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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 
 
THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt        

Tên tiếng Anh: Dalat Real Estate  

Địa chỉ:   21 Trần Phú, Phường 3, TP.Đà Lạt 

Điện thoại:  (84) 63 3822 243 

Fax:   (84) 63 3821 433 

Website:  www.dalatreal.com.vn 
 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Vốn điều lệ:       45,000,000,000 đồng 

  Mã chứng khoán:          DLR     

  Sàn niêm yết:       HNX 

Ngày bắt đầu niêm yết:  20/05/2010 

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 4,500,000 cổ phiếu 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH 

1. Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà làm việc, nhà 

ở.  

2. Thi công xây lắp các công trình: dân dụng, giao 

thông, thủy lợi, công nghiệp, công trình điện từ 35KV 

trở xuống, công trình hạ tầng kỹ thuật 

3. Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng, hàng trang 

trí nội thất, sản phẩm bê tông, kinh doanh vận tải hàng 

4. Lập quy hoạch, tư vấn lập dự án, tư vấn quản lý dự 

án, tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng: 

dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ 

thuật 

5. Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình xây 

dựng: dân dụng, công nghiệp 

6. Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn 

7. Lập hồ khảo sát địa hình và khai thác vật liệu xây 

dựng 

8. Kinh doanh: dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải 

trí, dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách 

9. Kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất 

động sản 

10. Đào tạo nghề cho công nhân xây dựng. 
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CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT – TỔNG QUAN 

Năm đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty CP Địa Ốc Đà Lạt đã có những bước đi 

vững chắc để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện cho 

Công ty phát triển. 

Những biến động của nền kinh tế thị trường trong những năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể 

CB.NNV, sự năng động của ban điều hành và tận dụng các lợi thế tiềm năng của doanh nghiệp, năm 

2011, Cty CP Địa Ốc Đà Lạt đã đạt 178.2 tỷ đồng doanh thu với 7.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt 

đạt 105,56% và 95,51% so với kế hoạch. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Đơn vị: Triệu đồng 
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CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT – TỔNG QUAN 

Chỉ tiêu (Đơn vị: đồng)                  2009                 2010                2011  

Doanh thu thuần        128,398,982,719  169,365,130,129  178,231,917,181 

Giá vốn hàng bán        107,546,235,456    141,827,570,562  151,660,772,659 

Lợi nhuận gộp          20,852,747,263      27,537,559,567  26,571,144,522 

Chi phí bán hàng               264,053,955           961,992,825  1,150,978,873 

Chi phí quản lý            8,866,670,184      11,327,048,827  12,131,487,796 

Lợi nhuận khác               860,564,582           524,605,348  575,688,905 

EBIT 
(Thu nhập trước thuế và lãi vay)          12,582,587,706      15,773,123,263    13,864,366,758  

Chi phí tài chính ròng (Doanh thu tài chính-Chi phí 
tài chính)          (5,544,594,192)      (4,514,956,647)    (4,413,558,771) 

Lợi nhuận trước thuế            7,037,993,514      11,258,166,616  9,477,176,124 

Thuế TNDN            1,231,657,615        2,814,541,654       2,166,818,072  

Lợi nhuận sau thuế            5,806,335,899        8,443,624,962       7,310,358,052  

Tài sản ngắn hạn        124,426,244,605    162,544,007,305   229,198,280,107  

Tài sản dài hạn          67,106,185,604      71,133,192,439     72,753,114,395  

Tổng Tài Sản        191,532,430,209    233,677,199,744   301,951,394,502  

Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn        125,353,989,371    163,736,860,437   231,380,129,845  

Vốn chủ sở hữu          66,178,440,838      69,940,339,307     70,571,264,657  

Chỉ số tài chính    

Tỷ suất lợi nhuận gộp 16% 16% 15% 

Tỷ suất EBIT 10% 9% 8% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 5% 5% 4% 

Tăng trưởng doanh thu thuần 32% 32% 5% 

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 102% 45% -13% 

Chỉ số thanh toán nhanh (lần)                            1.09                      0.97                      0.46  

Nợ phải trả trên Vốn CSH 189% 234% 328% 

Thu nhập trên Vốn CSH (ROE) 9% 12% 10% 

Thu nhập trên Tổng Tài Sản (ROA) 3% 4% 2% 

EPS                          1,290                    1,876                     1,624  
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2008 
Thành lập Công ty CP Địa Ốc Đà Lạt 

từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà 

nước: Công ty Kinh doanh & Phát 

triển Nhà Lâm Đồng. 

 

Năm 2009 

Công ty chính thức đi vào hoạt động 

theo mô hình công ty cổ phần kể từ 

ngày 01/01/2008.  
 

  Năm 2010 
Ngày 20/5/2010 công ty chính thức 

niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. 
 

 
  Năm 2011 

Thành lập Công ty TNHH Một 

Thành Viên Xây Dựng Địa Ốc Đà Lạt. 

Thành lập Công ty TNHH Một 

Thành Viên Địa Ốc Bảo Lộc. Tham 

gia góp vốn vào Công ty TNHH Tư 

Vấn Xây Dựng Địa ốc Đà Lạt. 
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NHỮNG CON SỐ ĐÁNG QUAN TÂM 

NĂM 2011 

  33.46 ha 
Quỹ đất Đà Lạt Real đang quản 
lý sử dụng. 
 

25 
Số căn biệt thự đang quản lý sử 
dụng, kinh doanh. 

178 tỷ 
Doanh thu thuần, đạt 105,56% 
so với kế hoạch. 
 

7.3 tỷ 
Lợi nhuận sau thuế, đạt 
95,51% so với kế hoạch trong 
bối cảnh khó khăn của thị 
trường. 
 

1,624 đồng 
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 
DLR. 
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Da Lat 
Real Co

Công Ty TNHH 
MTV XD Địa 

ốc Đà Lạt 

Công Ty TNHH 
MTV Địa ốc 

Bảo Lộc

Công Ty TNHH 
Tư Vấn XD Địa 

ốc Đà Lạt 

Công ty Du lịch 
Mai Anh Đào

Hệ thống Công ty 
Thành viên, Liên kết 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
 
 

Đại hội đồng 
cổ đông 

 

Ban kiểm soát Hội đồng quản 
trị 

 

Tổng giám đốc 

Phó Tổng giám 
đốc sản xuất 

Phó Tổng giám 
đốc kỹ thuật 

XN 
khai 
thác 
chế 
biến 
đá 

Nhà 
máy 
gạch 

Nghĩa 
Đức 

Phòng 
Thiết 
bị & 

VLXD 

Cty 
Du 
lịch 
Mai 
Anh 
Đào 

Phòng 
Kiểm 
toán 

nội bộ 

Phòng 
Hành 
chính 
quản 

trị 

Phòng 
Kế 

hoạch 
tổng 
hợp 

Sàn 
giao 
dịch 
Bất 

động 
sản 

Phòng 
Quản 
lý đầu 

tư 

Phòng 
Kỹ 

thuật 
thi 

công 

Cty TNHH 
MTV XD địa 

ốc Đà Lạt 

Cty TNHH 
MTV địa ốc 

Bảo Lộc 

Cty TNHH Tư 
vấn xây dựng 
địa ốc Đà Lạt 

BỘ MÁY 
QUẢN TRỊ 

BỘ MÁY 
ĐIỀU 

Mô hình 3 cấp quản lý 

Người đại diện vốn 

Phòng 
Tài 

chính 
kế 

toán 
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TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1. Ông CHẾ ANH - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Ngày sinh:    20/12/1952 
Trình độ văn hóa:    10/10 
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Xây dựng 

2. Ông TRẦN VĂN CHÂU - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:    23/1/1955 

Trình độ văn hóa:    12/12 
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế 

3. Ông VÕ HỮU THIỆN - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:    23/1/1957 
Trình độ văn hóa:    10/10 
Trình độ chuyên môn:   Ths. Quản trị kinh doanh, Kỹ sư điện 

4. Ông VÕ VĂN TÀI - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:     01/1/1967 

Trình độ văn hóa:    12/12 
Trình độ chuyên môn:   Đại học Tài chính Kế toán 

5. Ông TRẦN NGÔ PHÚC VŨ - Thành viên HĐQT 

Ngày sinh:    23/8/1972 
Trình độ văn hóa:    12/12 
Trình độ chuyên môn:  Đại học kinh tế 

