ROS) % 30,28 

- LNST V n  hủ s  hữu  ROE) % 30,28 

- Thu nhập ròng tr n một Cổ phiếu  EPS) Đồng 3,446 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) 

 Ph n tí h     hệ s  phù hợp trong  hu vự   inh  o nh: 

 Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn v n: Cho thấy DLGL INDPS kiểm soát tỷ 

lệ cơ cấu rất t t và hợp lý, khẳng định sức mạnh nội tại của Công ty. 

 Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán nhanh là 3,62 lần và khả năng 

thanh toán hiện hành là 3,64 lần cho biết DLGL INDPS có khả năng thanh 

toán t t với tài sản lưu động trong kỳ gấp 3,64 lần nợ ngắn hạn. 

 Tỷ suất lợi nhuận: 

 ROA: Cho biết 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước 

thuế. ROA của DLGL INDPS là 22,35% thể hiện cứ 1 đồng tài sản 

tạo ra 0,22 đồng lợi nhuận trước thuế. 

 ROS: Cho biết 1 đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 

trước thuế. ROS của DLGL INDPS là 45,35% thể hiện cứ 1 đồng 

doanh thu tạo ra 0,45 đồng lợi nhuận trước thuế. 

 ROE: Cho biết 1 đồng nguồn v n chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng 

lợi nhuận sau thuế. ROE của DLGL INDPS là 25,57% thể hiện cứ 1 

đồng Doanh thu tạo ra 0,26 đồng lợi nhuận sau thuế. 

 EPS: Thể hiện giá trị thu nhập ròng trên một cổ phiếu, EPS của 

DLGL INDPS là 3,446 đồng. 

 Khả năng sinh lợi của DL1 là rất t t, các chỉ s  ROA, ROS, ROE và 

EPS cho biết sức mạnh nội tại và sức hấp d n của cổ phiếu DL1. 
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 Ph n tí h những biến động  những th   đổi  ớn so với  ự  iến và nguyên 

nh n  ẫn đến biến động: Không có những biến động, thay đổi  lớn làm ảnh 

hưởng đến kế hoạch và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Gi  trị sổ s  h t i thời điểm       2011: 16.910 đồng/cp 

 Những th   đổi về v n  ổ đông   ổ đông s ng  ập: 

 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: 

Bảng 4: S   iệu  ơ  ấu  ổ phần 

STT T n  ổ đông s ng  ập 
S   ổ 

phần 

Tỷ  ệ 

(%) 
Lo i  ổ phần 

1 

Công t  Cổ phần Tập đoàn Đứ  

Long Gia Lai 

- Đ i điện: Ông Bùi Ph p 

820.000 82,00 Phổ thông 

2 Ông Đỗ Th nh 50.000 5,00 Phổ thông 

3 Ông Ph m Trưng 30.000 3,00 Phổ thông 

4 Ông Võ Châu Hoàng 50.000 5,00 Phổ thông 

 Tổng  ộng 950.000 95,00  

 Ngày 11/03/2009, Công ty có sự thay đổi về thành viên góp v n (Cổ đông 

sáng lập) như sau: 

Bảng 5: S   iệu  ơ  ấu  ổ phần 

STT T n  ổ đông s ng  ập S   ổ phần 
Tỷ  ệ  

(%) 
Lo i  ổ phần 

1 

Công t  Cổ phần Tập đoàn 

Đứ  Long Gi  L i 

- Đ i điện: Ông Bùi Ph p 

820.000 82,00 Phổ thông 

2 Ngu ễn Đình Tr   70.000 7,00 Phổ thông 

3 Đỗ Chiến Đấu 30.000 3,00 Phổ thông 

4 Lê Phú Hà 30.000 3,00 Phổ thông 

 Tổng  ộng 950.000 95,00  
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 Trong năm 2011, Công ty không có sự thay đổi về thành viên Cổ đông sáng 

lập.  

 Tổng s  cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 

2.069.994 Cổ phiếu thường. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi. 

 Tổng s  trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, 

trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có 

 S  lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 2.069.994 cổ phiếu thường 

 S  lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không có 

 Cổ tức năm 2011: Dự kiến trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:2 

cho cổ đông hiện hữu. 

 . B o   o  ết quả ho t động sản  uất  inh  o nh 

 Đ   điểm tình hình: 

  Năm 2011 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình kinh tế thế 

giới di n biến hết sức phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng toàn cầu từ năm 

2008 và k o dài đến cu i năm 2011 đã làm cho các doanh nghiệp trên toàn thế 

giới gặp không ít khó khăn. Bước sang năm 2012, còn 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 di n biến khó lường đó, 

Chính Phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp vĩ mô để ổn định nền kinh tế. Bộ 

Tài Chính  Thông Tư s  154/2011/TT-BTC được mi n giảm 30% thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2011 doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Ở trong nước, ngành giao thông vận tải cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, k o 

theo ngành dịch vụ bến xe bãi đỗ cũng bị ảnh hưởng tiếp theo. Tuy nhiên Công ty 

cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai 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 2011 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch 

vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã có những thuận lợi, khó khăn như 

sau: 
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Thuận  ợi: 

 Công ty 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 đ  của các đơn vị thành viên 

trong Tập đoàn. 

 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 Công ty. 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ cung cấp 

dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ k m theo như đại lý nhớt, 

cho thuê văn phòng, cho thuê Kiot và kinh doanh thương mại…. 

Khó  hăn: 

 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 d n đến Doanh thu và lợi nhuận của công ty cũng bị ảnh 

hưởng theo. 

 Hiện tượng một s  hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng xe dù 

hiện v n đang còn phổ biến ở địa bàn thành ph  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, d n đến chính sách thắt chặt tiền tệ của 

Chính phủ đã làm cho việc kinh doanh của các Doanh nghiệp gặp không ít khó 

khăn k o theo nhu cầu giao thương đi lại của người dân sụt giảm. 

 Nguồn lực về đội ngũ quản lý của Công ty 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. 

 C    hỉ ti u  ế ho  h đ  thự  hiện: 

 Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2011 

như sau: 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KH 

2011 

TH 

2011 

SO SÁNH 

VỚI KH 

2011 
VỚI      

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 23,600 20,480 86,78% 108,03% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 11,470 6,806 59,34%   79,09 % 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,600 6,202 72,12%    82,69% 

4 Lợi ích của cổ đông Tỷ đồng  6,202   

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) 

 Đ nh gi   ết quả đ t đượ : 

Trong năm qua, mặc dù tình hình của nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục sau 

khủng hoảng nhưng đến những tháng cu i năm đã xuất hiện hiện tượng lạm phát 

tăng cao d n đến các chính sách vĩ mô phải điều chỉnh nhằm kìm chế lạm phát. 

Điều này làm ảnh hưởng không ít đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp và 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia 

Lai cũng không là ngoại lệ. Tuy Doanh thu của Công ty đã không đạt như kế 

hoạch, nguyên nhân cụ thể là như đã trình bày bên trên. Năm 2011 Doanh thu của 

Công ty chỉ đạt 20,48 tỷ đồng, đạt 86,78% so với kế hoạch nhưng lại tăng 8,03% 

so với năm 2010. Điều này khẳng định việc sản xuất kinh doanh của Công ty v n 

trên đà tăng trưởng và ổn định. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2011 thì 

một s  mảng như Vận tải hành khách (xe buýt) chiếm 59,38 % Doanh thu; Phí 

qua bến chiếm 25,72 % Doanh. Còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng không 

đáng kể nhưng cũng đóng góp một phần tạo nên cơ cấu doanh thu chung của 

Công ty. 

