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GIỚI THIỆU VỀ DALATREALCO 

 

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

Tên tiếng Anh: Dalat Real Estate Joint Stock Comp.  

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Phường 3, TP.Đà Lạt 

Điện thoại: (84) 63 3822 243 

Fax: (84) 63 3821 433 

Email: dalatjsc@dalatreal.com.vn 

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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HỆ THỐNG CÔNG TY THÀNH VIÊN 
  

CÔNG TY CP 
ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

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

Công ty VLXD 
Địa ốc Đà Lạt
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Người đại diện vốn 

BỘ MÁY 
QUẢN TRỊ 

BỘ MÁY 
ĐIỀU HÀNH 

Cty TNHH MTV 
XD Địa ốc Đà Lạt 
(100% Vốn CSH) 

Cty TNHH MTV 
Địa ốc Bảo Lộc 

(100% Vốn CSH) 

Cty TNHH Tư vấn 
XD Địa ốc Đà Lạt 
(29% Vốn CSH) 

Ban  
Tổng giám đốc 

Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ 
đông 

Ban kiểm soát 

XN khai 
thác chế 

biến đá XD 

Nhà máy 
gạch Nghĩa 

Đức 

Trạm trộn 
bê tông 

Bộ phận Kế 
hoạch 

Bộ phận 
đầu tư 

Các Ban 
QLDA các 
công trình 

Phòng 
Kiểm 

soát nội 
bộ 

Phòng 
Hành 
chính 

nhân sự 

Sàn 
giao 
dịch 
Bất 

động 
sản 

Phòng 
Kế 

hoạch 
đầu tư 

Phòng 
Kỹ 

thuật 
thi công 

Phòng 
Tài 

chính 
kế toán 

Công ty 
Du lịch 

Mai 
Anh 
Đào 

Công ty 
VLXD 
Địa ốc 
Đà Lạt 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2013-2018) 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là thành viên  

HĐQT 

Ngày không 
còn là thành 
viên HĐQT 

1 Trần Văn Châu Chủ tịch HĐQT 27/04/2013 05/11/2015 

2 Trịnh Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT 14/10/2015  

3 Quách Tấn Hải Phó Chủ tịch 27/04/2013  

4 Phạm Bằng Đoàn Phó Chủ tịch 27/04/2013 04/09/2015 

5 Võ Hữu Thiện Thành viên 27/04/2013 27/10/2015 

6 Phạm Quang Sâm Thành viên 27/04/2013 01/09/2015 

7 Lê Thị Kim Chính Thành viên 27/04/2013  

8 Nguyễn Quang Trung Thành viên 27/04/2013  

9 Ngô Phước Thành viên 14/10/2015  

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2013-2018) 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS 

Ngày không 
còn là thành 

viên BKS 

1 Đào Ngọc Phương Nam Trưởng ban 27/04/2013  

2 Phạm Văn Khoa Thành viên 27/04/2013 01/09/2015 

3 Hoàng Việt Thúy Hồng Thành viên 27/04/2013  

4 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Thành viên 14/10/2015  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

STT TÊN THÀNH VIÊN CHỨC VỤ 

1 NGO	PHƯƠC TGĐ 

2 NGUYEN ĐỨC BAO PHO	TGĐ 
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 
Trong điều kiện suy thoái kinh tế, nhất là kinh tế ngành, tuy nhiên với quan điểm xem 
nguồn nhân lực là nguồn lực cốt lõi để Doanh nghiệp tồn tại và phát triển; Vì vậy, 
Dalatreal luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp, 
tạo điều kiện để tất cả CBNV 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. 

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm hỗ trợ vào tạo mọi điều kiện để CBNV 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. 

Ngoài ra để nâng cao tinh thần làm việc, Công ty thực hiện thưởng nhân dịp các ngày 
lễ lớn trong năm, lương tháng 13 cho toàn thể CBNV công ty; thưởng vào dịp Tết cổ 
truyền dân tộc với những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty. 

Dalatreal thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và đảm bảo cho tất cả các CBNV 
chính thức của công ty đều được tham gia vào quá trình bảo hiểm theo luật định. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Hội đồng quản trị chú trọng quản trị rủi ro, đồng thời từng bước chuẩn hóa các quy 
trình, quy chế quản trị để kịp thời khắc phục các điểm yếu, đảm bảo tính minh bạch, 
tạo đà phát triển bền vững. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành triển khai thực hiện chương trình 
tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các vấn đề chính như: 

 Trên cơ sở các cơ chế, chính sách của nhà nước và năng lực của Doanh nghiệp, 
tập trung trọng điểm vào hoạt động đầu tư dự án bất động sản Nhà ở xã hội 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác trong nước, làm nền tảng 
cho hoạt động SXKD của Doanh nghiệp trong thời gian tới, tạo cơ sở tổ chức 
thực hiện hoạt động thi công xây lắp, hoạt động SXKD vật liệu xây dựng để giải 
quyết việc làm, đời sống của người lao động, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận; 

 Cải cách chính sách tiền lương phù hợp nhu cầu của Doanh nghiệp và người 
lao động, phù hợp với các quy định của Nhà nước; 

 Tập trung tháo gỡ khó khăn, tồn đọng của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc – 
Đơn vị thành viên của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt sở hữu 100% vốn. 

Trong năm 2015, HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của 
Điều lệ, ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho 
nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu nội dung quan trọng đối với hoạt 
động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung 
cụ thể. 

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp, 08 lần lấy ý kiến bằng văn bản 
để ban hành Nghị quyết và 16 Quyết định của Chủ tịch HĐQT để chỉ đạo và thông qua 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Nhìn chung trong năm 2015, 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. 
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CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

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; 

HĐQT đã giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT chỉ đạo, hỗ 
trợ Ban điều hành nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn trong hoạt động tài 
chính Doanh nghiệp và kịp thời báo cáo đến các Thành viên HĐQT để được xem xét 
giải quyết. 

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…; Hội đồng quản trị 
và Ban điều hành tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách 
nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; Tập thể CBNV tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với 
Công ty, siêng năng tận tụy với công việc tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần 
khắc phục như: 

 Tình hình nhân lực chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển công ty. 

 Các dự án chậm triển khai so với dự kiến ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu 
và lợi nhuận. 

 Cơ cấu vốn, quản lý vốn chưa thật sự cân đối, phù hợp làm tăng áp lực lên các 
mặt hoạt động kinh doanh. 
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TRIỂN VỌNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

 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. 

 Tiếp tục trụ vững và duy trì sự ổn định trong các năm 2016, 2017 và 2018; Tạo 
nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững trong nhiệm kỳ II của HĐQT 
và những năm tiếp theo. 

 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. 

 Nâng cao tính quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nhằm 
tạo cơ chế tự chủ, phát huy được thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong thị trường xây dựng và địa ốc hiện nay. 