6. Ông NGÔ PHƯỚC - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:     20/5/1964 

Trình độ văn hóa:    12/12 
Trình độ chuyên môn:   Cử nhân khoa học – Ngành Luật 

7. Ông ĐẶNG VĂN BÌNH - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:     01/5/1954 

Trình độ văn hóa:   10/10 
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng 
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8. Ông NGUYỄN VĂN ĐẬU - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:     13/3/1958 
Trình độ văn hóa:    12/12 
Trình độ chuyên môn:   Cử nhân kinh tế 

9. Ông NGUYỄN QUANG TRUNG  - Thành viên HĐQT 
Ngày sinh:    1972    

Trình độ văn hóa:   12/12  
Trình độ chuyên môn:  Ths.Tài chính và kinh tế tiền tệ  

 

BAN KIỂM SOÁT 
1. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN – Trưởng Ban kiểm soát 

Ngày sinh:    1978 
Trình độ văn hóa:   12/12 

Trình độ chuyên môn:   Ths. Kinh tế 

2. Ông BÙI THANH BÌNH – Thành viên BKS 

Ngày sinh:    26/1/1955  
Trình độ văn hóa:   10/10  

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng 

3. Ông TRẦN ANH HOÀNG – Thành viên BKS 

Ngày sinh:    02/7/1976 
Trình độ văn hóa:   12/12 

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng, Ths. Quản trị kinh doanh 

4. Bà NGUYỄN THỊ THANH HIẾU – Thành viên BKS 

Ngày sinh:    15/9/1965 

Trình độ văn hóa:   12/12 
Trình độ chuyên môn:   Trung cấp kế toán 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

1. Ông NGÔ PHƯỚC – Tổng giám đốc 
Ngày sinh:     20/5/1964 

Trình độ văn hóa:    12/12 
Trình độ chuyên môn:   Cử nhân khoa học – Ngành Luật 

2. Ông ĐẶNG VĂN BÌNH – Phó Tổng giám đốc 

Ngày sinh:     01/5/1954 
Trình độ văn hóa:   10/10 
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng 

3. Ông NGUYỄN VĂN BẢO – Phó Tổng giám đốc 

Ngày sinh:     14/5/1971 
Trình độ văn hóa:   12/12 
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng 
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 
1. CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN (CBNV) CÔNG 
TY 

Dalatreal chú trọng xây dựng môi trường làm 
việc thân thiện và chuyên nghiệp, tạo điều kiện 
để tất cả CB-CNV phát huy tối đa sự sáng tạo 
và năng lực làm việc. Công ty đặc biệt đề cao 
công tác xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa 
nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho 
những năm tiếp theo. 

Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ nhiều 
nguồn trên thị trường lao động để đa dạng đội 
ngũ quản lý, nhân viên cho công ty. Ngoài ra, 
công ty còn tham gia các chương trình tài trợ 
học bổng cho sinh viên, tiếp nhận sinh viên 
thực tập như là một phương pháp xây dựng 
nguồn nhân lực dự trữ. 

Để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao công 
ty xây dựng một chế độ thu nhập cạnh tranh. 
Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty luôn quan 
tâm hỗ trợ vào tạo mọi điều kiện để CB-CNV 
được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ. Qua đó sắp xếp nguồn nhân 
lực phù hợp với trình độ và yêu cầu của các 
đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời tình hình phát 
triển của Công ty. 

Ngoài ra để nâng cao tinh thần làm việc, 
Công ty thường xuyên chăm sóc, kịp thời 
động viên khen thưởng người lao động nhân 
dịp các ngày lễ lớn trong năm, giải quyết 
lương tháng 13 cho toàn thể CB-CNV công 
ty; khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân 
có những đóng góp tích cực cho sự phát triển 
của công ty. 

Dalatreal thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế 
độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho tất cả các CB-CNV và phụ 
cấp độc hại cho các trường hợp được hưởng 
theo quy định. 

 

 

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc 

  

Dalatreal luôn đánh giá 
cao các cán bộ có đóng 

góp tích cực cho sự phát 
triển chung của công ty 
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Công ty thực hiện chương trình nghỉ dưỡng hàng 
năm để các CB-CNV thư giãn, nghỉ ngơi. Ngoài 
ra,  còn triển khai các chương trình tham quan 
thực tế kết hợp với du lịch nhằm mục đích vừa 
tăng cường sự gắn kết giữa người với người trong 
tập thể vừa trực tiếp tạo điều kiện cho CB-CNV 
mở rộng tầm nhìn để nâng cao hơn nữa năng lực 
bản thân. 

Ngoài ra, công ty quan tâm đến những chính sách 
chăm sóc đời sống tinh thần của CB-CNV thông 
qua các hoạt động đoàn thể, tổ chức sinh hoạt văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu trong các 
ngày lễ kỷ niệm của các tổ chức đoàn thể.  

Hàng năm Công ty đã vận động đóng góp của 
CB-CNV và trích  một phần lợi nhuận để giúp đỡ 
những CB-CNV gặp khó khăn, ngoài ra Công ty 
còn nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ 
cấp thương binh, xây dựng nhà tình thương, hổ 
trợ kinh phí cho các TT bảo trợ xã hội,  cùng với 
Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm 
Đồng và Học Viện Lục Quân Đà Lạt chăm sóc Xã 
nghèo… 

2. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ QUA CÁC NĂM 

Năm 2009 2010 2011 
Số lượng (người) 180 228 240 

 

3. CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ CBNV NĂM 2011 

Nhóm trình độ Số lượng Tỷ lệ 
Thạc sỹ 01 0.4% 
Trình độ Đại học, cao 
đẳng 73 30.4% 

Trung cấp 41 17.1% 
Công nhân kỹ thuật 45 18.8% 
Lao động phổ thông 80 33.3% 

 

4. THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc cải 
thiện đời sống và điều kiện làm việc cho CB-CNV, 
tiếp tục điều chỉnh thang bảng lương cho phù hợp với 
tỷ lệ lạm phát, phù hợp với thị trường.  
+ Lương bình quân của CB-CNV năm 2010 là 
4,000,000 đồng/ người/ tháng. 
+ Lương bình quân của CB-CNV năm 2011 là 
4,500,000 đồng/người/tháng. 
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ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Báo cáo thường niên 2011      20 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ 

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua đã có nhiều 
cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc 
trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và 
theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, 
giám sát, chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp 
việc của Công ty trong các mặt hoạt động. Đặc biệt 
trong lĩnh vực tài chính, việc chấp hành Điều lệ Công 
ty và Pháp luật của Nhà nước. 

Trong năm 2011 HĐQT tổ chức  các phiên họp thường 
kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ, ngoài ra còn tổ 
chức trao đổi bất thường để xin ý kiến bằng văn bản, 
thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời điều chỉnh 
một số nội dung chỉ đạo cho phù hợp tình hình thực tế 
của doanh nghiệp, tạo điều kiện, thúc đẩy Ban TGĐ 
thực hiện thắng lợi NQ của HĐQT. Mỗi phiên họp của 
HĐQT hoặc mỗi lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, 
HĐQT đều có nghị quyết từng nội dung cụ thể, có phân 
công trách nhiệm và yêu cầu tiến độ thực hiện, 

Năm 2011 Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp 
thường kỳ và 14 đợt xin ý kiến bằng văn bản để bàn 
bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền 
của HĐQT, nhìn chung trong năm 2011, HĐQT đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 
25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đúng 
quy định của pháp luật. 

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CỦA THỊ TRƯỜNG 
BĐS 

Lĩnh vực bất động sản năm vừa qua chứng kiến nhiều 
bước thăng trầm. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào bất động sản suy giảm, nhiều dự án bị rút 
giấy phép hoặc gia hạn thời gian triển khai, lượng sản 
phẩm giao dịch trên thị trường thấp và đặc biệt là việc 
thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên 
tiềm năng trung và dài hạn của thị trường bất động sản 
Việt Nam vẫn được đánh giá cao bởi sự kỳ vọng về 
phục hồi kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà 
ở ngày càng cấp thiết do sự gia tăng dân số. Trong bối 
cảnh không nhiều thuận lợi của thị trường, Dalatreal 
vẫn có một năm phát triển khá ấn tượng. Doanh thu và 
lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 178,2 tỷ và 7.3 tỷ đồng, 
đạt 105,56% và 95,51% so với kế hoạch. 