Chi tiết  ơ  ấu  o nh thu năm      như s u: 

STT Sản Ph m Gi  trị Tỷ  ệ DT 

I Doanh thu 20.480.188.511 100,00% 

1 Phí qua bến 5.266.894.183 25,72% 

2 Phí bãi đỗ 426.189.998 2,08% 

3 Cho thuê quầy, Ki t 1.245.778.620 6,08% 
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4 Giữ xe 152.727.273 0,75% 

5 Vận tải hành khách 12.162.508.640 59,38% 

6 Đại lý nhớt 270.824.390 1.33% 

7 Dịch vụ khác 955.265.407 4,66% 

Riêng về lợi nhuận, năm 2011 Công ty có sự tăng trưởng cùng với việc gia 

tăng tiết kiệm các khoản chi phí nhằm bảo toàn và nâng cao lợi ích t i đa cho các 

cổ đông. Cụ thể, năm 2011 Công ty đạt 6,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 

72,12% so với kế hoạch và giảm 17,31% so với năm 2010. 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. 

Tóm lại trong năm 2011 tuy nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói 

riêng còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên Công ty không những đã hoàn thành 

t t nhiệm vụ của mình mà còn thực hiện thành công việc phát hành thêm 269.994 

cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 để tăng v n điều lệ lên 20.699.940.000 đồng, đồng 

thời 269.994 cổ phiếu niêm yết bổ sung đã giao dịch ngày 06/04/2012. 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, kỹ thuật, nguồn nhân 

lực, hệ th ng quản lý và thị trường cho sự phát triển của Công ty trong những năm 

tới. 

 . Những tiến bộ Công ty đ  đ t đượ : 

 Những  ải tiến về  ơ  ấu tổ  hứ    hính s  h và quản  ý: 

 Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, 

quy chế theo quy định… 

  Tiến hành các thủ tục hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần ba trên Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên 

Thị trường chứng khoán Hà  Nội vào ngày 06/03/2012. 

 C   biện ph p  iểm so t: trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh trong 
lĩnh vực vận tải lĩnh vực cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ gặp không ít khó khăn 

. Tuy nhiên các chỉ tiêu SXKD chính như Doanh thu và Lợi nhuận v n được 

Công ty duy trì và có sự vượt trội. Kết quả đạt được như trên là do: 
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 Chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công 

ty m ) hoàn toàn xuyên su t và đúng đắn với sự phát triển của Công ty. 

 Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã tập trung về mọi mặt để đảm 

bảo Công ty hoạt động t t đồng thời khai thác t i đa mọi nguồn lực để đảm bảo 

Công ty hoạt động liên tục. 

 Công ty đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ quá trình vận 

hành hệ th ng xe buýt… đảm bảo hiệu quả SXKD đạt mức t i ưu. 

 Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ th ng quản lý 

theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000… 

 Các nguồn v n đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất 

chi phí v n 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 ho  h ph t triển trong tương   i. 

 C    hỉ ti u  hủ  ếu trong  ế ho  h  inh  o nh năm 2012: 

 Doanh thu    : 30 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế  : 9,6 tỷ đồng 

 Thuế nộp cho NSNN  : 2,4 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7,2 tỷ đồng 

 C    ăn  ứ  ập  ế ho  h: 

 Công tác kinh doanh: 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của kết 

quả hoạt động những năm đã qua, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, quản 

lý lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, duy trì các đ i tác, 

khách hàng truyền th ng, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường … đảm bảo tăng 

trưởng doanh thu, lợi nhuận từ 15 % trở lên so với năm trước. 

 Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy: 

 - Nhân sự luôn là vấn đề nòng c t và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. 

Chính vì vậy, Ban Giám đ c sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách để 
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khuyến khích lực lượng cán bộ - nhân viên và cán bộ chủ ch t hiện đang c ng 

hiến gắn bó với Công ty, đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài, nhất là 

cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về làm việc cho Công ty; 

 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, 

phát huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và 

pháp luật Nhà nước. 

 - Duy trì và cải tiến các quy trình của hệ th ng quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn qu c tế ISO 9001: 2000.  

 - Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình họat 

động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư 

trong từng thời kỳ. 

 Công tác quản trị tài chính kế toán: 

 - Công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các 

quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đ i được nguồn v n để triển khai 

được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã 

đề ra.  

 - Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt 

kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đ i với hoạt động của Công ty, các định 

chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo 

quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng. Thực hiện t t nghĩa vụ thuế và 

các nghĩa vụ khác đ i với Nhà nước. 

 Công tác đầu tư: 

Tập trung nghiên cứu và thực hiện các dự án bến xe mang thương hiệu Đứ  

Long rộng ra khắp cả nước, nghiên cứu kỹ phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để 

phù hợp với thực tế và thị trường nhằm đạt hiệu quả cao. Trong năm 2011 - 2012 

tập trung vào các dự án đầu tư sau đây: 

 - Thực hiện Dự án mở rộng Bến xe Đức Long Gia Lai, mở tuyến phục vụ 

vận tải hành khách công cộng ; 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đ c Công ty trong năm 2011 

và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án 

trong năm 2012, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được 

sự đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền 

vững của Công ty. 
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V. BÁO CÁO T I CH NH:  

CÔNG TY CP ĐT DVCT CC ĐỨC LONG GIA LAI  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

43 Lý Nam Đế, Thành ph  Pleiku, Tỉnh Gia Lai    Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 
BẢNG CÂN Đ I KẾ TOÁN 

Ngà     th ng    năm      

 

T I SẢN

Mã 

s 

Thu ết

minh

 31/12/2011

VND 

 31/12/2010

VND 

A. T I SẢN NGẮN HẠN 100         17.862.660.630         15.064.396.135 

I. Tiền và      hoản tương đương tiền 110              355.185.320              603.182.095 

1. Tiền 111 5              355.185.320              603.182.095 

2. Các khoản tương đương tiền 112                                 -                                 - 

II. C    hoản đầu tư tài  hính ngắn h n 120                                -                                - 

III. C    hoản phải thu ngắn h n 130         16.352.591.055         13.943.044.406 

1. Phải thu khách hàng 131              391.570.074              945.367.662 

2. Trả trước cho người bán 132           3.214.995.411                                 - 

3. Các khoản phải thu khác 135 6         12.746.025.570         12.997.676.744 

IV. Hàng tồn  ho 140              117.375.396                41.800.313 

1. Hàng tồn kho 141 7              117.375.396                41.800.313 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                                 -                                 - 

V. Tài sản ngắn h n  h  150           1.037.508.859              476.369.321 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8              527.877.167              145.554.100 

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 9              155.758.680              290.360.471 

3. Tài sản ngắn hạn khác 158 10              353.873.012                40.454.750 

B. T I SẢN D I HẠN 200         22.450.361.927         23.436.556.665 

I. C    hoản phải thu  ài h n 210                                -                                - 

II. Tài sản    định 220         22.036.925.003         22.782.078.955 

1. Tài sản c  định hữu hình 221 11         17.158.913.177         16.876.797.759 

     - Nguyên giá 222         22.230.927.550         19.597.340.173 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 223         (5.072.014.373)         (2.720.542.414)

2. Tài sản c  định thuê tài chính 224 12                                 -           1.444.626.666 

     - Nguyên giá 225                                 -           2.457.142.857 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 226                                 -         (1.012.516.191)

3. Tài sản c  định vô hình 227 13                                 -                14.656.249 

     - Nguyên giá 228                58.625.000                58.625.000 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 229              (58.625.000)              (43.968.751)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 14           4.878.011.826           4.445.998.281 