 Phát triển chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao cơ hội 
tìm kiếm việc làm và năng lực cạnh tranh tại thị trường thành phố HCM. 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, phối hợp làm 
việc nhóm giữa các phòng ban, cán bộ nhân viên của Công ty và các Công ty 
thành viên, đoàn kết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của 
Công ty.  

 Đẩy mạnh công tác xây lắp, tham gia đấu thầu nhiều công trình xây dựng trong 
và ngoài Tỉnh Lâm Đồng để tạo doanh thu góp phần thực hiện hoàn thành kế 
hoạch đề ra. 

 Tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác có tiềm năng để tận 
dụng các nguồn lực thế mạnh của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và kinh 
doanh bất động sản để qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty trên 
thị trường.  

 Tập trung đầu tư phát triển các dự án mới có tiềm năng hiệu quả để khai thác 
kinh doanh trong thời gian tới. 

 Đẩy mạnh thu hồi công nợ khách hàng, tạo thêm nguồn vốn SXKD cho Công ty.  
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 

 Trong năm 2015 Ban kiểm soát của DLR có sự thay đổi về thành viên ban kiểm 
soát như sau: 

o Trước ngày 01/09/2015 ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên: 
 Ông Đào Ngọc Phương Nam : Trưởng ban. 
 Ông Phạm Văn Khoa : Thành Viên. 
 Bà  Hoàng Việt Thúy Hồng: Thành viên. 

o Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 14/10/2015 Ban kiểm soát còn 2 Thành 
viên. Lý do: Ông Phạm Văn Khoa có gửi đơn từ nhiệm thành viên Ban 
kiểm soát và ngày 01/09/2015 Ban kiểm soát có họp bàn, đồng ý đơn 
nhiệm của Ông Phạm Văn Khoa. 

o Ngày 14/10/2015 bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu là thành viên ban kiểm 
soát thay Ông Phạm Văn Khoa. 

 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến 
trong việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch công ty. 

 Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật 
của Hội đồng quản trị và ban Điều hành Công ty. 

 Thu thập, thẩm định các tài liệu về báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài 
chính cùa công ty. 

 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá 
hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều 
hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2015. 
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, 
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT 

Vào ngày 23/10/2015, đại hội cổ đông đã họp bàn và biểu quyết thông qua 8 nội 
dung. Các nội dung mà Đại hội biểu quyết thông qua đã được HĐQT và Ban điều hành 
công ty nghiêm túc triển khai. Tuy nhiên, có hai nội dung HĐQT và Ban điều hành 
công ty chưa hoàn thành: 

    - Nội dung số 4, mục 4.1 của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 
doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2015 lần lượt là 156,7 tỷ và 5,48 tỷ. Tuy nhiên 
kết quả thực hiện 121,2 tỷ và lợi nhuận đạt 1,13 tỷ. So với kế hoạch doanh thu thực 
tế đạt 77.3% và lợi nhuận thực tế đạt 20.6%. 

    - Nội dung số 7 của nghị quyết đại Đại hội cổ đông giao HĐQT thay đổi điều lệ theo 
luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Tuy nhiên đến kỳ đại hội này Điều lệ công ty 
chưa thay đổi được. Lý do: hiện nay công ty đang chờ các thông tư hướng dẫn. 

Trong năm 2015 HĐQT tổ chức 05 cuộc họp và 08 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban 
hành 13 Nghị quyết.  

Trong các cuộc họp HĐQT Ban kiểm soát đều được thông báo và tham dự. Các nghị 
quyết đều được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung các nghị quyết 
này tuân thủ các nghị quyết của ĐHCĐ, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ 
của công ty  và các quy định khác của Pháp luật. 

Ban điều hành hoạt động trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp nên phải liên tục tìm 
mọi giải pháp để duy trì hoạt động ổn định. Ban điều hành chỉ có một giải pháp là sử 
dụng nguồn tài trợ từ vay tín dụng để duy trì hoạt động. Việc sử dụng công cụ này 
trong điều kiện vĩ mô không ổn định chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều áp lực và dẫn đến 
các tình huống không chủ động được dòng tiền hoạt động kinh doanh.  

Trong điều kiện các hoạt động kinh doanh chính của DLR bị ngưng trệ, Ban điều hành 
đã tập trung công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động cần thiết để cấu trúc lại bộ 
máy, nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và chiến lược quản trị công ty 
theo các nghị quyết mà HĐQT đã ban hành.  

Ban điều hành đã chủ động triển khai các hoạt động có yếu tố quyết định để định 
hướng cho sự ổn định, phát triển và tạo doanh thu, lợi nhuận trong những năm tiếp 
theo của doanh nghiệp: Chuyển hướng đầu tư kinh doanh bất động sản sang phân 
khúc nhà ở xã hội theo chủ trương của nhà nước và phù hợp với nhu cầu thực tế. 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 

Ban kiểm soát nhận thấy các ý kiến của của đơn vị kiểm toán cũng như các thuyết 
minh đính kèm báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công 
ty cho năm 2015. Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng khác trong công 
tác lưu trữ sổ sách, chứng từ theo chế độ và quy định của nhà nước cũng như các quy 
định nội bộ của công ty. 

1. Một số chỉ tiêu về tình hình tài sản nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2015  

(ĐVT: 1.000.000 đồng) 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2015 2014 

Tiền và các khoản tương đương tiền  5,345  4,559  
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  0  122  
Các khoản phải thu ngắn hạn  92,128  93,485  
Hàng tồn kho  61,094  98,936  
Tài sản ngắn hạn khác  1,245  4,096  
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN  159,812  201,198  
Các khoản phải thu dài hạn   244  
Tài sản cố định  29,354  31,629  
Bất động sản đầu tư 23,192  24,130  
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  392  386  
Tổng tài sản dài hạn khác  2,822  2,695  
Tài sản dài hạn dỡ dang 145  1,087  
TỔNG TÀI SẢN  215,717  261,369  
Nợ ngắn hạn  102,422  99,315  
Nợ dài hạn  67,053  116,923  
Tổng nợ 169,475  216,238  
Vốn chủ sở hữu  46,242  45,131  
Nguồn kinh phí và quỹ khác    
Tổng nguồn vốn 46,242  45,131  
Lợi ích của cổ đông thiểu số  -  
TỔNG NGUỒN VỐN  215,717  261,369  
 

Tình hình tăng giảm tổng tài sản: 

Kết thúc năm 2015, tổng tài sản của công ty là 215 tỷ 717 triệu giảm xấp xỉ 45 tỷ 652 
triệu so với đầu năm tương ứng giảm khoản 17,5%. Nguyên nhân: giảm tài sản chủ 
yếu ở khoản mục hàng tồn kho. Hàng tồn kho giảm chủ yếu là trong năm công ty đã 
kết chuyển hàng tồn kho từ dự án  Chung cư Ngô Quyền. 