Công tác giám sát hoạt động của Ban điều 
hành 

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội 
đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, 
phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội 
đồng quản trị đối với Ban điều hành; các thành viên đã 
nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty 
trong năm 2011; 

HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban 
Tổng giám đốc, đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo 
gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của 
Công ty; 

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy 
Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của 
Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều 
chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế 
và yêu cầu của Hội đồng quản trị. 

NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI 

Mặc dù Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của 
các cơ quan, ban ngành trong Tỉnh, các tổ chức tài 
chính tín dụng, các đối tác kinh doanh hợp tác. Sự chỉ 
đạo trách nhiệm, tâm huyết của HĐQT, sự cố gắng của 
Ban điều hành với trọng trách được giao, thể hiện được 
vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; Hầu hết 
CB-CNV tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với Công ty, 
có hiểu biết về nghiệp vụ, siêng năng tận tụy với công 
việc tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, yếu kém đã bộc 
lộ cần được khắc phục như: 
 Điều hành của Ban TGĐ chưa đồng bộ, chưa 

hiệu quả. 
 Tình hình nhân lực chưa ngang tầm với yêu cầu 

phát triển công ty. 
 Chỉ đạo, điều hành thực hiện các dự án thiếu chặt 

chẻ, còn nhiều sai sót, tiến độ hoàn thành các hạng mục 
công trình chậm so với dự kiến ảnh hưởng đến kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và bàn giao công trình đưa 
vào sử dụng. 
 Cơ cấu vốn chưa cân đối, quản lý vốn chưa thật 

sự chặt chẻ, chưa phù hợp điều kiện tài chính của DN 
làm tăng áp lực lên các mặt hoạt động kinh doanh. 
 Tình hình vĩ mô trong nước và thế giới diễn biến 

phức tạp, lạm phát và lãi suất tăng cao làm tăng chi phí 
đầu vào gây hạn chế cho hiệu quả kinh doanh. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo) 

TRIỂN VỌNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT 
ĐỘNG NĂM 2012 

Theo dự đoán năm 2012 là năm tình hình kinh tế của 
cả nước còn nhiều khó khăn, thậm chí còn khó khăn 
hơn năm 2011 vừa qua. Nguyên nhân cơ bản là do 
diễn biến chung của nền kinh tế thế giới vẫn còn ẩn 
chứa nhiều bất ổn, nguy cơ khủng hoảng tài chính tái 
diễn và trầm trọng hơn, tác động trực tiếp đến khả 
năng ổn định và phục hồi nền kinh tế của nhiều quốc 
gia trong đó có Việt Nam. 

Xuất phát từ nhận định và phân tích tình hình kinh tế 
vĩ mô như trên, HĐQT Công ty dự kiến mục tiêu và 
định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2012 như sau: 

 Tiếp tục lộ trình Tái cấu trúc doanh nghiệp; 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đổi 
mới cơ chế quản lý; Nâng cao năng lực cạnh 
tranh; Quản lý và sử dụng tốt nguồn lực bên 
trong và bên ngoài nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất.. 

 

 Không lấy tăng trưởng làm mục tiêu, đặt tiêu 
chí phòng thủ, hiệu quả trong hoạt động kinh 
doanh lên hàng đầu; Duy trì và ổn định tình 
hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 
 

 Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài 
chính gắn liền với chiến lược phát triển của 
doanh nghiệp; Phát triển Công ty theo mô 
hình năng động, linh hoạt, tập trung vào các 
ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh 
nghiệp, khai thác được thế mạnh đặc thù của 
địa phương, phù hợp với định hướng của 
Tỉnh và chính sách kinh tế vĩ mô. 

 

 

  

Tập trung mọi nguồn lực để 
đảm bảo đầu tư cho các dự 

án đang triển khai, đảm bảo 
yêu cầu về tiến độ, chất 

lượng mỹ thuật, kỹ thuật 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 

Xác định năm 2011 là một năm thật sự khó khăn đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước đặc 
biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực phi sản xuất do 
Chính phủ áp dụng các biện pháp nhằm tập trung kiềm chế lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị 
quyết 11/NQ – CP ngày 24/02/2011của Chính phủ; 

Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt là Doanh nghiệp hoạt động trên 
các lĩnh vực chính: Kinh doanh bất động sản; Thi công xây lắp 
công trình; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đang chịu tác 
động trực tiếp đến các biện pháp của Chính phủ như: khả năng 
thu xếp vốn bế tắc do chính sách thắt chặt tiền tệ; lạm phát tăng 
cao, biến động tỷ giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí đầu 
vào; hoạt động sản xuất vậy liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng do 
thị trường bất động sản đóng băng. 

Từ tình hình trên, trong năm 2011 doanh nghiệp đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh cũng không gặp ít khó khăn, đặc biệt 
chi phí đầu vào, lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mức 
cao … 

 
 

Doanh thu 2011 
tăng 5%  

so với năm 2010,  
đạt 178 tỷ đồng 
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Đơn vị: tỷ đồng 
 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 So sánh 2011 và 2010 
Tăng/giảm 

Doanh thu thuần          128.4            169.4           178.2                     8.83  5,2% 

Lợi nhuận gộp          20.85            27.54          26.57                   (0.97)  -3.5% 

Lợi nhuận trước thuế            7.04            11.26           9.48                    (1.78) -15.8% 

Lợi nhuận sau thuế            5.81             8.44            7. 31                   (1.13)  -13.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.3 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế năm 2011. 
Đạt 95,51% so với kế hoạch 
2011. 

 
178 tỷ đồng 
Doanh thu thuần năm 2011. 
Tăng 5% so với năm 2010, 
vượt 5.56% kế hoạch năm 
2011 
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 3 NĂM GẦN NHẤT 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Cơ cấu vốn     
Hệ số nợ/tổng tài sản 65% 70% 77% 
Hệ số nợ vay/tổng tài sản 40% 38% 38% 
Khả năng thanh toán     
Hệ số thanh toán hiện hành              1.92                2.17               1.60  
Hệ số thanh toán nhanh              1.09                0.97               0.46  
Khả năng sinh lời     
TỶ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5% 5% 4% 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 9% 12% 10% 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3% 4% 2% 
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần - EPS           1,290              1,876             1,624  

 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2011 

Doanh thu năm 2011 tăng 5,56% so với năm 2010, đạt 
178 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỷ đồng. 

Nhìn chung, năm 2011 đánh dấu một bước chuyển mình 
của doanh nghiệp, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ 
chính sách vĩ mô, tình hình nguồn vốn khó khăn và phải 
giải quyết các vấn đề nội tại nhưng công ty vẫn đạt được 
kết quả kinh doanh tương đối. 

Những chỉ số tăng trưởng trên mặc dù không mấy ấn 
tượng nhưng nếu xét trong bối cảnh thị trường không 
thuận lợi như năm vừa qua đây là một kết quả khá khả 
quan. Thể hiện sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty. 

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp có sự thay đổi, cụ 
thể khả năng thanh toán ngắn hạn 2011 đang ở mức 1.61 
lần, giảm so với 2010. Điều này là do: các khoản phải thu 
vẫn còn nhiều, hàng tồn kho lớn vì đặc thù kinh doanh 
của doanh nghiệp là bất động sản và xây lắp nên hệ số 
này ở mức tương đối cao so với một số ngành khác nhưng 
lại tương quan với trung bình của cả ngành BĐS. Khả 
năng thanh toán của doanh nghiệp đang thể hiện có sự 
khó khăn về vốn lưu động, thực tế là hệ số thanh toán 
nhanh năm 2011 đang ở mức dưới 1. Tuy nhiên điều này 
chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn, không quá quan trọng và 
chủ yếu phụ thuộc vào chu kỳ kinh doanh của Công ty. 
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Theo tính toán, Công ty đang có mức 
Nợ/Tổng tài sản ở mức cao 77%, hệ số này 
ở mức cao cũng dễ hiểu là do trong cơ cấu 
nợ của DN có khoản vay dài hạn để thực 
hiện các công trình lớn, thực chất khoản vay 
này được UBND Tỉnh Lâm Đồng trả chi 
phí lãi vay, vì Công ty thực hiện các công 
trình và chuyển giao theo hình thức BT. Với 
cấu trúc vốn điều lệ 45 tỷ, trong khi các 
công trình thực hiện có giá trị khá lớn (có 
khi gấp vài lần vốn điều lệ) nên việc sử 
dụng phương án vốn vay để tài trợ là điều 
đương nhiên, vì vậy hệ số nợ/tổng tài sản là 
77% là tương đối phù hợp với hoạt động 
hiện tại của doanh nghiệp. 