III. Bất động sản đầu tư 240                                -                                - 

IV. C    hoản đầu tư tài  hính  ài h n 250                                -                                - 

V. Tài sản  ài h n  h  260              413.436.924              654.477.710 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 15              413.436.924              499.677.710 

2. Tài sản dài hạn khác 268 16                                 -              154.800.000 

TỔNG CỘNG T I SẢN 270         40.313.022.557         38.500.952.800 

 

 

 

 

Mẫu s  B    - DN 

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

 ngày 20/3/2006  và các sửa đổi, bổ sung  

có liên quan của Bộ Tài chính 
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CÔNG TY CP ĐT PT DVCT CC ĐỨC LONG GIA LAI       BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

43 Lý Nam Đế, Thành ph  Pleiku, Tỉnh Gia Lai   Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO T I CH NH 

(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các 

Báo cáo tài chính) 

1. Đ   điểm ho t động 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long 

Gia Lai (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập theo 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh s  5900437257 ngày 21 tháng 12 năm 

2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai (từ khi thành lập đến nay Công 

ty đã 7 lần điều chỉnh Giấy chứng đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần 

nhất vào ngày 16/01/2012). Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 

pháp lý hiện hành có liên quan. 

Ngành nghề kinh doanh chính 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;  

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;  

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  

- Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

 Chi tiết: + Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu 

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

- Vận tải hành khách bằng đường bộ khác 

 Chi tiết: + Vận tải hành khách theo tuyến c  định;  

- Dịch vụ ăn u ng khác;  

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 

tải bằng xe buýt);  

 Chi tiết: vận tải hành hách bằng xe buýt 

- Bảo dư ng, s a chữa ô tô và xe có động cơ khác; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;  

- Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành ph  trong cả nước; 

Buôn bán tổng hợp; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; Cho thuê văn phòng. 

2. Ni n độ  ế to n  đơn vị tiền tệ sử  ụng trong  ế to n 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

hàng năm.  
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Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt 

Nam (VND). 

3. Chu n mự  và  hế độ  ế to n  p  ụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định s  

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Hệ th ng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 

và các quy định về s a đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành. 

Hình thức kế toán: Nhật ký chung. 

4. Tóm tắt      hính s  h  ế to n  hủ  ếu 

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền g i ngân hàng và tiền đang chuyển. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi 

hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi d  

dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển 

đổi thành tiền. 

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam 

theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b  trên thị trường ngoại 

tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có s  dư ngoại tệ 

được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên 

ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh 

trong kỳ và do đánh giá lại s  dư cu i kỳ của các khoản mục tiền tệ có g c 

ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ. 

4.3 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các 

khoản phải thu khách hàng và phải thu khác. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các 

khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đ i với s  dư các 

khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng 

thực hiện theo hướng d n tại Thông tư s  228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 

của Bộ Tài chính. 

4.4 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá g c và giá trị thuần có 

thể thực hiện được. Giá g c hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế 

biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho 

ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước 

tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần 

thiết cho việc tiêu thụ chúng.  

Giá g c hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và 

được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
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Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực 

hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá g c. Việc trích lập dự phòng thực 

hiện theo hướng d n tại Thông tư s  228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của 

Bộ Tài chính. 

4.5 Các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các 

khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá g c. Dự phòng được lập 

cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc năm tài chính. 

Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng d n tại Thông tư s  

228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.6 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản c  định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy 

kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có 

được tài sản c  định tính đến thời điểm đưa tài sản c  định đó vào trạng thái 

sẵn sàng s  dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi 

tăng nguyên giá tài sản c  định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 

kinh tế trong tương lai do s  dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều 

kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư s  

203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. 

Loại tài sản Thời gian khấu hao 

(năm) 

Nhà c a, vật kiến trúc 6 – 48 

Phương tiện vận tải 5 – 8 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 – 5 

4.7 Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyền s  dụng đất được ghi nhận là tài sản c  định vô hình khi Công ty được 

Nhà nước giao đất có thu tiền s  dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền s  

dụng đất (trừ trường hợp đi thuê đất).  

Quyền s  dụng đất không có thời hạn thì nguyên giá tài sản c  định vô hình là 

quyền s  dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra để có được 

quyền s  dụng đất hợp pháp cộng với các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt 

bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... 
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Quyền s  dụng đất không có thời giạn thì không trích khấu hao. 

Các tài sản cố định vô hình khác 

Các tài sản c  định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu 

hao lũy kế.  

Khấu hao của tài sản c  định vô hình được tính theo phương pháp đường 

thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp 

với Thông tư s  203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 

chính. 

Loại tài sản   Thời gian khấu hao 

(năm) 

Phần mềm máy tính 3 – 5 

4.8 Chi phí trả trước dài hạn 

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có 

liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế 

toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích 

kinh tế được dự kiến tạo ra. 

 

4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho s  tiền phải trả 

trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ 

thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 

4.10  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất 

việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời 

điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 

3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí 

trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ 

cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. 

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định 

tại Thông tư s  82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính. 

4.11  Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ 

bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì 

chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ. 

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi 

phát sinh. 

4.12 Phân phối lợi nhuận thuần 
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Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị 

quyết của Đại hội Cổ đông. 

4.13 Ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu 

được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng 

thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền 
sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn 

khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán 

hoặc khả năng trả lại hàng. 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. 
Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác 

định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành 

dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định 

tương đ i chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch 

đó. 

 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền 
nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp v n. 

4.14  Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện 

hành và thuế thu nhập hoãn lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế 

trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập 

chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản 

chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu 

nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại 

ngày kết thúc năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và 

nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 

thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong 

tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để s  dụng những chênh lệch tạm thời được 

khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự 

tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán 

dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem 

x t lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế 
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cho ph p lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

được s  dụng. 

4.15  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế GTGT: Hoạt động vận tải khách bằng xe buýt không chịu thuế;  

 Các dịch vụ khác (thuê bãi, dịch vụ bến, bến đỗ, cho thuê xe…) 

chịu thuế suất là 10%. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 

 Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp bằng 25% lợi nhuận thu được. 

 Theo Giấy chứng nhận đầu tư s  39121000119 ngày 12 tháng 01 năm 
2011 của UBND Tỉnh Gia Lai, Công ty được mi n thuế Thu nhập 

doanh nghiệp trong 1 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế (năm 

2007) và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo (từ năm 2008 đến năm 2011). 

 Tiền thuê đất: Theo Giấy chứng nhận đầu tư s  39121000119 thay đổi ngày 
24 tháng 11 năm 2011 của UBND Tỉnh Gia Lai, Công ty được mi n tiền thuê 

đất đ i với diện tích để mở rộng bến xe khách và xây dựng bến xe tải trong 

thời gian xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được mi n 

tiền thuê đất trong 03 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào 

hoạt động (30/11/2011). 

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

4.16  Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh 

hưởng đáng kể đ i với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài 

chính và hoạt động. 