Tình hình tăng giảm nguồn vốn: 

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2015 được ghi nhận là 46 tỷ 242 
triệu tăng xấp xỉ 1 tỷ 111 triệu so với đầu năm. Nguồn vốn tăng chủ yếu từ khoản mục 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 
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2. Các chỉ tiêu về tình hình hoạt động kinh doanh (ĐVT: 1.000.000 đồng) 
(ĐVT: 1.000.000 đồng) 

Kết quả kinh doanh 2015 2014 
Doanh thu thuần 121,273  52,763  
Giá vốn hàng bán 112,581  48,507  
Lợi nhuận gộp 8,692  4,256  
Chi phí tài chính 1,729  2,714  
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,729  2,714  
Chi phí bán hàng 1,624  895  
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,095  12,805  
Tổng Chi phí hoạt động 14,448  16,414  
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 117  226  
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5,639) (11,932) 
Lợi nhuận khác 7,061  (855) 
Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 25  32  
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,447  (12,755) 
Chi phí thuế TNDN 311  (103) 
Lợi ích của cổ đông thiểu số   
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,136  (12,652) 
Doanh thu hợp nhất của DLR  2015 tăng 130% so với năm 2014. Lợi nhuận từ âm 12,6 
tỷ năm 2014 sang năm 2015 là 1,136 tỷ. Doanh thu tăng trưởng nhờ hoạt động đầu 
tư dự án Ngô Quyền. Trong năm 2015, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tiếp 
tục lỗ hơn 5,6 tỷ. Kết quả lợi nhuận sau thuế hơn 1,13 tỷ là do lợi nhuận khác mang 
lại hơn 7 tỷ.  
3. Một số chỉ số tài chính 

Chỉ tiêu 2015 2014 
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 74% 77% 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 26% 23% 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 79% 83% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 366% 479% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 21% 17% 
Tiền/Vốn chủ sở hữu 12% 10% 
Thanh toán hiện hành 156% 203% 
Thanh toán nhanh 96% 103% 
Thanh toán bằng tiền 5% 5% 
Thanh toán lãi vay               (2.26)           (3.40) 
Vòng quay Tổng tài sản 0.56  0.20  
Vòng quay tài sản ngắn hạn 0.76  0.26  
Vòng quay vốn chủ sở hữu 2.62  1.17  
Vòng quay Hàng tồn kho 1.99  0.53  
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1% -24% 
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 1% -5% 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 2% -28% 
EPS                  252          (2,812) 
PE 0.00 0.00 
Book Value             10,276         10,029  



 
 

C Ô N G  T Y  C P  Đ Ị A  Ố C  Đ À  L Ạ T  
 

 15 

Các chỉ số tài chính năm 2015 có chiều hướng cải thiện hơn so với năm 2014, tuy 
nhiên Ban kiểm soát lưu ý ở các chỉ số thanh toán. 

NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 

Hiệu quả hoạt động của công ty năm 2015 tốt hơn năm 2014 nhưng vẫn còn một số 
hạn chế. Hoạt động xây lắp của công ty vẫn chưa có nhiều cải thiện, cơ cấu nguồn vốn 
của công ty, tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn vẫn còn quá cao (chiếm gần 80%). 

Vì thế ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và ban điều hành DLR một số nội dung sau đây: 

 Tìm kiếm các giải pháp cải thiện hoạt động xây lắp. 

 Xây dựng phương án tái cơ cấu nguồn vốn hợp lý theo hướng giảm nợ vay tín 
dụng ngắn hạn bằng các nguồn dài hạn, điều chỉnh cơ cấu vốn, trong đó tăng 
vốn chủ sở hữu; tăng cường sử dụng vốn liên doanh liên kết. 

 Xác định mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn và bền vững, từ đó đưa ra định 
hướng đúng đắn giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định 
và tạo đà phát triển. HĐQT và ban điều hành cần xử lý các vấn đề quyết liệt 
hơn, nhanh hơn trên tinh thần đoàn kết nhất trí vì lợi ích chung của cổ đông và 
sự phát triển của Công ty. 

 Tiếp tục rà soát, cắt giảm các chi phí ở mức thấp nhất, định mức các khoản chi 
thường xuyên và kiểm soát thực hiện, kiểm tra và tiến hành thanh lý các tài 
sản không còn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để cải thiện dòng tiền 
công ty. 

 Tiến hành rà soát, đánh giá phân loại lại tài sản của công ty và đặc biệt là danh 
mục bất động sản mà công ty đang quản lý để có giải pháp mang tính chiến 
lược về cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn. Xây dựng phương án tái cấu cơ cấu 
nguồn vốn hợp lý theo hướng giảm nợ vay tín dụng ngắn hạn bằng các nguồn 
dài hạn, điều chỉnh cơ cấu vốn, trong đó tăng vốn chủ sở hữu; tăng cường sử 
dụng vốn liên doanh liên kết.  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016 

 Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu tiên của Quý 

 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ 
trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt. 

 Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban 
quản lý công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm 
toán. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
Hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực của Công ty và các đơn vị thành viên 
trong năm 2015 trong điều kiện tiếp tục khó khăn, thử thách như đã được nhận định 
ngay từ đầu; Tuy nhiên thực tế một số yếu tố khách quan không thuận lợi đã tác 
động mạnh mẽ hơn ngoài dự kiến như: Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản gần như 
không có, thị trường xây dựng, vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản tiếp tục 
đình trệ; Một số lĩnh vực, hoạt động trọng điểm nằm trong kế hoạch sản xuất kinh 
doanh bị điều chỉnh vì các yếu tố khách quan (dự án Nhà ở xã hội huyện Cẩm Mỹ - 
Đồng Nai tạm dừng do vướng mắc trong việc bố trí vốn đầu tư), các gói thầu dự kiến 
nhận thầu không bố trí được kế hoạch vốn… Những tác động nói trên đã tác động 
trực tiếp đến các chỉ số tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong 
năm 2015. 

Trong điều kiện không thuận lợi, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp khắc phục, ứng 
phó, vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, nền tảng của doanh nghiệp. 

Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 doanh thu đạt 121,274 tỷ đồng, lãi 
1,136 tỷ đồng. 

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 Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 

1 Doanh thu 252.014.617.155 121,273,803,180 

2 Lợi nhuận trước thuế 3.143.687.034 1,447,533,933  

3 Lợi nhuận sau thuế 2.357.765.276      1,135,667,707  
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TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TỔNG TÀI SẢN 

Kết thúc năm 2015, tổng tài sản của công ty là 215 tỷ 718 triệu giảm xấp xỉ 45 tỷ 652 
triệu so với đầu năm, tương ứng giảm khoản 17,5%. Nguyên nhân: giảm tài sản chủ 
yếu ở khoản mục hàng tồn kho. Hàng tồn kho giảm chủ yếu là trong năm công ty đã 
kết chuyển hàng tồn kho từ dự án Chung cư Ngô Quyền. 