Dù vậy, với cơ cấu tài sản chủ yếu là các 
Tài sản cố định, trong đó phần lớn bất động 
sản kinh doanh đã cho thuê dài hạn trước 
khi cổ phần hóa và bất động sản đang trong 
giai đoạn giải phóng mặt bằng thì cơ cấu 
vốn như trên sẽ làm chi phí lãi vay cao, gây 
áp lực và mất cân đối với tình trạng tài 
chính doanh nghiệp. 

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Ban điều 
hành Công ty đã triển khai quyết liệt và linh 
hoạt các biện pháp nhằm giảm sự mất cân 
đối về tài chính; Tiến hành rà soát, đánh giá 
tình hình công nợ trên các lĩnh vực hoạt 
động, tích cực bám sát các chủ đầu tư, các 
đối tác để xử lý công nợ chậm thanh toán, 
nhất là trên lĩnh vực thi công xây lắp; Linh 
hoạt về điều hành tài chính không để xảy ra 
tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, đảm bảo uy 
tín của doanh nghiệp trên lĩnh vực tín dụng; 
Linh hoạt, mềm dẻo, tranh thủ sự quan tâm, 
hỗ trợ của lãnh đạo các cấp chấp thuận các 
cơ chế, chính sách đầu tư, chính sách thanh 
toán các dự án đầu tư xây dựng có giá trị 
lớn có lợi cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh, hoạt động tài chính của doanh 
nghiệp; 

Trên lĩnh vực sản xuất, bám sát tình hình 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tập 
trung triển khai các giải pháp nâng cao năng 
lực sản xuất, giải phóng hàng tồn kho, thu 
hồi công nợ, tiết kiệm chi phí, từng bước 
tạo ra dòng thu ổn định và tăng trưởng, hỗ 
trợ sự ổn định dòng tiền doanh nghiệp. 

Với những cố gắng trong công tác quản lý, 
điều hành, hoạt động của ban lãnh đạo cũng 
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như tập thể cán bộ công nhân viên công ty 
đã đem về kết quả tích cực cho cổ đông. 
Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2011 đạt 
1,624 đ. Hiệu quả hoạt động của DN cũng 
giữ vững được thành tích như năm ngoái dù 
tình hình ngành nhìn chung có nhiều bất lợi 
hơn, hệ số LNST/VCSH vẫn đạt được 10%. 
Đây là những kết quả rất đáng khích lệ cho 
tập thể công ty, và cũng là bàn đạp tiến lên 
phía trước của doanh nghiệp trong thời gian 
tới.  

Về nguồn vốn tài trợ, để giải quyết bài toán 
giảm nợ vay trong cấu trúc vốn Ban giám 
đốc đang xem xét cấu trúc lại tài chính, 
trong đó giải pháp tăng vốn chủ sở hữu là 
phương án khả thi nhất hiện nay. 

THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN 

Tình hình vốn cổ phần của Công ty không 
có sự thay đổi so với năm trước. Vốn điều 
lệ của Công ty vẫn là 45 tỷ đồng. 

TỔNG SỐ TRÁI PHIẾU ĐANG LƯU 
HÀNH 

 Trái phiếu có thể chuyển đổi: Không có 
 Trái phiếu không thể chuyển đổi: Không có 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ 
HOẠCH 

STT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH  

2011 

THỰC HIỆN 

2011 

TỶ LỆ  

TH/KH 

1 Doanh thu bán hàng & 
CC dịch vụ 

Đồng 168,833,200,000 178,231,917,181 105.56 % 

2 Tổng lợi nhuận trước 
thuế 

Đồng  9,477,176,124  

3 Thuế TNDN Đồng  2,166,818,072  

4 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7,653,950,000 7,310,358,052 95,51 % 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ 
các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ 
chức và Hoạt động của công ty trong việc quản lý, 
điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công 
ty, cụ thể: 

 Kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban Tổng giám 
đốc như đưa ra một số ý kiến đóng góp 
trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn và 
hiểu biết của BKS. 

 Tham gia một số buổi làm việc về hoạt 
động tổ chức và điều hành của công ty, đến 
hiện trường các dự án đang thực hiện. 

 Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGĐ 
lập. 

 Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm 
đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài 
chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm 
toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài 
chính. 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào 
trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân 
thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. 
Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện 
kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị 

và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả 
hoạt động của công ty. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH 2011 

BKS đã thực hiện việc phân tích và soát xét báo cáo 
tài chính hợp nhất trước khi kiểm toán và trao đổi 
với Bộ phận Tài chính – kế toán về báo cáo tài 
chính của công ty. 

Chúng tôi cơ bản đồng ý số liệu tài chính và kết quả 
hoạt động kinh doanh cũng như ý kiến của kiểm 
toán viên trong Báo cáo tài chính hợp nhất 2011. 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC 
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp 
luật trong công tác quản lý hành chính cũng như 
trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban 
TGĐ và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo quy 
định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT 
ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các 
quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công 
ty. 
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIỀM NĂNG & LỢI THẾ 
  

Lãnh đạo DN có
tầm nhìn xa và
chiến lược hợp
lý, CB-CNV có
chuyên môn 
nghiệp vụ, được 
đào tạo và có
kinh nghiệm thực 
tiễn lâu năm.

DN có quỹ tài 
sản lớn là các 
BĐS có vị trí đắc 
địa, thuận lợi 
cho việc đầu tư 
phát triển doanh 
nghiệp trong 
tương lai.

Là DN trọng 
điểm của Tỉnh, 
DN được ưu 
đãi về các 
chính sách, 
được giao thực 
hiện rất nhiều 
công trình 
trọng điểm. 

Có Nhà máy 
gạch Tuynel, 
mỏ đá và mỏ 
cát có trữ 
lượng lớn. 
Tiềm năng 
cung cấp vật 
liệu XD ra thị 
trường.
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

a. Công tác quản lý, xử lý BĐS của Công ty: 

 - Xử lý những vấn đề phát sinh, không để nhà, đất bị 
lấn chiếm; hoàn tất việc điều chỉnh biển số nhà số 02 
Lê Lai thành số 02 Nguyễn Khuyến; cập nhật đầy đủ 
hồ sơ sửa chữa, cải tạo của các đối tác thuê; hòan tất 
công tác hoán đổi nhà 2 bis với nhà 25 Phan Bội Châu; 
hoàn tất cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 21 Trần Phú 
(Trụ sở làm việc Công ty) và việc đo vẽ hiện trạng 
nhà, đất khu Hùng Vương để hoàn chỉnh hồ sơ pháp 
lý. 

b. Tình hình GPMB của các Biệt thự, quỹ nhà phố 
thuộc tài sản Công ty: 

* Biệt thự 30 Hùng Vương: Còn tồn tại 01 trường hợp: 

 -  Hộ Ông Nguyễn Thái Hòa được UBND Thành phố 
quyết định giao đất ở tại khu quy hoạch dân cư đường 
Yersin, nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 
Đà Lạt chưa thực hiện việc giao đất nên hộ gia đình 
vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho Công ty; 

 

* Biệt thự 34 Hùng Vương: Còn tồn tại 01 trường hợp: 

- Hộ Ông Nguyễn Văn Hùng đang khiếu nại về Quyết 
định cưỡng chế, cơ quan chức năng đang xem xét, xử 
lý. 