5. Tiền 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Tiền mặt 319.969.799             594.860.356             

Tiền g i ngân hàng 35.215.521               8.321.739                 

Cộng 355.185.320             603.182.095             

 

6. C    hoản phải thu  h   
 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 12.709.785.738        9.697.340.726          

DNTN Đức Kiên Gia Lai -                                3.300.000.000          

Phải thu CNV về đồng phục, bảo hiểm… 34.368.062               -                                

Phải thu khác 1.871.770                 336.018                    

Cộng 12.746.025.570        12.997.676.744        
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Hàng tồn  ho 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Hàng hóa 117.375.396             41.800.313               

Cộng 117.375.396             41.800.313               

 

7. Chi phí trả trướ  ngắn h n 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

V , hóa đơn GTGT kiêm lệnh xuất kho 109.171.600             -                                

Chí phí thay thế săm l p ô tô 305.402.500             91.600.000               

Chi phí bảo hiểm xe ô tô 103.354.467             53.954.100               

Chi phí bảo trì phần mềm 9.948.600                 -                                

Cộng 527.877.167             145.554.100             

 

 

8. Thuế và      hoản phải thu Nhà nướ  

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Thuế giá trị gia tăng -                                290.360.471             

Tiền thuê đất 155.758.680             -                                

Cộng 155.758.680             290.360.471             

 

 

 

9. Tài sản ngắn h n  h   

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Tạm ứng 353.873.012             40.454.750               

Cộng 353.873.012             40.454.750               
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10. Tài sản    định hữu hình 

Nhà  ử   P.tiện vận tải Thiết bị   ụng Cộng

vật  iến trú  tru ền  ẫn  ụ quản  ý

VND VND VND VND

Nguyên giá

S  đầu năm 17.337.421.991   2.172.518.182     87.400.000          19.597.340.173   

Mua sắm trong năm -                           170.444.520        -                           170.444.520        

Tăng khác (*) -                           2.463.142.857     -                           2.463.142.857     

Giảm trong năm -                           -                           -                           -                           

S   u i năm 17.337.421.991   4.806.105.559     87.400.000          22.230.927.550   

Khấu h o

S  đầu năm 2.347.680.155     304.295.592        68.566.667          2.720.542.414     

Khấu hao trong năm 791.845.002        298.635.480        4.000.000            1.094.480.482     

Tăng trong năm -                           1.256.991.477     -                           1.256.991.477     

Giảm trong năm -                           -                           -                           -                           

S   u i năm 3.139.525.157     1.859.922.549     72.566.667          5.072.014.373     

Gi  trị  òn   i

S  đầu năm 14.989.741.836   1.868.222.590     18.833.333          16.876.797.759   

S   u i năm 14.197.896.834   2.946.183.010     14.833.333          17.158.913.177   

 

Giá trị còn lại cu i năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm c  các khoản 

vay: 1.596.657.817 đồng. 

Nguyên giá tài sản c  định cu i năm đã hết khấu hao nhưng v n còn s  dụng: 

67.400.000 đồng. 

(*) Trong kỳ, Công ty mua lại TSCĐ thuê tài chính theo Hợp đồng cho thuê tài 

chính s  074/09/ALCII-HĐCT ngày 31/08/2009 với Chi nhánh Công ty cho thuê 

Tài chính II tại Khánh Hòa (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam) và các Phụ lục của Hợp đồng k m theo với giá mua lại khi kết thúc hợp 

đồng cho thuê là: 6.000.000 đồng. 
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11. Tài sản    định thu  tài  hính 

 P.tiện vận tải Cộng

tru ền  ẫn

VND VND

Nguyên giá

S  đầu năm 2.457.142.857     2.457.142.857     

Mua lại TSCĐ thuê tài chính 2.457.142.857     2.457.142.857     

Trả lại TSCĐ thuê tài chính -                           -                           

S   u i năm -                           -                           

Khấu h o

S  đầu năm 1.012.516.191     1.012.516.191     

Khấu hao trong năm 244.475.286        244.475.286        

Mua lại TSCĐ thuê tài chính 1.256.991.477     1.256.991.477     

Trả lại TSCĐ thuê tài chính -                           -                           

S   u i năm -                           -                           

Gi  trị  òn   i

S  đầu năm 1.444.626.666     1.444.626.666     

S   u i năm -                           -                           

 

 

 

 

12. Tài sản    định vô hình 

Phần mềm Cộng

máy tính

VND VND

Nguyên giá

S  đầu năm 58.625.000               58.625.000               

Tăng trong năm -                                -                                

S   u i năm 58.625.000               58.625.000               

Khấu h o

S  đầu năm 43.968.751               43.968.751               

Khấu hao trong năm 14.656.249               14.656.249               

Thanh lý, nhượng bán -                                -                                

S   u i năm 58.625.000               58.625.000               

Gi  trị  òn   i

S  đầu năm 14.656.249               14.656.249               

S   u i năm -                                -                                
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13. Chi phí      ựng  ơ bản      ng 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Chi phí đầu tư mở rộng Bến xe Đức Long 4.878.011.826          4.445.998.281          

Cộng 4.878.011.826          4.445.998.281          

 

 

14. Chi phí trả trướ   ài h n 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 41.164.198               12.859.529               

Chi phí thuê cây xăng nhiều năm 372.272.726             486.818.181             

(Tương ứng với doanh thu nhận trước)

Cộng 413.436.924             499.677.710             

 

 

15. Tài sản  ài h n  hác 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Các khoản thế chấp ký quỹ, ký cược -                                154.800.000             

(Công ty Cho thuê Tài chính II)

Cộng -                                154.800.000             

 

 

16. V   và nợ ngắn h n 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Vay và nợ dài hạn đến hạn trả 2.152.904.274          3.231.996.000          

- Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 1.710.908.274         2.000.000.000         

- Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín_CN Gia Lai 312.000.000            312.000.000            

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam_CN Gia Lai 129.996.000            129.996.000            

- Công ty Cho thuê Tài chính II_CN Khánh Hòa -                               790.000.000            

Cộng 2.152.904.274          3.231.996.000          
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17. Thuế và      hoản phải nộp Nhà nướ  

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Thuế giá trị gia tăng đầu ra 74.288.511               -                                

Thuế thu nhập doanh nghiệp 470.247.300             1.073.379.686          

Cộng 544.535.811             1.073.379.686          

 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, s  thuế được 

trình bày trên các báo cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ 

quan thuế. 

 

18. C    hoản phải trả  phải nộp ngắn h n  h   

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Các khoản phải trả, phải nộp khác 524.530.682             129.508.328             

- Nhận đặt cọc của nhân viên bán vé 508.902.940            96.700.000              

- Cổ tức phải trả 60.000                     -                               

- Phải trả khác 15.567.742              32.808.328              

Cộng 524.530.682             129.508.328             

 

 

19. V   và nợ  ài h n 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Vay dài hạn 32.511.000               2.185.415.274          

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (1) -                               1.710.908.274         

- Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín_CN Gia Lai (2) -                               312.000.000            

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam_CN Gia Lai (3) 32.511.000              162.507.000            

Cộng 32.511.000               2.185.415.274          

 

(1) Vay Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo hợp đồng thỏa thuận 
ngày 19/02/2009. Theo đó, thời hạn vay của hợp đồng đến hết năm 2012. Lãi 

suất cho vay theo lãi suất cho vay trung hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Gia Lai, lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất nợ trung hạn. 

+ Trả lãi tiền vay hàng quý. 

+ Việc trả tiền g c vay cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai căn 

cứ vào giấy thu nợ giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai và Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 
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(2) Vay Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín_CN Gia Lai theo hợp đồng tín dụng dư 
nợ giảm dần ngày 06/10/2009 để bổ sung v n mua xe ô tô khách. Theo đó, thời 

hạn vay của hợp đồng là 36 tháng. Lãi suất cho vay 0,875%/tháng chỉ áp dụng 

cho lần giải ngân đầu tiên, các lần giải ngân sau lãi suất được áp dụng theo 

mức lãi suất do Ngân hàng xác định tại thời điểm giải ngân nhưng không thấp 

hơn lãi suất của lần giải ngân đầu tiên. Bên vay thế chấp, cầm c  tài sản thuộc 

quyền sở hữu hợp pháp là 3 xe ô tô khách. Trị giá thế chấp là 1.515.000.000 

đồng. 