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tài sản cố định của công ty giảm xấp xỷ 2,275 tỷ trong năm 2015, tương ứng giảm 
7.20% (từ 31,629 tỷ từ đầu năm xuống còn 29,354 tỷ ngày 31/12/2015). Tài sản cố 
định giảm chủ yếu là do khấu hao. Trong năm 2015, công ty thực hiện trích khấu hao 
tài sản cố định hữu hình hơn 1,5 tỷ và trích khấu hao tài sản cố định vô hình hơn 660 
triệu. 

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU. 

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2015 được ghi nhận là 46 tỷ 242 
triệu tăng xấp xỉ 1 tỷ 111 triệu so với đầu năm. Nguồn vốn tăng chủ yếu từ khoản mục 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG 05 NĂM 
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TÌNH HÌNH CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

a) Dự án Cụm chung cư, Khu dân cư Yersin, thành phố Đà Lạt: 

Dự án Khu dân cư Tái định cư Yersin do Công ty làm chủ đầu tư và trực tiếp thực 
hiện đầu tư, thi công. Công trình được khởi công thi công xây dựng vào ngày 
01/12/2009 và đến tháng 06/2013, Công ty đã thực hiện đầu tư, thi công, nghiệm thu 
hoàn thành công trình và 
bàn giao cho UBND 
thành phố Đà Lạt (Trung 
tâm quản lý nhà Đà Lạt là 
đơn vị tiếp nhận bàn 
giao) đưa vào sử dụng 
các hạng mục công trình 
(gồm 05 khối chung cư 
với 348 căn hộ với 
30.526 m2 diện tích sàn 
xây dựng, hạ tầng kỹ 
thuật, thiết bị kèm theo). 

Tổng giá trị đầu tư xây dựng của dự án đã được Kiểm toán độc lập kiểm tra xác 
nhận là  203.565.846.608 đồng (chưa bao gồm lãi vay phát sinh từ tháng 06/2013 đến 
nay và lợi nhuận của nhà đầu tư). 

Đến nay, năm 2016 dự án còn các công tác sau cần giải quyết: 

+ Thẩm tra quyết toán vốn dự án (do phòng Tài chính kế hoạch TP Đà Lạt thực 
hiện) và trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. 

+ Thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình của chủ đầu tư theo quy định. 

+ Thanh toán nguồn vốn đầu tư của dự án, công nợ và thanh lý hợp đồng với 
các đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ, thiết bị, thi công công trình … 
 

b) Dự án khu dân cư tái định cư đường Phạm Hồng Thái – Đà Lạt 

Năm 2009 dự án ban đầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000542 
ngày 01/10/2009 và thay đổi lần thứ nhất ngày 06/04/2010 với tổng mức đầu tư là 
509 tỷ đồng, thời gian thực hiện đầu tư từ 2010 – 2013. 
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Sau đó, do có những 
thay đổi về chủ trương 
đầu tư, cơ chế đầu tư của 
UBND tỉnh và UBND thành 
phố Đà Lạt đối với dự án 
(không thực hiện xây dựng 
phần thô nhà liên kế và 
sân vườn; không đầu tư 
xây dựng nhà chung cư, 
phân lô liên kế tại khu vực 
xây dựng nhà chung cư; giảm diện tích sử dụng đất từ 10,5 ha xuống 8,9 ha; dự án 
được đầu tư theo cơ chế theo nội dung công văn số 857/UBND-TH ngày 22/2/2011 
của UBND tỉnh Lâm Đồng,…) nên Công ty đã tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư để 
phù hợp với quy hoạch, quy mô, cơ chế, chính sách đầu tư. 

Ngày 30/03/2012 dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh được hoàn thành và phê 
duyệt với quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống 
điện, nước, hệ thống thoát nước, san lấp mặt bằng) và cắm mốc phân lô đất nền, bố 
trí tái định cư cho các hộ dân. 

Dự án được khởi công xây dựng ngày 09/05/2011 (theo hình thức tự thực hiện) 
và chính thức triển khai thi công hạng mục san nền vào ngày 08/06/2011 theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Tuy nhiên, dự án đã tạm dừng thi công tạm dừng thi công vào ngày 30/06/2012 
do vướng mắc về nguồn vốn thanh toán cho dự án, cơ cấu vốn đầu tư, nguồn vốn 
thực hiện đầu tư, mặt bằng thi công xây dựng (Công ty nhận bàn giao mặt bằng 3 đợt 
với diện tích là 5,17 ha/8.91 ha, đạt 58 % tổng diện tích đất dự bàn giao không liền 
thửa nên không triển khai thi công đúng tiến độ của dự án được). 

Ngày 25/4/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc về các dự án Khu 
dân cư tái định cư trên địa bàn TP Đà Lạt đã kết luận (văn bản số 90/TB-UBND): 
Thống nhất chủ trương kết thúc giai đoạn 1 của dự án khu dân cư tái định cư Phạm 
Hồng Thái do Công ty CP địa ốc Đà Lạt triển khai với khối lượng khoảng 7,5 tỷ đồng; 
Giao UBND thành phố Đà Lạt làm chủ đầu tư giai đoạn còn lại của dự án. 

Ngày 06/05/2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, 
ban ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai dự án và ban hành 
văn bản số 2281/UBND; Đối với dự án khu dân cư Phạm Hồng Thái văn bản có nội 
dung “UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục tổ chức thực hiện giai đoạn còn lại của dự án; 
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Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Lạt tiếp nhận các thủ tục, hồ 
sơ, khối lượng … của giai đoạn 1 mà Công ty đã thực hiện (và đang thực hiện để kế 
thừa) làm cơ sở thanh quyết toán giai đoạn 1”. 

Thực hiện văn bản trên, ngày 22/05/2015 Công ty đã bàn giao toàn bộ hồ sơ dự 
án Phạm Hồng Thái cho Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Đà Lạt tiếp nhận; Và 
xác định tim, mốc, tuyến, thi công san gạt lại mặt bằng đường giao thông và bàn giao 
cho Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Đà Lạt vào ngày 02/02/2016. 

Hiện Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật Đà Lạt và Đơn vị tư vấn giám sát ACC 
đang kiểm tra hồ sơ quyết toán,  xác nhận khối lượng thực tế hoàn thành, chi phí đầu 
tư giai đoạn 1 của dự án do Công ty thực hiện đầu tư, thi công.  

c) Dự án nhà ở thu nhập thấp khu chung cư Ngô Quyền – Đà Lạt 

Dự án nhà ở xã hội khu chung cư Ngô Quyền do Công ty làm chủ đầu tư xây 
dựng với hình thức tự thực hiện đầu tư và thi công. Công trình được khởi công xây 
dựng vào ngày 04/11/2013 và nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 10/2015; Với tổng 
diện tích sàn xây dựng: 13.267,604 m2, số căn hộ: 210 căn, kết nối hạ tầng kỹ thuật 
đầy đủ. 

Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 77.700.179.973 đồng; Chủ đầu tư đã 
thực hiện đầu tư xây dựng với tổng giá trị quyết toán hoàn thành là: 72.325.083.000 
đồng. 