* Biệt thự 36 Hùng Vương: Còn tồn tại 01 trường hợp: 

- Còn lại 01 trường hợp hộ Ông Trần Văn Mạnh (thuộc 
đối tượng chính sách) UBND Thành phố Đà Lạt có 
Quyết định cưỡng chế hành chính, nhưng Ông đã có 
đơn khiếu nại và được các ngành chức năng đề nghị 
giao đất cho hộ gia đình Ông  theo diện đối tượng 
chính sách; 

* Khu Biệt thự Lê Lai: còn 04 hộ chưa di dời bàn giao 
mặt bằng: 

 

- Hộ Ông Lê Văn Mưa đã có Quyết định cưỡng chế 
nhưng Gia đình có đơn khiếu nại; được UBND thành 
phố Đà Lạt giải quyết đơn vì diện tích đất thu hồi của 
Ông Mưa thuộc giai đoạn 2 của dự án nên tạm thời 
hoãn việc cưỡng chế để kết hợp giải quyết ở giai đoạn 
3; 

- Hộ bà Cao Thị Yến và Nguyễn Thị Sau đã nhận đất 
tái định cư và tiền bồi thường GPMB hẹn qua tháng 1 
năm 2012 bàn giao mặt bằng; 

- Hộ bà Cao Thị Tuyết đã có Quyết định tái định cư 01 
lô đất tại Trại cá Hàn Thuyên nhưng bà Tuyết không 
đồng ý. 

* Nhà 21 đường 3/2: Còn tồn tại 02 trường hợp: 

- Hộ bà Nguyễn Thị Lan UBND thành phố Đà Lạt có 
Quyết định cưỡng chế hành chính; Gia đình có đơn 
kêu cứu khẩn cấp, khiếu nại Quyết định của UBND 
Thành phố. Hiện đang được các ngành chức năng xem 
xét giải quyết; 

- Hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh được các ngành chức 
năng làm việc đề xuất bố trí tái định cư nhưng hộ bà 
Nguyễn Thị Kim Anh không chấp thuận, trường hợp 
này đang còn tồn tại. 

c. Công tác kinh doanh: 

* Cho thuê BĐS của Công ty: 

- Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng cho thuê nhà số 02 
Lý Tự Trọng với Công ty Tân An và ký hợp đồng cho 
đối tác mới thuê (giá cho thuê mới tăng gấp 3 lần so 
với giá Công ty Tân An thuê trước đây). 



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Báo cáo thường niên 2011     30 
 

- Hoàn tất việc ký kết hợp đồng thuê nhà ngắn hạn của 
nhà 22 Hùng Vương với Sở Ngoại Vụ tỉnh Lâm Đồng  

* Các hợp đồng phát sinh cho thuê dài hạn năm 2011: 

- Ký kết hợp đồng cho thuê Biệt thự số 32 & 34 Hùng 
Vương (thời hạn 20 năm từ 01/03/2011 đến 
01/03/2031. 

- Ký kết hợp đồng cho thuê Biệt thự số 02 Lý Tự 
Trọng (thời hạn 20 năm từ 01/7/2011 đến 30/6/2031. 

- Ký kết hợp đồng cho thuê Biệt thự số 30 Hùng 
Vương (thời hạn 20 năm từ 01/11/2011 đến 
30/10/2031 

* Các hợp đồng phát sinh cho thuê ngắn hạn trong năm 
2011: 

+ Nhà, đất số 60 Hùng Vương (tăng 10%); 

+ Nhà đất số 182 và 220 Phan Đình Phùng; 

+ Ký kết hợp đồng cho thuê 06 tháng nhà 21 đường 
3/2 (một phần tầng trệt). 

* Kinh doanh dịch vụ bất động sản: 

+ Doanh thu môi giới: 27,160,000 đồng; 

+ Thực hiện Nghị Quyết số 15/2011/NQ/HĐQT –
DLR, ngày 04/11/2011, Sàn GDBĐS đã tham mưu cho 
Ban Tổng Giám Đốc đã tiến hành thương thảo và ký 
kết hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất 60 Hùng Vương 
– Phường 9 –Thành phố Đà Lạt cho Công ty CP Giống 
Lâm Nghiệp vùng Tây Nguyên ngày 29/12/2011. Số 
tiền bên chuyển nhượng đã thanh toán đợt 1 là 
500,000,000 đồng, số còn lại sẽ tiếp tục thanh toán 
sang năm 2012; 

d. Doanh thu thực hiện năm 2011: 

- Thu tiền thuê nhà, đất:                 2,021,668,155 đồng; 

- Thu tiền môi giới nhà đất:              27,160,000 đồng 

* Nợ tồn đọng: 

- Nhà 22 HV:            22,833,333 đồng; 

Có thể nói thị trường bất động sản trong năm qua vẫn 
trong tình trạng ảm đạm do hiệu ứng của khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu, chi phí lãi vay quá cao trong khi thị 
trường vốn các kênh khác giảm sút, nhà đầu tư không 
còn quan tâm nhiều đến kênh đầu tư bất động sản mà 
tập trung vào các kênh đầu tư khác; công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng phức tạp, kéo dài, vì vậy 
chưa tạo lập được thị trường đầu tư và kinh doanh bất 
động sản đúng nghĩa. Bản thân doanh nghiệp cũng 
không khỏi chịu sự tác động khách quan đó; Về mặt 
chủ quan, năng lực tài chính của doanh nghiệp hiện 
nay không đủ điều kiện để tạo lập ra một thị trường 
đầu tư và kinh doanh bất động sản hấp dẫn. 

Xuất phát từ tình hình thực tế nói trên, trong năm qua 
hoạt động trên lĩnh vực bất động sản tập trung chủ yếu 
vào việc quản lý- kinh doanh các bất động sản thuộc 
tài sản của công ty, tập trung cho công tác bồi thường 
thiệt hại, giải phóng mặt bằng thu hồi nhà đất, xác lập 
quyền sở hữu, quyền sử dụng, đưa vào khai thác cho 
thuê các tài sản là bất động sản của doanh nghiệp, 
thanh lý hoặc điều chỉnh hơp đồng các tài sản đã cho 
thuê; 

Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự 
án của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là phối hợp 
với các cơ quan chức năng của Nhà nước triển khai 
tiếp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi 
đất, công tác điều chỉnh quy hoạch, lập dự án, điều 
chỉnh dự án để chuẩn bị cho hoạt động đầu tư xây 
dựng những năm tiếp theo. 

 

 



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Báo cáo thường niên 2011     31 
 

HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY LẮP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoạt động xây lắp trong năm qua tuy có nhiều 
khó khăn như giá cả vật tư thường xuyên biến 
động với chiều hướng gia tăng, chi phí nhân 
công Nhà nước thay đổi…; Doanh nghiệp tiếp 
tục bị áp lực của sự cạnh tranh gay gắt do việc 
gia tăng số lượng các doanh nghiệp hoạt động 
cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh, nhưng 
bằng sự nổ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, 
nắm bắt thời cơ, nên hoạt động xây lắp vẫn tiếp 
tục duy trì ổn định, doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ 
vững được các thị trường truyền thống với các 

gói thầu thi công tốt và thuận lợi, khẳng định 
được thế mạnh trong hoạt động thi công xây lắp 
công trình của doanh nghiệp. Doanh thu chiếm tỷ 
trọng cao so với doanh thu các hoạt động của 
toàn doanh nghiệp.  

Công tác thu hồi công nợ trong hoạt động xây 
lắp thực hiện tương đối khả quan, đến thời điểm 
hiện nay đã cơ bản thu hồi các khoản mà chủ đầu 
tư còn nợ đọng. 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH & KHÁCH SẠN 
 

Do thị trường du lịch và dịch vụ du lịch trên địa 
bàn thành phố Đà Lạt bị cạnh tranh gay gắt (kể cả 
giá cả và chất lượng phục vụ), nhất là hệ thống 
khách sạn tư nhân, trong điều kiện cở sở vật chất 
giao cho Công ty du lịch Mai Anh Đào quản lý 
kinh doanh có giá vốn cao, đang trong tình trạng 
xuống cấp, việc đầu tư nâng cấp trong năm qua chỉ 
mang tính chắp vá, nhỏ giọt. 

 

Văn phòng Công ty Du Lịch Mai Anh Đào 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp 
vụ thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu năng động để 
tìm cách phát triển, mở rộng, khai thác triệt để các 
dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tìm 

kiếm thị phần hoạt động, nên việc kinh doanh du 
lịch khách sạn thật sự không có hiệu quả về kinh 
tế (tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu thấp). 