(3) Vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam_CN Gia Lai theo 
hợp đồng tín dụng ngày 25/03/2010 để mua xe ô tô. Theo đó, thời hạn vay của 

hợp đồng là 36 tháng. Lãi suất cho vay 18%/năm áp dụng kể từ ngày giải ngân 

lần đầu tiên cho đến ngày 01/04/2010 và thời gian tiếp theo điều chỉnh 3 

tháng/lần vào các ngày 02/01, 01/04, 01/07, 01/10 và bằng lãi suất tiết kiệm 

thường 12 tháng loại trả sau + biên độ 7,5%/năm nhưng không thấp hơn lãi 

suất vay t i thiểu. Tài sản cầm c , thế chấp là tài sản hình thành từ v n vay.  

20. V n  hủ s  hữu 

a. Bảng đ i  hiếu biến động  ủ  V n  hủ s  hữu 

VND VND VND VND VND

S   ư t i           15.000.000.000     1.797.568.389    100.986.988    5.237.526.740      22.136.082.117    

Tăng trong năm 3.000.000.000       -                          220.853.392    7.500.358.663      10.721.212.055    

Giảm trong năm -                             -                          -                      3.529.920.541      3.529.920.541      

S   ư t i           18.000.000.000     1.797.568.389    321.840.380    9.207.964.862      29.327.373.631    

S   ư t i           18.000.000.000     1.797.568.389    321.840.380    9.207.964.862      29.327.373.631    

Tăng trong năm 2.699.940.000       3.900.315.624    375.017.933    6.202.068.530      13.177.342.087    

Giảm trong năm -                             -                          -                      7.500.358.663      7.500.358.663      

S   ư t i           20.699.940.000     5.697.884.013    696.858.313    7.909.674.729      35.004.357.055    

Quỹ đầu tư 

ph t triển

Quỹ  ự phòng

 tài chính Cộng

V n đầu tư  ủ  

 hủ s  hữu

Lợi nhuận 

s u thuế 

 hư  ph n ph i

 
 

 

b. Chi tiết v n đầu tư  ủ   hủ s  hữu 
 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 11.316.000.000        9.840.000.000          

V n góp của các cổ đông khác 9.383.940.000          8.160.000.000          

Cộng 20.699.940.000        18.000.000.000        

 

 

 

 

 

 



 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2011                                                                                                                     35 

c. Cổ phiếu 

 31/12/2011  31/12/2010

Cổ phiếu Cổ phiếu

S  lượng cổ phiếu được ph p phát hành 2.069.994                 1.800.000                 

  - Cổ phiếu thường 2.069.994                1.800.000                

  - Cổ phiếu ưu đãi -                               -                               

 S  lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.800.000                 1.800.000                 

  - Cổ phiếu thường 1.800.000                1.800.000                

  - Cổ phiếu ưu đãi -                               -                               

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND

 

 

d. Lợi nhuận s u thuế  hư  ph n ph i 

 31/12/2011  31/12/2010

VND VND

Lợi nhuận năm trước chuyển sang 9.207.964.862          5.237.526.740          

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 6.202.068.530          7.500.358.663          

Phân ph i lợi nhuận 7.500.358.663          3.529.920.541          

- Trích quỹ đầu tư phát triển 3.900.315.624         -                               

- Trích quỹ dự phòng tài chính 375.017.933            220.853.392            

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 375.017.933            309.067.149            

- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 150.007.173            -                               

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 2.700.000.000         3.000.000.000         

Lợi nhuận s u thuế  hư  ph n ph i 7.909.674.729          9.207.964.862          

 

Công ty thực hiện phân ph i lợi nhuận năm 2010 theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng Cổ đông ngày 12/06/2011. 

 

21. Doanh thu  

Năm     Năm     

VND VND

Tổng doanh thu 20.480.188.511        18.956.820.206        

  + Doanh thu dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt 10.487.715.000       9.007.206.000         

  + Doanh thu dịch vụ bến xe 9.992.473.511         9.949.614.206         

Các khoản giảm trừ doanh thu -                                -                                

Do nh thu thuần về b n hàng và  ung  ấp  ị h vụ 20.480.188.511        18.956.820.206        
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22. Giá v n hàng b n 

Năm     Năm     

VND VND

Giá v n dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt 7.417.465.945          4.987.081.145          

Giá v n dịch vụ bến xe 1.662.991.918          1.149.230.815          

Cộng 9.080.457.863          6.136.311.960          

 

23. Do nh thu ho t động tài  hính 

Năm     Năm     

VND VND

Lãi tiền g i, tiền cho vay 71.520.267               2.077.574                 

Cộng 71.520.267               2.077.574                 

 

24. Chi phí tài chính 
Năm     Năm     

VND VND

Lãi tiền vay 921.050.068             1.153.888.875          

Cộng 921.050.068             1.153.888.875          

 

 

 

25. Chi phí khác 

 
Năm     Năm     

VND VND

Giá trị còn lại của tài sản c  định thanh lý -                                1.527.775                 

Chi phí khác (chi phí không hợp lý, hợp lệ…) 21.434.200               38.762.120               

Cộng 21.434.200               40.289.895               
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26. Chi phí thuế thu nhập  o nh nghiệp hiện hành và  ợi nhuận s u thuế 
trong năm 

Năm     Năm     

VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6.806.201.291          8.605.252.847          

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 98.173.124               233.900.626             

Điều chỉnh tăng 98.173.124               233.900.626             

- Các khoản phạt thuế và nộp phạt khác 35.155.124              58.809.962              

- Chi phí không hợp lý, hợp lệ khác 63.018.000              175.090.664            

Điều chỉnh giảm -                               -                               

Tổng thu nhập chịu thuế 6.904.374.415          8.839.153.473          

Thuế TNDN theo thuế suất hiện hành 1.726.093.604          2.209.788.368          

Thuế thu nhập doanh nghiệp được mi n giảm 1.121.960.843          1.104.894.184          

- Thuế TNDN được giảm theo Giấy chứng nhận đầu tư 863.046.802            1.104.894.184         

- Thuế TNDN được miễn giảm theo TT154/2011/TT-BTC 258.914.041            -                               

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 604.132.761             1.104.894.184          

Lợi nhuận s u thuế TNDN 6.202.068.530          7.500.358.663          

 

27. L i  ơ bản tr n  ổ phiếu 
Năm     Năm     

VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.202.068.530          7.500.358.663          

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán -                                -                                

- Các khoản điều chỉnh tăng -                                -                                

- Các khoản điều chỉnh giảm -                                -                                

LN hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông 6.202.068.530          7.500.358.663          

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 1.800.000                 1.800.000                 

L i  ơ bản tr n  ổ phiếu 3.446                        4.167                        

 

28. Chi phí sản  uất  inh  o nh th o  ếu t  
Năm     Năm     

VND VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 5.613.107.592          3.535.676.580          

Chi phí nhân công 2.641.894.494          2.064.492.974          

Chi phí khấu hao tài sản c  định 1.353.612.017          1.357.391.141          

Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.693.446.784          1.267.970.696          