Giá bán căn hộ đã được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo văn bản số: 
8074/UBND-XD ngày 25/12/2015 và đã được Chủ đầu tư bán cho các đối tượng được 
mua nhà ở xã hội theo văn bản số: 1044/SXD-QLN ngày 30 tháng 09 năm 2015. Đến 
tháng 12/2015 Chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua nhà với 206 đối tượng, còn 04 đối 
tượng đang xem xét phê duyệt và ký hợp đồng. 

Chủ đầu tư đã hoàn tất các công tác chuyển giao trách nhiệm quản lý công trình 
cho Ban quản trị các nhà chung cư; quản lý hạ tầng kỹ thuật điện, cấp nước, thoát 
nước thải sinh hoạt cho các đơn vị chuyên ngành; bảo hành công trình. 
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d) Dự án đầu tư Khu dân cư Đồi An Tôn, Đà Lạt: 

Đây là dự án kinh doanh bất động sản 
gắn với thực hiện hoạt động tái định cư. 
Công ty đã thực hiện việc chi trả trên 12,5 tỷ 
đồng thực hiện công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng và các hoạt động chuẩn bị 
đầu tư.  

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị 
kết thúc công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng; Trong tình hình đầu tư kinh doanh bất 
động sản bị tê liệt, nguồn vốn đầu tư của 
doanh nghiệp và huy động vốn đầu tư là bất 
khả thi; Vì vậy, việc đầu tư đối với dự án 
hiện nay là rất khó khăn.  

Thực tế có nhiều nội dung quan trọng của Dự án ban đầu được phê duyệt đến 
nay đã thay đổi như: mục tiêu của dự án, cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, phạm vi quỹ 
đất được thu hồi để xác lập giá trị đền bù giải phóng mặt bằng, quy mô thiết kế xây 
dựng, tổng mức đầu tư, thời điểm thực hiện... nên muốn triển khai đầu tư cần thiết 
phải lập điều chỉnh dự án. 

Tuy nhiên do áp lực trong việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà, bố trí tái định cư cho 
các hộ dân, yêu cầu của UBND TP Đà Lạt nên hiện Công ty đang xúc tiến lập phương 
án phân kỳ đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư giai đoạn 1 của dự án, khảo sát địa 
chất công trình, lập thiết kế, dự toán … để trình phê duyệt và thực hiện thi công đầu 
tư giai đoạn 1 của dự án trong năm 2016. 

e) Dự án Nhà ở xã hội lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng: 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Quân khu 7 
về chính sách nhà ở đối với gia đình cán bộ và xét nhu cầu về nhà ở của gia đình cán 
bộ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã trình Quân khu 7, Bộ Quốc phòng xin chuyển 
mục đích khu đất quốc phòng tại khu đất số 136, đường Lữ Gia, thành phố Đà Lạt 
thành đất ở để xây dựng nhà cho gia đình cán bộ diện chính sách thuộc tỉnh đội quản 
lý và được chấp thuận. 

Ngày 27/03/2014 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thống nhất giao Công ty 
CP địa ốc Đà Lạt làm Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng. 
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Công ty đã thực hiện khảo sát địa hình, khoan khảo sát địa chất công trình, trình 
xin ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành về các tiêu chí kiến 
trúc, quy hoạch của dự án; đồng thời tích cực làm việc với đơn vị chủ quản, đơn vị tư 
vấn (Bộ tư lệnh Quân Khu 7, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, các cấp chính quyền, 
cơ quan liên quan) để thống nhất quy mô đầu tư xây dựng, tiến hành lập thiết kế cơ 
sở, trình xin được giao đất dự án, lập dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư ... và 
trình HĐQT công ty xem xét, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư dự án. 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Công ty CP địa ốc 
Đà Lạt đã thống nhất trình và chờ phê duyệt của Bộ Quốc phòng để triển khai thực 
hiện dự án trong năm 2016. 
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HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY LẮP 

 

 

 

 

 

Do địa phương gần như ngừng triển khai hoạt động đầu tư xây dựng các dự án từ 
nguồn vốn ngân sách, các Chủ đầu tư các dự án ngoài ngân sách cũng tạm dừng hoạt 
động đầu tư; Vì vậy, trong năm 2015 trên địa bàn của tỉnh hoạt động đấu thầu thi 
công xây dựng rất ít. 

Tình hình hoạt động trên lĩnh vực thi công xây dựng, nhất là việc tìm kiếm việc làm 
trong năm 2015 là rất khó khăn, phức tạp, cạnh tranh quyết liệt. Nhân lực chuyên 
môn chủ yếu tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, tiến hành hoàn thiện 
hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành theo quy định. 

Trong năm công ty đã tích cực chủ động tham gia đấu thầu các công trình, tìm kiếm 
các dự án trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên do hạn chế về nguồn vốn, giá đấu 
thầu cao dẫn đến không trúng thầu. 

Trong năm 2015 công ty đã trúng thầu công trình Nhà máy rượu Ladora với giá gói 
thầu 6,7 tỷ đồng. 
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HOẠT ĐỘNG SXKD VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1./ Hoạt động khai thác chế biến đá: 

- Mỏ đá Gần Reo, huyện Đức Trọng:  

Trong năm 2015, hoạt động khai thác tại mỏ đá Gần Reo gần như bị đình trệ 
hoàn toàn do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD tại mỏ:  

+ Sức mua của thị trường VLXD giảm mạnh do ảnh hưởng từ những đình trệ 
trong hoạt động thi công xây dựng, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; 

+ Để mỏ đá đi vào hoạt động ổn định, Công ty cần phải có nguồn vốn để đầu 
tư máy móc thiết bị và thực hiện các khoản hỗ trợ, bồi thường các hộ dân lân cận khu 
vực mỏ; 

+ Ban điều hành đã nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời 
thương lượng với các hộ dân về mức hỗ trợ, bồi thường nhằm tiếp tục hoạt động 
khai thác tại mỏ; Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa giải quyết được do các yêu cầu, đòi 
hỏi đền bù hỗ trợ của các hộ dân vượt quá khả năng của Doanh nghiệp; 

Đến tháng 10/2015, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương & thực hiện 
việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá + thiết bị cho đơn vị tư nhân với giá 
chuyển nhượng là 13 tỷ đồng. 

- Mỏ đá phường 7 – Đà Lạt:  

Dây chuyền sản xuất chế biến của mỏ đá được đầu tư năm 2003, đến thời 
điểm hiện nay đã hết khấu hao và công suất thực tế rất thấp (#25m3/h) so với Công 
suất khai thác tối đa cho phép (#60m3/h), hoạt động không liên tục do hư hỏng 
thường xuyên, chi phí cao ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD. Việc không sử dụng được 
tối đa công suất cho phép khai thác gây lãng phí lớn, làm ách tắc hoạt động khai thác 
đồng thời không đáp ứng được nhu cầu cung ứng cho thị trường đá xây dựng. Do 
vậy, việc đầu tư nâng cấp công suất dây chuyền sản xuất chế biến của mỏ đá tương 
ứng với công suất khai thác cho phép là thật sự cần thiết. 