Khách sạn Moon House 

 

Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý tài sản, hoạt động 
kinh doanh các bất động sản du lịch đã trang trải 
tương đối các chi phí tài sản, đảm bảo đời sống 
người lao động và quản lý tốt tài sản của Doanh 
nghiệp. 

 

Nội thất khách sạn Moon House     Vẻ đẹp du lịch Đà lạt 
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 
 
 
1. Dự án Cụm chung cư khu dân cư Yersin: 
- Sau khi được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự 
án, Công ty đã khẩn trương thực hiện các công tác 
chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện thi công các 
hạng mục của dự án. 
- Giá trị đầu tư thực hiện dự án tính đến thời điểm 
hiện nay (31/01/2012) ước đạt là 130 tỷ đồng, 
trong đó giá trị xây lắp đã được kiểm toán và trung 
tâm quản lý nhà thành phố Đà Lạt xác nhận là 
98,942,765,000 đồng. 

 
- Chi phí đầu tư xây dựng đã được tạm ứng từ 
NSNN (đến tháng 01/2012) là 70 tỷ đồng. 
- Hiện các khối chung cư đang thực hiện thi công 
phần hoàn thiện các khối nhà, hạ tầng kỹ thuật, hệ 
thống điện, nước ngoài nhà, hệ thống thu gom 
nước thải, chuẩn bị triển khai đầu tư công viên cây 
xanh, trạm xử lý nước thải để hoàn thành và bàn 
giao theo đúng tiến độ.  
2. Dự án Khu dân cư tái định cư Phạm Hồng 
Thái: 

 
- Do điều chỉnh quy hoạch, diện tích thu hồi đất và 
quy mô đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu 
tư. Hiện dự án điều chỉnh đã hoàn thành và đang 
chờ phê duyệt. 

- Hiện đã thực hiện thi công san lấp mặt bằng, 
khối lượng đào đắp ước đạt giá trị đến 31/01/2012 
là: 2.5 tỷ đồng. 

 
- Tiến hành các công việc liên quan đến công tác 
đầu tư: thực hiện mua sắm 01 máy đào, 02 xe tải, 
thành lập Ban Quản lý dự án công trình, đã lập báo 
cáo ĐTM và đang chờ quyết định phê duyệt của 
hội đồng thẩm định tỉnh; ký kết hợp đồng với giám 
sát, kiểm định chất lượng công trình,… với các 
đơn vị tư vấn. 
3. Dự án Nhà ở thu nhập thấp khu 
chung cư Ngô Quyền: 

 
- Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh đã được phê 
duyệt (Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 
01/03/02011 của UBND thành phố Đà Lạt) và quỹ 
đất Công ty được giao quản lý, đầu tư tại khu quy 
hoạch dân cư Ngô Quyền - Bạch Đằng - Phường 
6, 7 - TP.Đà Lạt, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về 
nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô 
thị, ngày 08/06/2011 Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã 
có Tờ trình số 141/TTr-DLR gửi UBND tỉnh Lâm 
Đồng xin chấp thuận chủ trương cho Công ty 
chuyển từ hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao 
các khối chung cư chưa đầu tư xây dựng tại dự án 
Khu chung cư Ngô Quyền - Bạch Đằng, thành phố 
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Đà Lạt sang hình thức đầu tư xây dựng nhà ở thu 
nhập thấp tại khu vực đô thị. 
- Tại văn bản số 3898/UBND - XD ngày 
25/7/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất 
chủ trương cho Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đầu tư 
xây dựng các khối nhà A, A1, A4, A5 tại khu dân 
cư Ngô Quyền - Bạch Đằng, thành phố Đà Lạt 
thành nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực đô 
thị. 
- Trên cơ sở đó, Công ty đã tiến hành ký kết hợp 
đồng với các đơn vị về khảo sát địa hình, địa chất 
công trình, lập dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật của dự án với quy mô đầu tư: 04 khối nhà 
chung cư (Tổng diện tích sàn: 12,302.71 m2, tổng 
mức đầu tư 73,811,930,018 đồng). Hiện dự án đầu 
tư đã được hoàn thành và đang chờ phê duyệt. 
- Đã trình Sở Tài nguyên môi trường xin giao nhận 
đất thực hiện dự án và hợp đồng với đơn vị tư vấn 
thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án. 
- Dự kiến triển khai thực hiện dự án trong năm 
2012. 
4. Dự án Khu dân cư Đồi An Tôn - Đà Lạt : 

- Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng 
mặt bằng, hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân đã di 
dời với tổng số tiền là 11,091,332,000 đồng/ 
11,465,925,000 đồng.     
- Còn 02 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và 
chưa bàn giao mặt bằng (ông Lê Văn Ngọc, bà 
Nguyễn Thị Lan Anh), Công ty đã chuyển số tiền 
chi trả bồi thường cho 02 hộ này cho Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành phố Đà Lạt để gửi tiết 
kiệm; 01 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt 
bằng (ông Trần Như Hải). Hiện các trường hợp 
này đã có quyết định cưỡng chế của UBND thành 
phố, Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức 
năng chuẩn bị công tác cưỡng chế. 
- Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 1 của 
dự án với quy mô 11.06 ha, gồm: 124 lô đất liên 
kế sân vườn, 130 lô đất biệt lập và 4 khối chung 
cư cao 5 tầng, hạ tầng kỹ thuật… và đã trình các 
cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt chủ trương 
điều chỉnh. 

 
- Phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự 
án đầu tư, thiết kế cơ sở.  
 
5. Các dự án khác: 
* Dự án Nguyễn Văn Trỗi: Phối hợp với Công ty 
EVN Land Sài Gòn thực hiện và đã hoàn thành thi 
công các hạng mục công trình của giai đoạn II vào 
tháng 11/2011, đang thực hiện công tác quyết toán 
công trình và chuyển qua giai đoạn kinh doanh. 
Chủ tịch HĐQT Dalatreal phát lệnh khởi công dự 
án 

 
* Ngoài các dự án trên, Ban QLDA còn phối hợp 
với các đơn vị trong công ty chuẩn bị đầu tư Dự án 
nhà ở tại dự án nhà 274 Phan Đình Phùng - Đà Lạt 
và Dự án Tô Hiến Thành - Đà Lạt. 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

Đối với 02 mỏ đá do có nhiều khó khăn trong hoạt 
động khai thác nhất là chịu sự tác động của các thủ 
tục hành chính làm thu hẹp thời gian sản xuất 
trong năm (cấp phép khai thác tận thu, cấp phép sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp…), hạn chế về mặt 
khai trường khai thác và sử dụng vật liệu nổ, việc 
mất điện sản xuất thường xuyên xảy ra…Sau khi 
tăng cường cán bộ quản lý, sắp xếp tổ chức lại sản 
xuất trong năm qua hoạt động khai thác chế biến 
đá có chiều hướng phát triển tốt, hoạt động có hiệu 
quả hơn so với những năm trước đây; 

 

Hiện Công ty đang xúc tiến việc lập hồ sơ xin cấp 
giấy phép khai thác dài hạn, khắc phục tình trạng 
hạn chế thời gian hữu dụng trong sản xuất do 
vướng mắc thủ tục hành chính, chuẩn bị triển khai 
mở rộng, nâng cao sản lượng, hiệu quả sản xuất và 
kinh doanh. Hiện nay, cả hai mỏ đã được UBND 
tỉnh cấp giấy phép thăm dò khoáng sản & được 
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt trữ 
lượng để tiến hành việc cấp phép dài hạn; Hiện 
nay đã hoàn thiện các bước tiếp theo và được Hội 
đồng thẩm định của tỉnh thông qua báo cáo đánh 
giá tác động môi trường; dự án cải tạo phục hồi 
môi trường đối với Mỏ đá Phường 7, hiện đang 
chờ kết quả thẩm định đối với Mỏ đá Gần Reo. 