Chi phí khác bằng tiền 1.523.452.232          989.826.016             

 Cộng 12.825.513.119        9.215.357.407          
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29. Thông tin các bên liên quan 

a. Thông tin về     b n  i n qu n 

Công ty liên quan M i qu n hệ

Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai Công ty đầu tư

Công ty TNHH Khai thác & Chế biến Đá Granit ĐLGL Chung Công ty đầu tư

Công ty CP Chế biến Gỗ ĐLGL Chung Công ty đầu tư

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Chung Công ty đầu tư

Công ty CP Trồng rừng & CCN Đức Long Gia Lai Chung Công ty đầu tư

 

b. C   gi o  ị h trọng  ếu với     b n  i n qu n trong năm 

Công ty liên quan Nội  ung nghiệp vụ Gi  trị

VND

B n hàng và  ung  ấp  ị h vụ

Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai Thuê kho, vận chuyển 158.510.909

Công ty TNHH Khai thác & Chế biến Đá Granit ĐLGL Dầu 28.984.956

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Thuê văn phòng 19.090.911

Công ty CP Trồng rừng & CCN Đức Long Gia Lai Dầu, thuê văn phòng 58.898.204

Công ty TNHH KTKS Đức Sang Gia Lai Gia công xe cẩu, thuê văn phòng 7.940.909

Công ty CP Chế biến Gỗ ĐLGL Thuê kho 15.000.000

Mu  hàng và nhận  ị h vụ

Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai Thuê xe buýt, dịch vụ khác 630.374.205

Chi trả lãi vay 688.161.364

Công ty TNHH KTKS Đức Sang Gia Lai Thi công công trình 256.535.000

 

c. S   ư với     b n  i n qu n 

 
  31/12/2011 

VND

Phải thu  h  h hàng

Công ty TNHH Khai thác & Chế biến Đá Granit ĐLGL 213.928.094 

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện Năng 21.000.000 

Công ty TNHH KTKS Đức Sang Gia Lai 3.188.995.411 

Phải trả người b n

Công ty CP Trồng rừng & Cây công nghiệp ĐLGL 36.463.765 

Phải thu  h  

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 12.709.785.738 

Phải trả  h  

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ ĐLGL 20.749.940 

Vay và nợ dài hạn đến hạn trả

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 1.710.908.274  
 

 

30.  Cổ tứ  

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 12/6/2011 đã 

quyết định chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu là 15%/v n điều lệ tương ứng 

s  tiền: 2.700.000.000 đồng. Ngày ch t danh sách cổ đông để thực hiện quyền 
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nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 24/11/2011 (trả cổ tức bằng cổ phiếu là 

2.699.940.000 đồng và trả cổ tức bằng tiền mặt là 60.000 đồng và Công ty đã 

thực hiện điều chỉnh v n điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 

điều chỉnh lần thứ 7 ngày 16/1/2012 đ i với s  cổ phiếu phát hành thêm). Ngày 

17/2/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo chấp thuận về 

nguyên tắc cho Công ty được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành từ nguồn 

trả cổ tức 2010 này. 
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VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO T I CH NH V  BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 . Kiểm to n độ   ập 

 Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC 

 Ý kiến kiểm toán độc lập: 

 

 

 Các nhận x t đặc biệt: (không có) 
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 . Kiểm to n nội bộ 

 Ý kiến kiểm toán nội bộ: (không có) 

 Các nhận x t đặc biệt : (không có) 

VII. CÁC CÔNG TY C  LIÊN QUAN 

Công t  m : 

 Công t  nắm giữ tr n 5   v n  ổ phần  ủ  DLGL INDPS: Công ty 
cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (54,67%). 

VIII. TỔ CHỨC V  NHÂN SỰ: 

1. Cơ  ấu tổ  hứ   ủ  DLGL INDPS: 

 

2. Tóm tắt  ý  ị h  ủ         nh n trong B n điều hành: 

 Ông L  Phú Hà – Gi m đ   

 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:  ng Lê Phú Hà từng đảm nhận các chức vụ 
như Trưởng phòng Kế hoạch Điều độ, Phó giám đ c Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. 

 ng được bổ nhiệm làm Giám đ c Công ty ngày 08/02/2009. 

 Ông Ph m Tiến Dũng – Phó gi m đ c 

 Năm sinh: 24/3/1977 
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 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

 Quá trình công tác: Có trên 10 năm kinh nghiệm, từ năm 2006 làm việc 
tại Phòng Kế hoạch Điều độ của Bến xe Đức Long Gia Lai (cũ).  ng 

được bổ nhiệm làm Phó giám đ c Phòng Kế hoạch Điều độ của DLGL 

INDPS từ năm 2010. 

Th m thông tin ông L  Hoàng Ngọ  

 Năm sinh: 04/6/1981 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

 Quá trình công tác: Có trên 10 năm kinh nghiệm, được bổ nhiệm làm 

Phó Giám đ c Công ty kể từ ngày 01/4/2008. 

3. Qu ền  ợi  ủ  B n Gi m đ  : Tiền lương, thưởng của Ban Giám đ c và 
các quyền lợi khác của Ban Giám đ c 

 Lương Giám đ c trung bình: 10.000.000 đồng. 

 Lương Phó giám đ c Trung bình: 8.000.000 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. 

4. S   ượng   n bộ  nh n vi n và  hính s  h đ i với người   o động: 

 Tổng s  lượng Cán bộ nhân viên trong toàn công ty tính đến 31/12/2011 

là 103 người. 

 Công ty luôn quan tâm thực hiện t t các chế độ, chính sách đ i với 

người lao động theo quy định của Luật lao động. Mức lương bình quân 

của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty năm 2011 là 4 triệu 

đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân hàng tháng là 3 triệu 

đồng/người/tháng. 

5. Th   đổi thành vi n Hội đồng Quản trị  Chủ tị h  B n Gi m đ    
Ban Kiểm so t  Kế to n trư ng. 

 Th   đổi  hứ    nh  ủ  thành vi n Hội đồng Quản trị: 
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1. Ngà           7  Công t  đượ  thành  ập và s  thành vi n HĐQT 

như s u: 

STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 

1 Võ Châu Hoàng Chủ tị h 

2 Bùi Pháp Thành viên 

3 Ph m Trưng Thành viên 

4 Đỗ Th nh Thành viên 

2. Ngày 08/02/2009 s  thành vi n HĐQT và  hứ    nh đượ  th   đổi 

như sau: (căn  ứ QĐ s  95  9 QĐ-HĐQT-BXDLGL ngày 

08/02/2009) 

STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Đỗ Chiến Đấu Chủ tị h HĐQT 

2 Ông Võ Châu Hoàng Phó CT. HĐQT 

3 Ông Đỗ Thanh Ủ  vi n HĐQT 

4 Ông Bùi Pháp Uỷ vi n HĐQT 

5 Ông Ph m Trưng Ủ  vi n HĐQT 

3. Ngà           9  s  thành vi n HĐQT th   đổi như s u:   ăn  ứ QĐ 
 6  QĐ-HĐQT  ngà           9) 

 

STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Bùi Pháp Chủ tị h HĐQT 

2 Ông Nguyễn Đình Tr c Ủ  vi n HĐQT 
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STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 

3 Ông Võ Châu Hoàng Ủ  vi n HĐQT 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu Uỷ vi n HĐQT 

5 Ông Lê Phú Hà Ủ  vi n HĐQT 

4. Ngà   7       9   hứ    nh     thành vi n HĐQT đượ  th   đổi 
như s u: 

STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Nguyễn Đình Tr c Chủ tị h HĐQT 

2 Ông Bùi Pháp Ủ  vi n HĐQT 

3 Ông Võ Châu Hoàng Ủ  vi n HĐQT 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu Uỷ vi n HĐQT 

5 Ông Lê Phú Hà Ủ  vi n HĐQT 

5. Trong năm        hứ    nh     thành vi n HĐQT không th   đổi. 

6. Ngà      5      ĐHĐCĐ Công t  đ  thông qu  việ  ông Ph m Tiến 

Dũng rút  hỏi Ban Kiểm so t đồng thời bổ nhiệm ông Ngô Tấn 

Qu   Việt  àm thành vi n Ban Kiểm so t. 