Trong điều kiện khó khăn về tài chính, HĐQT Công ty đã quyết định thực hiện 
phương án hợp tác giữa Công ty Vạn TNHH Trường Đức với Công ty CP Địa ốc Đà Lạt 
với Công ty Vạn Trường Đức tại mỏ đá Phường 7 theo phương án: 

+ Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thực hiện việc khai thác, bán đá nguyên liệu;  

+ Công ty TNHH Vạn Trường Đức thuê mặt bằng của Công ty cổ phần địa ốc Đà 
Lạt, đầu tư dây chuyền chế biến, trực tiếp tổ chức chế biến, kinh doanh. 
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2./ Hoạt động SXKD gạch tuynen: 

Năm 2014, do tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của Nhà máy gạch tuynen 
gặp nhiều khó khăn, nên Ban điều hành đã xin ý kiến HĐQT chấp thuận việc ngưng 
hoạt động SXKD tại Nhà máy và cho đối tác tư nhân thuê lại toàn bộ Nhà máy. 

Trong năm 2015, Công ty đã giải quyết trên 80% lượng hàng tồn kho (bán thành 
phẩm và thành phẩm gạch các loại), dự kiến giải quyết dứt điểm trong Quý II năm 
2016. 

 

3./ Hoạt động SXKD bê tông thương phẩm: 

Năm 2015, hoạt động của trạm trộn bê tông dần đi vào ổn định và mang lại hiệu quả 
sau khi tiến hành cơ cấu lại định mức chi phí và chuyển đổi sang hình thức khoán chi 
phí nhân công. 

 

4./ Hoạt động khai thác, kinh doanh cát: 

Xác định việc cung ứng cát xây dựng tạo điều kiện thuận lợi và gia tăng hiệu quả cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm cũng như thi công xây lắp công 
trình và cung ứng cho thị trường, Ban điều hành đã triển khai lập hồ sơ trình các cơ 
quan chức năng xem xét, giải quyết cấp giấy phép khai thác cát tại Xã Đạ Nhim, huyện 
Lạc Dương từ Quý II/2014. 

Trong năm 2015, Ban điều hành đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng 
tháo gỡ những vướng mắc có liên quan đến việc cấp phép hoạt động khai thác. 

Ngày 22/03/2016, Công ty đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản số 20/GP-UBND cho phép Công ty khai thác cát làm vật liệu xây dựng 
thông thường tại xã Đạh Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng với trữ lượng khai 
thác gần 30.000 m3 trong thời gian 07 năm. 
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LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: 

Thị trường bất động sản năm 2015 tiếp tục tình 
trạng đóng băng, tê liệt, do vậy công tác dịch vụ 
bất động sản gặp nhiều khó khăn và không có 
giao dịch nào thành công. Nhiệm vụ chủ yếu là 
quản lý các hợp đồng cho thuê nhà, đất của Công 
ty, cho thuê, xử lý, tiếp tục thực hiện công tác giải 
tỏa và hoàn thiện hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ đối với 
tài sản thuộc quỹ nhà của Công ty.  

Năm 2015, trên lĩnh vực cho thuê nhà đất cũng 
đã phát sinh những diễn biến phức tạp, nhất là 
việc xác định giá cho thuê đất tại các tài sản của Công ty đang quản lý, cho thuê. Công 
tác giải phóng mặt bằng, thu hồi nhà đất một số tài sản của công ty (21 đường 3/2, 30 
Hùng Vương) tiếp tục diễn biến phức tạp chưa tháo gỡ được. 

 

 

 

KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH: 

Tại địa phương, sự cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt, các cơ sở lưu trú của công ty không đủ 
tẩm cỡ nên chỉ hoạt động ở phân khúc khách bình 
dân. Giá phòng thấp, chi phí cao, hiệu quả kinh 
doanh không cao. Hoạt động của công ty chỉ đủ 
trang trãi các chi phí, lợi nhuận không nhiều. Tuy 
nhiên, CB-CNV có việc làm thường xuyên, đời sống 
ổn định. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & VỐN: 

Trong điều kiện vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chủ yếu là bằng tài sản nhà đất đã 
đưa vào cho thuê ổn định, dài hạn, lợi nhuận trên vốn thấp; Quá trình điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn không có vốn lưu động của chủ sở 
hữu bằng tiền mặt; Bên cạnh đó, một số lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp (nhà 
máy gạch, trạm trộn bê tông, hai mỏ đá…) trước đây chủ yếu được đầu tư bằng 
nguồn tiền vay của các tổ chức tín dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, 
thị trường hạn chế, cạnh tranh quyết liệt, hàng tồn kho còn cao đã tạo nên áp lực 
nặng nề cho hoạt động điều hành trong việc giải quyết thanh toán nợ vay và lãi vay 

 Tình hình công nợ và xử lý công nợ phải thu:  

+ Công nợ phải thu từ ngân sách: Tình hình thu chi, cân đối ngân sách nhà 
nước tại địa phương trong năm 2015 không thuận lợi, dẫn đến hoạt động thanh toán 
vốn xây dựng cơ bản đối với các dự án do công ty làm chủ đầu tư, các gói thầu thi 
công xây lắp liên quan đến thanh toán vốn ngân sách gặp khó khăn dẫn đến việc ảnh 
hưởng nặng đến công tác điều hành tài chính, chi phí tài chính của doanh nghiệp 
(Thanh toán vốn: Dự án Khu dân cư Yersin), Ban điều hành đã tập trung áp dụng mọi 
giải pháp cần thiết để được giải quyết nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả cao; 

+ Công nợ khách hàng: việc chiếm dụng vốn của khách hàng dẫn đến công nợ 
phải thu còn diễn biến phức tạp…Để giải quyết tình trạng trên, Công ty đã triển khai 
các biện pháp cần thiết để xử lý, nhất là các khoản công nợ lớn (giao dịch chuyển 
nhượng tài sản, khách hàng là nhà thầu xây dựng mua vật liệu xây dựng của Công 
ty…) nhưng kết quả còn hạn chế và phụ thuộc khá nhiều vào bên thứ 3 (ngân sách 
thanh toán vốn); Đối với khách hàng nhỏ lẻ, công tác xử lý công nợ cũng còn những 
hạn chế nhất định và chưa quyết liệt. 

Đối diện với những khó khăn, vướng mắc về tài chính nêu trên, hoạt động điều hành 
tài chính trong năm vừa qua là thách thức lớn, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn đảm bảo 
cơ bản dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng vốn cho công tác 
đầu tư các dự án; Đảm bảo tài chính thanh toán các chi phí điều hành doanh nghiệp 
(lương, cổ tức, thù lao…); Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước (thuế, 
phí, lệ phí…). 