Phòng Thiết bị - Vật liệu xây dựng trực tiếp quản 
lý mỏ cát, Đội xe vận tải vật liệu, Trạm trộn bê 
tông và cung ứng vật tư. Bước đầu đã có nhiều cố 
gắng đưa mảng này đi vào hoạt động, tuy nhiên 
hiệu quả hoạt động vẫn chưa cao; Xe tải còn 01 
chiếc cũ, thường xuyên hư hỏng; Mặt khác do Nhà 
nước thi công kéo dài tuyến giao thông từ đường 
723 vào trung tâm huyện Lạc Dương cắt qua tuyến 
đường vận hành, vận chuyển của Mỏ, do đó trong 
9 tháng liên tục không khai thác hết công suất; 
Hoạt động sản xuất, cung ứng bê tông thương 
phẩm chủ yếu phục vụ cho hoạt động thi công Dự 
án của công ty, không cạnh tranh được với thị 
trường bên ngoài, hoạt động này thực sự khó khăn 

trong việc tạo ra được thị phần cung ứng trên thị 
trường;  

Mỏ đá Gần Reo 

 

Hoạt động sản xuất gạch tuynel: Trong năm 2011 
nhà máy hoạt động tương đối ổn định, giá trị thực 
hiện 13,156,948,486 đồng đạt 98.6 % kế hoạch 
năm; Tuy sản lượng thực hiện khá cao bên cạnh 
yếu tố khách quan của thị trường là cầu giảm, 
cung tăng; Về mặt chủ quan hoạt động nhà máy 
còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần phải tập trung giải 
quyết như: chất lượng gạch chưa thật ổn định, 
trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật còn non yếu, 
lực lượng lao động thường xuyên biến động, giá 
cả nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng đầu 
vào biến động mạnh, chi phí tài chính cấu thành 
giá thành sản phẩm cao (chi phí lãi vay, khấu hao 
lớn), máy móc thiết bị xuống cấp, chịu sự cạnh 
tranh quyết liệt với các nhà máy khác trên địa bàn 
đã hoạt động sản xuất lâu năm, có thị phần ổn 
định nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà 
máy vô cùng khó khăn. Hiện công ty đang áp 
dụng các biện pháp cần thiết và cấp bách để điều 
chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh 
vực này, bao gồm: Củng cố, tăng cường, bổ sung 
và xây dựng nguồn nhân lực theo hướng ổn định, 
chuyên môn hóa, rà soát lại quy trình sản xuất, 
nâng cao sản lượng, ổn định chất lượng sản 
phẩm, đặc biệt chú trọng tính toán lại, áp dụng 
các biện pháp tiết giảm chi phí tài chính, giảm 
triệt để giá thành, giải phóng hàng tồn kho; 
Thành lập bộ máy kinh doanh, xây dựng chính 
sách bán hàng, triển khai xây dựng hệ thống đại 
lý kinh doanh để thâm nhập, tạo và phát triển thị 
phần, tập trung giải phóng hàng tồn kho, thu hồi 
và luân chuyển vốn;  
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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ĐỊNH HƯỚNG & KẾ HOẠCH 2012 
Nhận định tình hình 
Năm 2012 là năm tình hình kinh tế của cả nước sẽ 
còn nhiều khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn 
năm 2011. Nguyên nhân cơ bản là do diễn biến 
chung của nền kinh tế thế giới vẫn còn ẩn chứa 
nhiều bất ổn, nguy cơ khủng hoảng tài chính tái 
diễn và trầm trọng hơn, tác động trực tiếp đến khả 
năng ổn định và phục hồi nền kinh tế của nhiều 
quốc gia trong đó có Việt Nam; Nền kinh tế của 
đất nước tiếp tục tình trạng suy thoái, mất ổn định 
và có nguy cơ diễn biến phức tạp hơn nhất là trên 
lĩnh vực tài chính tiền tệ; Chính phủ sẽ tiếp tục 
duy trì thực hiện Nghị quyết 11, áp dụng các giải 
pháp nhằm kiềm chế lạm phát một cách quyết liệt 
như chính sách tài khóa thắt chặt, tiếp tục cắt giảm 
đầu tư công mạnh mẽ, thực hiện chính sách tiền tệ 
thắt chặt, thận trọng. Những biện pháp nói trên sẽ 
tác động không thuận lợi đến hoạt động của đa 
phần các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhất là 
các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực phi sản 
xuất. 

Trong điều kiện lạm phát chưa được kiềm chế, lãi 
suất tín dụng sẽ còn duy trì ở mức cao, chi phí, giá 
thành trong sản xuất kinh doanh ngày càng tăng 
làm cho doanh nghiệp ngày càng khó khăn; 

Nguồn vốn tín dụng thắt chặt, chi phí vốn cao 
cộng với các áp lực các chi phí khác (tiền lương, 
nguyên vật liệu, năng lượng…) tăng nhanh dẫn 
đến tình trạng lợi nhuận của doanh nghiệp ngày 
càng suy giảm, nhất là các doanh nghiệp hoạt động 
chủ yếu sử dụng vốn vay tín dụng sẽ gặp nhiều rủi 
ro và dễ rơi vào tình trạng thua lỗ; 

Đầu tư công hạn chế, tính cạnh tranh, tranh giành 
thị trường ngày càng trở nên khốc liệt hơn thậm 
chí bất chấp thua lỗ để giải quyết việc làm, duy trì 
tạm thời doanh nghiệp là khó tránh khỏi; 

Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng và có 
nguy cơ đỗ vỡ, trong khi chí phí đầu vào trên lĩnh 
vực này tỷ lệ nghịch với giá kinh doanh trên thị 
trường;  

Là một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đầu 
tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và sản xuất 
kinh doanh vật liệu xây dựng, vì vậy Công ty cũng 
khó tránh khỏi sự tác động trực tiếp của các vấn đề 
nêu trên. 

 

 

Định hướng 

Xuất phát từ nhận định và phân tích tình hình kinh 
tế vĩ mô như trên, Ban Tổng giám đốc Công ty dự 
kiến định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2012 như sau: 

a. Triển khai và xây dựng mô hình quản trị năng 
động, hiệu quả; Xây dựng và tổ chức thực hiện 
chiến lược công ty; Tiếp tục tiến hành, theo dõi và 
điều chỉnh quá trình tái cấu trúc từng lĩnh vực, 
từng hoạt động của Doanh nghiệp mà trước hết là 
tổ chức- bộ máy, chức năng- ngành nghề, tài 
chính, nguồn nhân lực; 

b. Không lấy tăng trưởng làm mục tiêu, đặt tiêu 
chí phòng thủ, hiệu quả trong hoạt động kinh 
doanh lên hàng đầu; Duy trì và ổn định tình hình 
sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, đảm bảo 
việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động; 
Đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông; thực hiện 
đúng nghĩa vụ đối với Nhà nước; Tập trung nguồn 
lực cho hoạt động chuẩn bị đầu tư, sản xuất kinh 
doanh những năm tiếp theo; 

c. Tạm dừng tất cả các khoản đầu tư lớn dài hạn, 
chỉ xem xét các khoản đầu tư cốt lõi nhằm hoàn 
thiện và nâng cao hiệu quả cho điều kiện cơ sở vật 
chất hiện có, đáp ứng khẩn cấp nhu cầu kinh 
doanh. Tránh đầu tư dàn trãi, không hiệu quả, các 
lĩnh vực hoặc bộ phận hoạt động lỗi thời, không 
còn phù hợp với xu thế trong thời gian tới và 
không hiệu quả thì cần xem xét, mạnh dạn điều 
chỉnh, thay đổi thậm chí ngừng hoạt động. 

d. Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài 
chính gắn liền với chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó chiến lược phát triển phải 
được nghiên cứu và xây dựng trên nền tảng nội lực 
của doanh nghiệp với chiến lược về chính trị, kinh 
tế xã hội của quốc gia, rồi đến địa phương.  

e. Duy trì vị thế là Doanh nghiệp trọng điểm của 
Tỉnh trong lĩnh vực đầu tư, phát triển khu quy 
hoạch đô thị, nhà ở, khu chung cư; 

f. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp, biện 
pháp để ứng xử linh hoạt và thích nghi nhanh nhất 
với những thay đổi, điều chỉnh về chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh về 
lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.  
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CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2012  

 

1. / BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2012 
 

STT DIỄN GIẢI 

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI 
NHUẬN NĂM 2011 (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH) 

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI 
NHUẬN NĂM 2012 

TỶ LỆ NĂM 2012  
SO VỚI NĂM 2011 

DOANH THU 
NĂM 2011 

LỢI NHUẬN 
SAU THUẾ 
NĂM 2011 

DOANH THU 
NĂM 2012 

LỢI NHUẬN 
SAU THUẾ 
NĂM 2012 

DOANH 
THU 

LỢI 
NHUẬN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Doanh thu hoạt động xây lắp   118,182,000,000      170,768,000,000        1,879,390,095  144%   