7. Ngày 12/6/2011   hứ    nh     thành vi n HĐQT đượ  th   đổi như 

sau: 

STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Đỗ Chiến Đấu Chủ tị h HĐQT 

2 Ông Bùi Pháp Ủ  vi n HĐQT 

3 Ông Võ Châu Hoàng Ủ  vi n HĐQT 

4 Ông Nguyễn Đình Tr c Uỷ vi n HĐQT 

5 Ông Lê Phú Hà Ủ  vi n HĐQT 

 8. Ngày 12/6/2011 ĐHĐCĐ Công t  đ  thông qu  việ  ông Ngô Tấn 

Qu   Việt rút  hỏi Ban Kiểm so t đồng thời bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Ho  

làm thành viên Ban Kiểm so t. 

 9. Ngà   5         HĐQT Công t  đ  nhóm họp và th ng 

nhất việ  miễn nhiệm  hứ  vụ Phó Gi m đ   đ i với Ông 

Ngu ễn Ngọ  Diễn. 
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  . Ngà     4      HĐQT Công t  đ  thông qu  việ  bổ 

nhiệm Ông L  Hoàng Ngọ  giữ  hứ  vụ Phó Gi m đ  . 

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG V  QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng Quản trị  Chủ tị h và B n Kiểm so t: 

 Thành vi n và  ơ  ấu  ủ  Hội đồng Quản trị: 

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2011 gồm 5 người, trong đó có 2 thành 

viên điều hành và 3 thành viên độc lập không điều hành. Cụ thể: 

 Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 

1.  ng Nguy n Đình Trạc – Thành viên độc lập không điều hành; 

2.  ng Bùi Pháp – Thành viên độc lập không điều hành; 

3.  ng V  Châu Hoàng – Thành viên độc lập không điều hành. 

 Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 

1.  ng Lê Phú Hà – Thành viên HĐQT – Giám đ c 

2.  ng Đỗ Chiến Đấu – Chủ tịch HĐQT. 

 Thành vi n và  ơ  ấu  ủ  B n Kiểm so t: 

Ban Kiểm soát của công ty năm 2011 gồm 3 người, trong đó có 2 là thành 

viên chuyên trách và một thành viên độc lập. Bao gồm: 

1. Bà Trần Thi Kim Cúc – Trưởng Ban kiểm soát – chuyên trách; 

2.  ng Lê Hoài Nhân – thành viên chuyên trách; 

3. Ông Đỗ Tấn Hoa – thành viên độc lập 

 Ho t động  ủ  Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã thể hiện t t vai trò đầu tàu 

lãnh đạo về đường l i chủ trương phát triển của Công ty, HĐQT đã thực hiện t t 

chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy đinh. Các thành viên HĐQT của Công ty đã 

thực hiện t t 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 điều hành 

v/v chuẩn bị các báo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 
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 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 d i và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua 

các văn bản, báo cáo của Ban Điều hành g i HĐQT. 

Cụ thể, trong năm 2011, 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 đ c triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề 

lớn đã được xem x t và phê duyệt như sau: 

 Phê duyệt, s a đổi, bổ sung 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 s  quy chế khác. 

 Phê duyệt, s a đổi, bổ sung 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. 

 Phê duyệt Nghị quyết HĐQT phương án trả cổ phiếu thưởng và Kế 

hoạch kinh doanh năm 2010. 

 Ho t động  ủ  thành vi n HĐQT độ   ập  hông điều hành: 

Các thành viên HĐQT 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 x t 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. 

 Ho t động  ủ      tiểu b n trong HĐQT Hội đồng thành vi n  ví  ụ Tiểu 

Ban Lương thư ng  Tiểu b n Đầu tư và Tiểu Ban Nh n sự…): Hiện nay 

Công ty đang xúc tiến thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành lập 

Tiểu ban Quản lý Cổ đông và Tiểu ban Đầu tư. 
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 Ho t động  ủ  B n Kiểm so t: 

Trong năm 2010, 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 2011: 

 Thự  hiện gi m s t đ i với ho t động  ủ  HĐQT   ụ thể: 

 Hoạt động lãnh đạo, giám sát của HĐQT đ i với Ban Giám đ c 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 

quản lý, điều hành và giám sát Giám đ c về s  dụng, bảo toàn và 

phát triển nguồn v n. 

 HĐQT giám sát Giám đ c trong quá trình thực hiện Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh. 

 Thự  hiện  hứ  năng gi m s t đ i với Gi m đ   và bộ m   quản  ý  

 ụ 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; 

 Việc Xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ th ng kiểm soát 

nội bộ, các quy chế, quy trình quản lý của Công ty; 

 Việc thực hiện quy chế ph i hợp với HĐQT trong quản lý điều 

hành… 

 Các công tác khác. 

 Kế ho  h để tăng  ường hiệu quả trong ho t 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: 
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 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 l i s ng để thực hiện t t 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 s  dụng và nâng cao hiệu quả v n. 

 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 chất 

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 đ c điều hành: 

I Hội đồng quản trị 

1 Chủ tịch 1 5.000.000 60.000.000 

2 Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 

3 2.000.000 72.000.000 

3 Thành viên chuyên trách 1 2.000.000 24.000.000 

 Cộng  I) 5 13.000.000 156.000.000 

II B n Kiểm so t 

1 Trưởng Ban kiểm soát 

chuyên trách 

1 3.000.000 36.000.000 

2 Thành viên BKS chuyên 

trách 

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 

STT CHI TIẾT 
S  

NGƯỜI 

THU NHẬP 

BÌNH QUÂN 

/THÁNG 

TỔNG 

CÔNG NĂM 
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 S   ượng thành vi n HĐQT  B n Kiểm so t  B n Gi m đ   đ   ó  hứng 
 hỉ đào t o về quản trị  ông t : 06/10 người. 

 Tỷ  ệ s  hữu  ổ phần và những th   đổi trong tỷ  ệ nắm giữ  ổ phần  ủ  

thành vi n HĐQT: 

1. Ngày 21/12/2007, Công ty được thành lập và s  thành viên HĐQT như sau: 

STT HỌ V  TÊN CHỨC DANH 
S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1 Võ Châu Hoàng Chủ tịch 50.000 5% 

2 

Bùi Pháp (Đại diện 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đức Long Gia lai) 

Thành viên 

820.000 82% 

3 Ph m Trưng Thành viên 30.000 3% 

4 Đỗ Th nh Thành viên 50.000 5% 

2. Ngày 08/02/2009. s  thành viên HĐQT và chức danh được thay đổi như 
sau: (Căn cứ QĐ s  95/09/Q Đ-HĐQT-BXDLGL ngày 08/02/2009) 

  

STT HỌ V  TÊN 
CHỨC 

DANH 

S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1  ng Đỗ Chiến Đấu 
Chủ tịch 

HĐQT 

0 0% 

2 Ông Võ Châu Hoàng 
Phó CT. 