Trong hoạt động tín dụng, trước những khó khăn, thách thức về hoạt động thanh 
toán, việc duy trì tốt hoạt động tín dụng năm 2015 mang tính quyết định trong việc 
điều hành tài chính của doanh nghiệp. Công ty đã chủ động phối hợp với các tổ chức 
tín dụng trên địa bàn đảm bảo các điều kiện thích hợp cung ứng tín dụng cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh với chi phí tối ưu, cơ cấu hợp lý hoạt động tín dụng, đảm 
bảo cơ bản tính lành mạnh, minh bạch và xếp hạng tín nhiệm tín dụng của Công ty.  
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Tuy nhiên, trong tình huống hoạt động thanh toán vốn ngân sách khó khăn kéo dài, 
việc cung ứng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh không được tháo gỡ 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp trong năm 2016. 
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TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ: 

Trong điều kiện các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bị 
ngừng trệ, Ban điều hành đã tập trung công tác chỉ đạo và triển khai các hoạt động 
cần thiết để cấu trúc lại bộ máy, nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và 
chiến lược quản trị Công ty của HĐQT; Trong đó tập trung vào các vấn đề sau: 

Điều chỉnh quy chế tiền lương, thang bảng lương của doanh nghiệp nhằm từng bước 
cải cách chính sách tiền lương, thu nhập phù hợp khả năng, nhu cầu sử dụng lao động 
của doanh nghiệp, phù hợp với các quy định của Nhà nước đồng thời kích thích nâng 
cao năng suất lao động, cải thiện từng bước chất lượng nguồn nhân lực; Hoàn tất việc 
điều chỉnh sắp xếp lại tiền lương cho người lao động toàn công ty theo Quy chế lương 
mới phù hợp với mức lương tối thiểu vùng năm 2015 do Nhà nước quy định. Tuy 
nhiên, việc áp dụng thang bảng lương mới trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng do 
nhà nước quy định đã tạo áp lực nặng đối với chi phí tiền lương, các khoản trích nộp 
theo lương (BHXH, BHYT, BHTN) đang trong giai đoạn điều chỉnh tăng. 

Chú trọng rà soát, đánh giá thực hiện các giải pháp sắp xếp lao động, việc làm phù 
hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2016 
 

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 

Năm 2016 sẽ là một năm còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp ngành xây dựng và bất động sản; Chính phủ đã và sẽ có các chủ trương, chính 
sách, quyết sách kích thích phát triển kinh tế đi đôi với kiềm chế lạm phát, lấy đầu tư 
công làm nền tảng và động lực, tuy nhiên đối tượng đầu tư trọng điểm sẽ là hoạt 
động đầu tư hạ tầng trong đó tỷ trọng lớn là hạ tầng giao thông; Thị trường vốn cho 
doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tiếp tục là vấn đề nan giải; Cung ứng vốn tín 
dụng sẽ được quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn bất cập 
(khó tiếp cận, chi phí vốn vẫn còn cao); Việc huy động vốn trên thị trường chứng 
khoán, thị trường vốn khác vẫn chưa có động lực hỗ trợ thích hợp. Thị trường bất 
động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng vẫn chưa có những tín hiệu tích cực và còn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tình hình năm 2016 cũng chưa có dấu hiệu tích cực, hoạt 
động đầu tư xây dựng cơ bản hạn chế tối đa, tình hình tài chính, thu chi cân đối ngân 
sách còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp. 

 

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1/ Mục tiêu: 

 Tiếp tục ứng phó linh hoạt với mọi diễn biến, tình huống bất lợi và rủi ro, vượt qua 
thách thức, duy trì sự ổn định; Tạo nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển năm 
2016. 

2/ Định hướng: 

Khai thác tối đa cơ chế, chính sách của nhà nước và năng lực của doanh nghiệp, lấy 
hoạt động đầu tư dự án bất động sản với trọng điểm là đầu tư nhà ở xã hội trên địa 
bàn làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm 
2017, 2018, tạo cơ sở tổ chức thực hiện hoạt động thi công xây lắp, hoạt động sản 
xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, giải quyết việc làm, đời sống của người lao động, 
đảm bảo doanh thu và lợi nhuận; 

Củng cố, đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng & lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch; Tạo nền tảng, động lực thuận lợi 
cho các lĩnh vực này phát triển và trở thành lĩnh vực hoạt động tạo doanh thu, lợi 
nhuận lấy ngắn nuôi dài trong điều kiện hiện nay và những năm tiếp theo.  
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3/ Giải pháp: 

3.1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

a/ Đối với hoạt động đầu tư Dự án: 

Giải quyết dứt điểm công tác quyết toán đầu tư xây dựng dự án Khu chung cư Yersin 
– Đà Lạt gắn với tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại về cơ chế, chính sách đầu tư, xây 
dựng của dự án; 

Nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện chủ 
trương đã được phê duyệt đối với dự án Khu quy hoạch dân cư Đồi An Tôn, phường 
5, thành phố Đà Lạt: 

Hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư & tổ chức thi công Dự 
án Nhà ở xã hội Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng do Công ty làm chủ đầu tư dự kiến 
khởi công trong Quý II/2016 và hoàn thành trong Quý IV/2017 với tổng mức đầu tư là 
49 tỷ đồng; 

Hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư & tổ chức thi công Dự 
án Nhà ở xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng do Công ty làm chủ đầu tư dự kiến khởi công 
trong Quý III/2016 và hoàn thành trong Quý II/2018 với tổng mức đầu tư là 164 tỷ 
đồng; 

Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Nhà ở xã hội tại thị trấn Thạnh Mỹ, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và dự án Nhà ở xã hội đường Tô Hiệu, phường 7, 
thành phố Đà Lạt. 

b/ Hoạt động thi công xây lắp: 

Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ cho việc thi công các công trình (Tổng mức 
đầu tư ước tính 5 tỷ đồng) nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động thi công 
xây lắp công trình và mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp; 

Thực hiện chủ trương giao thầu hạng mục nhân công thực hiện và Công ty nắm giữ 
tính chủ động trong các hạng mục cung ứng vật tư, máy móc thiết bị thi công nhằm 
đảm bảo quản lý tốt trong suốt quá trình thi công và chất lượng công trình; 

Tích cực làm việc với Tập đoàn Nguyễn Kim nhằm tạo dựng mối quan hệ và tiến tới 
trở thành đối tác thường xuyên trong hoạt động thi công xây dựng; Dự kiến tham gia 
nhận thầu và tổ chức thi công công trình Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Đà Lạt 
trong Quý II/2016 với giá trị 105 tỷ đồng; 

Ký kết hợp đồng và tổ chức thi công công trình Khu dân cư Quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh trong Quý II/2016 với giá trị 100 tỷ đồng; 
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Triển khai thực hiện tốt hoạt động thi công xây dựng các công trình thuộc dự án do 
công ty làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chất lượng hồ sơ 
theo quy định; 

Tranh thủ mọi cơ hội, tích cực tìm kiếm và đảm nhận các gói thầu xây lắp trên thị 
trường xây dựng trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm việc làm, thu nhập trên quan điểm 
hạn chế mọi rủi ro nhất là rủi ro tài chính; 

c/ Hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: 

Tham mưu, đề xuất, trình duyệt và tổ chức thực hiện việc đầu tư nâng công suất hoạt 
động khai thác, chế biến của các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; 

Nghiên cứu, tham mưu, trình duyệt chủ trương, giải pháp phù hợp liên quan đến 
toàn bộ tài sản tại Nhà máy gạch tuynel Nghĩa Đức, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; 

Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực 
cạnh tranh các sản phẩm do Công ty sản xuất, chế biến; 

Mở rộng thị trường kinh doanh đối với các sản phẩm do công ty sản xuất gắn với từng 
bước thực hiện đầu tư kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu khác; 

d/ Hoạt động quản lý, kinh doanh bất động sản và dịch vụ: 

Quản lý chặt chẽ tài sản là bất động sản cho thuê của doanh nghiệp; 

Phối hợp với các cơ quan chính quyền xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại liên quan 
đến công tác giải phóng mặt bằng quỹ nhà đất của Công ty (nhà số 21 đường 3/2, nhà 
30, 32, 34 Hùng Vương); 

Tích cực làm việc, đấu tranh với các ngành trong việc áp dụng giá cho thuê đất hợp lý 
đối với quỹ đất công ty thuê nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh; 

Chủ động khảo sát, đánh giá thị trường khách hàng, tham mưu chính xác, hiệu quả 
trong việc triển khai đầu tư các dự án nhà ở; 

Triển khai nhanh, đúng trình tự thủ tục, quy định của nhà nước trong việc soát xét, đề 
xuất phê duyệt danh sách đối tượng được mua nhà ở xã hội do công ty làm chủ đầu 
tư đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc huy động vốn ứng trước của khách hàng đối 
với các dự án; 

e/ Hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ: 

Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện việc đầu tư, nâng cao 
năng lực, cơ cở vật chất, hoạt động trên nền tảng cơ sở vật chất hiện có; 

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp khả thi mở rộng hoạt động dịch vụ kèm theo, 
liên doanh liên kết với các đối tác cùng lĩnh vực mở rộng thị trường hoạt động; 



 
 

C Ô N G  T Y  C P  Đ Ị A  Ố C  Đ À  L Ạ T  
 

 34 

3.2/ Công tác tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, quản lý, điều hành Doanh nghiệp: 

Tích cực triển khai các chủ trương của Hội đồng quản trị về tổ chức, sắp xếp bộ máy, 
nguồn nhân lực hợp lý, đáp ứng yêu cầu, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn: 

+ Nghiên cứu xây dựng phương án thành lập Chi nhánh Công ty CP Địa ốc Đà 
Lạt tại thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trong Quý II/2016; 

+ Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy quản lý và nguồn nhân lực tại Công ty Du lịch Mai 
Anh Đào và Sàn giao dịch bất động sản của Công ty; 

+ Thực hiện sát nhập Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc vào Công ty TNHH 
MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt sau khi giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong hoạt 
động tài chính của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc. 

Tham mưu, đề xuất việc củng cố, tăng cường nhân lực quản lý điều hành các cấp; 

Tiếp tục rà soát, đánh giá và thực hiện các giải pháp sắp xếp, sử dụng lao động linh 
hoạt phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh từng giai đoạn, từng thời điểm;  

Thực hiện các giải pháp hợp lý để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 

Chú trọng triển khai áp dụng chính sách tiền lương theo sản phẩm và kết quả, năng 
suất lao động của mọi vị trí công tác;  

Rà soát, đánh giá, xây dựng, ban hành các văn bản cần thiết để thực hiện đảm bảo 
yếu tố pháp lý và thực hiện quản lý điều hành hiệu quả; 

3.3/ Tài chính, vốn doanh nghiệp: 

a/ Tài chính đầu tư: 

Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết việc thanh 
toán vốn đầu tư dự án đã thực hiện; 

Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn với chi phí vốn thấp dưới nhiều hình thức (vốn tín 
dụng ưu đãi, vốn huy động khách hàng) để đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng các dự 
án; 

Đảm bảm tài chính đầu tư các dự án gắn với kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng 
vốn; 

b/ Vốn hoạt động: 

Triển khai phương án tăng vốn điều lệ hoạt động của Công ty từ 45 tỷ lên 75 tỷ đồng 
trong Quý III năm 2016 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua, với các 
mục tiêu chính: 
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+ Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật về tài chính đầu 
tư dự án; 

+ Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho hoạt động thi công xây 
lắp; 

+ Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động cung ứng bê tông 
thương phẩm. 

c/ Công nợ: 

Bằng nhiều biện pháp, tích cực xử lý công nợ phải thu thuộc mọi đối tượng, lĩnh vực, 
đặc biệt là thu từ thanh toán vốn ngân sách hoạt động đầu tư dự án, các gói thầu xây 
lắp đã thực hiện nhằm cân đối các khoản phải thu, phải trả, giảm gánh nặng chi phí 
tài chính; 

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016 

STT DIỄN GIẢI 

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI 
NHUẬN NĂM 2016  

TỶ LỆ SO VỚI  
KQ THỰC HIỆN  

NĂM 2015 

DOANH THU LỢI NHUẬN 
GỘP 

DOANH 
THU 

LỢI 
NHUẬN 

GỘP 
1 Hoạt động xây lắp 206,313,048,560  9,777,253,800  607.16% 1429.35% 

2 Hoạt động cho thuê BĐS 2,438,577,697  1,710,999,875  107.79% 212.82% 

3 Hoạt động đầu tư dự án 1,923,000,000  1,923,000,000  2.88% 64.33% 

4 Hoạt động Quản lý dự án 730,195,000  23,037,016  108.40% 4.00% 

5 Hoạt động dịch vụ Du lịch 1,803,592,988  138,876,000  115.14% 143.08% 

6 Hoạt động SXKD VLXD 43,571,424,423  3,617,263,152  109.40% 2404.39% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp    (9,504,210,950)   85.55% 

TỔNG CỘNG 256,779,838,668  7,686,218,893  159.49% 1070.81% 

HỢP NHẤT (LNST) 245,375,442,682  5,890,842,787  179.02% 518.71% 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Báo cáo quản trị doanh nghiệp năm 2015 theo quy định.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo quy định.
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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
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KHU BIỆT THỰ HÙNG VƯƠNG 
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Ana Mandara Villas Đà Lạt  
Dalatreal đã cho Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An thuê với thời hạn 50 năm 
kể từ năm 2003. 
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CÁC BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ KHÁC 
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 Đà Lạt, ngày 21 tháng 04 năm 2016 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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