2 Doanh thu hoạt động BĐS       1,815,000,000          4,573,741,964        1,385,740,234  252%   

3 Doanh thu hoạt động SXKD VLXD     39,775,200,000        51,184,251,830        2,626,662,141  129%   

4 Doanh thu hoạt động DV Du lịch       2,100,000,000          2,490,720,455        (206,734,867) 119%   

5 Thu nhập từ hoạt động ĐTXD             2,430,136,364      

6 Doanh thu hoạt động khác             

  - Hoạt động tư vấn xây dựng              363,636,364             27,272,728      

  - Chuyển nhượng BĐS       5,940,000,000            

  - Hoạt động B.QLDA       1,021,000,000            

TỔNG CỘNG   168,833,200,000        7,653,950,000    229,380,350,612        8,142,466,694  136% 106% 
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2./ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ 
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 
NĂM 2012: 
- Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất; duy 
trì và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, bộ máy 
điều hành của Công ty theo hướng phân cấp, tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và trước 
Pháp luật của Nhà nước; 

- Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ 
giữa các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
và các Phòng ban nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả 
quản lý. Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận 
được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực 
hiện nhiệm vụ. Tổng Giám đốc Công ty phân 
công một số lĩnh vực cho từng phó Tổng Giám 
đốc phụ trách, các phó Tổng Giám đốc được phân 
công nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo Tổng 
Giám đốc và trực tiếp trình HĐQT để có căn cứ 
pháp lý thực hiện theo lĩnh vực được phân công; 

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo kiên quyết 
chấn chỉnh các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 
và bộ máy giúp việc của Công ty trong việc triển 
khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2012; đặc biệt 
trong công tác triển khai các dự án đầu tư,  vay 
vốn các tổ chức tín dụng và sử dụng vốn vay; 

- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi 
thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh 
thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ 
yếu của Công ty; giữ vững chất lượng sản phẩm, 
tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong sản 
xuất,thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh 
nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh; 

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để 
đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo 
chi phí sử dụng vốn thấp nhất, hiệu quả, an toàn; 

- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 
Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, khai thác tốt 
thiết bị, máy móc, tăng năng suất lao động, nâng 
cao năng lực sản xuất đạt đến công suất thiết kế 
đối với Nhà máy gạch, mở rộng thị trường và 
khách hàng; 

- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp. 
Tiếp tục ban hành và chỉ đạo Tổng Giám đốc 
Công ty ban hành các Quy định, Quy chế nhằm 
đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp được 
xuyên suốt, minh bạch và hiệu quả; 

- Tăng cường kỷ luật và phát huy tính tự giác của 
CB-CNV trong việc chấp hành nội quy lao động 
và các quy định khác của Công ty; 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn phù hợp, hiệu 
quả; Rà soát những công việc theo quy định được 
Nhà nước sử dụng Ngân sách để thực hiện dự án 
thì phải có phương án để thu hồi lại vốn; 

- Bám sát kế hoạch, thường xuyên kiểm điểm tình 
hình thực hiện các mục tiêu trọng điểm, kịp thời 
đề ra các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch; 

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và bám 
sát tiến độ thi công các hạng mục công trình chính 
của các dự án, thực hiện tốt công tác giám sát, 
đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật 
công trình; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các 
đơn vị thi công trên công trường đảm bảo tốt công 
tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường, quản 
lý rủi ro;  

- Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn 
và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty; 

- Kiện toàn tổ chức và hoạt động các Công ty 
thành viên; 

- Tăng cường thực hiện Quy chế Quản trị Công ty 
áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao 
dịch chứng khoán để hoàn thiện hơn công tác 
Quản trị Công ty; 

- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi 
quý một lần để bàn bạc, thảo luận, điều chỉnh và 
thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Tổng 
Giám đốc Công ty. 
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DANH MỤC CÁC BẤT ĐỘNG SẢN 

 

 

 

 

 
  

KHU BIỆT THỰ HÙNG VƯƠNG

Ana Mandara Villas Đà Lạt 

QUỸ BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ KHÁC



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Báo cáo thường niên 2011       41 
 

KHU BIỆT THỰ HÙNG VƯƠNG 
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KHU BIỆT THỰ HÙNG VƯƠNG 
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KHU BIỆT THỰ HÙNG VƯƠNG 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 

 

 

  

Bắt đầu hoạt động 
vào cuối năm 
2006, khu nghỉ 
dưỡng bao gồm 
những tòa villa 
mang phong cách 
kiến trúc Pháp thời 
thuộc địa với 57 
phòng, nhà hàng 
và Spa. 

Ngự trên một khuôn viên 
rộng 14 ha trên khu cao 
nguyên Đà Lạt. Từ khu nghỉ 
bạn có thể mặc sức phóng 
tầm mắt ngắm toàn cảnh 
xung quanh, ngắm những 
miền quê, hay những cánh 
đồng rau trù phú, xanh mướt 
bất tận.  
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 

 

 

 

  

Những tòa villa mặc dù được 
sửa sang và nâng cấp lại nhưng 
vẫn còn giữ được nguyên vẹn 
cấu trúc, cách trang trí và nét 
quyến rũ. 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt 
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CÁC BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ KHÁC  

 

BIỆT THỰ 28 TRẦN HƯNG ĐẠO  
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BIỆT THỰ 28 TRẦN HƯNG ĐẠO  

 

 

BIỆT THỰ SỐ 7 ĐƯỜNG 3 THÁNG 4  
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VĂN PHÒNG CÔNG TY SỐ 21 TRẦN PHÚ  

 

THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Biến động giá 6 tháng qua (tính đến ngày 22/02/2012) 

                               Giá cổ phiếu DLR Biến động so với HOSE và HNX 

 

 

Biến động Giá  02/03/2012 
Giá đóng cửa VND         18,700  
+/- 1 tuần qua +19.1%  
+/- 1 tháng qua +32.6%  
+/- 3 tháng qua +28.1% 
+/- 6 tháng qua +5.3% 
+/- từ đầu năm +23.8%  

 



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Báo cáo thường niên 2011       54 
 

Tính Thanh khoản   
KLGD trung bình 10 ngày        87,680  
KLGD trung bình 3 tháng        83,973 
KLGD trung bình 1 tháng        84,882  
GTGD trung bình 3 tháng            1.28  
GTGD trung bình 1 tháng            1.38  
    
Biến động Giá từ mức:   
+/- Cao nhất 52 tuần -42.3% 
+/- Thấp nhất 52 tuần +49.6%  

 

Hệ số Beta (với HNX)            1.09  
 

Nguồn: StoxPro 
 
 
CƠ CẤU CỐ ĐÔNG (đến ngày 02/03/2012) 

Cổ đông sáng lập: 

Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt được thành lập 
từ việc Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là 
Công ty Kinh doanh & Phát triển nhà Lâm 
Đồng. Công ty chính thức hoạt động theo mô 
hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/01/2008 theo 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
4203000171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 
Lâm Đồng cấp ngày 27/12/2007 và Giấy chứng 
nhận ĐKKD thay đổi lần thứ nhất số 
5800000142 cấp ngày 23/6/2009. Theo giấy 
chứng nhận ĐKKD thì Công ty không đăng ký 
cổ đông sáng lập. 

 

Stt Loại hình cổ đông Số cổ phiếu sở 
hữu 

Tỷ lệ sở hữu % 

I. Trong nước   

1 Nhà nước 1,350,000 30,00% 

2 Cổ đông nội bộ 51,228 1,14% 

4 Sở hữu khác 1,692,902 37,62% 

5 Tổ chức trong nước 1,377,570 30,61% 

II. Nước ngoài   

1 Cá nhân 25,300 0,56% 

2 Tổ chức 3,000 0,07% 

 Tổng cộng 4,500,000 100% 

 

30%

1%

1%
30%

38%

Cơ cấu cổ đông
Cổ đông nhà nước
Cổ đông nội bộ
Sỡ hữu nước ngoài
Tổ chức trong nước
Sở hữu khác
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2011 KẾT THÚC NGÀY 
31/12/2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 
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