HĐQT 

50.000 5% 

3  ng Đỗ Thanh 
Ủy viên 

HĐQT 

50.000 5% 

4 

 ng Bùi Pháp (Đại diện 

Công ty cổ phần Tập 

Đoàn Đức Long Gia Lai) 

Uỷ viên 

HĐQT 

820.000 82% 

5 Ông Phạm Trưng 
Ủy viên 

HĐQT 

30.000 3% 
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3. Ngày 11/03/2009, s  thành viên HĐQT thay đổi như sau: 

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

 

 

STT HỌ V  TÊN 
CHỨC 

DANH 

S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1 

 ng Bùi Pháp (Đại diện 

Công ty cổ phần Tập 

Đoàn Đức Long Gia Lai) 

Chủ tịch 

HĐQT 

820.000 82% 

2 Ông Nguy n Đình Trạc 
Ủy viên 

HĐQT 

70.000 7% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

0 0% 

4  ng Đỗ Chiến Đấu 
Uỷ viên 

HĐQT 

30.000 3% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

30.000 3% 

STT HỌ V  TÊN 
CHỨC 

DANH 

S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1 Ông Nguy n Đình Trạc 
Chủ tịch 

HĐQT 

70.000 4,67% 

2 

 ng Bùi Pháp (Đại diện 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đức Long Gia Lai) 

Ủy viên 

HĐQT 

820.000 54,67% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

10.500 0,70% 

4  ng Đỗ Chiến Đấu 
Uỷ viên 

HĐQT 

31.500 2,07% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

31.500 2,07% 
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5. Ngày 02/12/2010, chức danh các thành viên HĐQT và s  cổ phần nắm 
giữ được thay đổi như sau: 

 

6. Ngày 16/01/2012, chức danh thành viên HĐQT và s  cổ phần được nắm 

giữ thay đổi như sau: 

        

 

STT HỌ V  TÊN 
CHỨC 

DANH 

S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1 Ông Nguy n Đình Trạc 
Chủ tịch 

HĐQT 

84.000 4,67% 

2 

 ng Bùi Pháp (Đại diện 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đức Long Gia Lai) 

Ủy viên 

HĐQT 

984.000 54,67% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

12.600 0,70% 

4  ng Đỗ Chiến Đấu 
Uỷ viên 

HĐQT 

37.320 2,07% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

37.320 2,07% 

 STT HỌ V  TÊN 
CHỨC 

DANH 

S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1  ng Đỗ Chiến Đấu 
Chủ tịch 

HĐQT 

42.918 2,07% 

2 

 ng Bùi Pháp (Đại diện 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đức Long Gia Lai) 

Ủy viên 

HĐQT 

1.131.600 54,67% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

14.490 0,70% 

4 Ông Nguy n Đình Trạc 
Uỷ viên 

HĐQT 

96.600 4,67% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

42.918 2,07% 
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 Thông tin về     gi o  ị h  ổ phiếu  hu ển nhượng phần v n góp  ủ  
Công t   ủ      thành vi n Hội đồng Quản trị  B n Gi m đ   điều hành  

Ban Kiểm so t và những người  i n qu n tới     đ i tượng nói tr n:  

 Trong năm 2011, các thành viên HĐQT, Ban Giám đ c, Ban Kiểm soát của 

Công ty không có giao dịch và chuyển nhượng cổ phần. 

 Thông tin về hợp đồng  ho   gi o  ị h đ  đượ   ý  ết với Công t   ủ  
thành viên Hội đồng Quản trị  B n Gi m đ    B n Kiểm so t và những 

người  i n qu n tới     đ i tượng nói tr n:  

 Không có. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:  

2.1. Cổ  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong năm 2011, Công ty không có sự thay đổi về thành viên góp v n (Cổ 

đông sáng lập).  

 

 

 

 

S

T

T 

HỌ V  TÊN 
CHỨC 

DANH 
ĐỊA CHỈ 

S  CỔ 

PHẦN 

T  LỆ 

1  ng Đỗ Chiến Đấu 
Chủ tịch 

HĐQT 

43 Lý Nam Đế, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

42.918 2,07% 

2 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đức Long Gia 

Lai 

 
02 Đặng Trần Côn, 

TP. Pleiku, Gia Lai 

1.131.6

00 

54,67% 

3 
Ông Võ Châu 

Hoàng 

Ủy viên 

HĐQT 

Tổ 7, P. Trà Bá, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

14.490 0,70% 

4 
Ông Nguy n Đình 

Trạc 

Uỷ viên 

HĐQT 

06B Trần Cao Vân, 

TP. Pleiku, Gia Lai 

96.600 4,67% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

Tổ 13, P. Diên 

Hồng, TP. Pleiku, 

Gia Lai 

42.918 2,07% 
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 Thông tin  hi tiết về Cổ đông  ớn trong nướ : 

I Cổ đông tổ  hức 

1 

Công ty cổ phần 

Tập Đoàn Đức 

Long Gia Lai 

- Ông Bùi Ph p 

làm đại diện 

S  2 Đặng Trần 

Côn, P. Trà Bá, 

TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Tập đoàn 

kinh tế Đa 

ngành 

1.131.600 54,67 

 

 . KẾT LUẬN: 

ăm 2011 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động khủng hoảng giảm 

phát và khủng hoảng thâm hụt ngân sách từ các nước Châu Âu đã ảnh 

hưởng rất lớn đến nền kinh tế Thế giới. Bên cạnh đó là việc phát triển 

bất cân đ i giữa nước giàu, ngh o; giữa các Châu lục và giữa các qu c gia. Sự 

phát triển quá nóng của Trung Qu c đã làm nhu cầu về tài nguyên khoáng sản, 

năng lượng, lao động chịu nhiều áp lực. Vấn đề ô nhi m môi trường, biến đổi khí 

hậu, động đất, thiên tai, chiến tranh, bất ổn chính trị Thế giới cũng ngày một 

nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam ngoài chịu tác động của nền kinh tế Thế giới 

thì trong nội tại nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều rủi ro như: Lạm phát cao, 

thất nghiệp và tỷ lệ tăng trưởng dân s  cao, chính sách điều tiết vĩ mô không ổn 

định, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, ô nhi m môi trường và khai thác tài nguyên 

thiên nhiên, tài nguyên rừng quá mức. 

ầu thị trường trong nước và thị trường Thế giới giảm. Nhất là giá nhiên 

liệu xăng, dầu phục vụ chính cho sản xuất kinh doanh của DLGL 

INDPS tăng cao. Đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của 

Công ty. Nhìn lại một năm đã qua, những bài học được đúc kết và kinh nghiệm 

cho con đường phát triển của DLGL INDPS. HĐQT và Ban Lãnh đạo cùng Tập 

thể CBCNV nhận thấy còn rất nhiều công việc phải làm trong các năm tới. 

 

STT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ 

NGÀNH 

NGHỀ 

HOẠT 

ĐỘNG 

S  CỔ 

PHẦN 

NẮM 

GIỮ 

Tỷ  ệ 

(%) 

N 

C 
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 Kế ho  h  ho     năm tiếp th o: 

Tập thể DLGL INDPS với một tinh thần đoàn kết, tương hỗ và quyết tâm 

xây dựng kế hoạch giai đoạn 2012-2016 để hiện thực hoá tầm nhìn: “DLGL 

INDPS 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”. Kế hoạch năm 2012, doanh thu là 

30 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 7,2 tỷ. Phấn đấu t c độ tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận sau thuế hàng năm là 15%. 

goài lĩnh vực kinh doanh bến xe, bãi đỗ vận tải hành khách thì DLGL 

INDPS đang chú trọng mở rộng cung cấp dịch vụ k m theo, như cho 

thuê văn phòng, cho thuê ki  t, khu vui chơi, giải trí và trung tâm kinh 

doanh thương mại theo phương châm:  Bến     à nhà  C n bộ nh n vi n  à 

 hủ . Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ th ng quản 

lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 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. 

 

  

                                     

 

N 


