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THÔNG TIN CHUNG 
 

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

Tên tiếng Anh : Dalat Real Estate Joint Stock Company 

Tên viết tắt: DALAT REALCO 

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 5800000142 do Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp, thay đổi 

lần thứ 5 ngày 10/11/2015 

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

Điện thoại: (84) 63 3822 243 

Fax: (84) 63 3821 433 

Email: dalatrealjsc@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. 

 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

 

 

2008
• Thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp

Nhà nước: Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng

2009
• Tròn một năm Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ

phần kể từ ngày 01/01/2008

2010
• Ngày 20/05/2010 Công ty chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao

dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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.

2012
• Xây dựng bước tiến mới trong chiến lược phát triển công ty, tập trung vào các

hoạt động kinh doanh cốt lõi.

2013
• Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 với định hướng

chiến lược tập trung vào hoạt động đầu tư dự án và thi công xây dựng công
trình..
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC KINH DOANH & CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 
1. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ: 

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 

Mỏ đá 
Phường 7 

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 
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2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ: 

* Đại Hội Đồng Cổ Đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có 
thẩm quyền cao nhất của Công ty. 

* Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ 
quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền 
thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên  
HĐQT 

Ngày không còn là 
thành viên HĐQT 

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

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

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

4 Nguyễn Quang Trung Thành viên 27/04/2013  

5 Ngô Phước Thành viên 14/10/2015  

* Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám 
sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty. 

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 Hoàng Việt Thúy Hồng Thành viên 27/04/2013  

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

* Ban Tổng Giám đốc: Gồm 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và 01 Kế toán 
trưởng Công ty do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất 
trước HĐQT về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám 
đốc và Kế toán trưởng cũng do HĐQT bổ nhiệm. 

STT Ban điều hành  Chức vụ 
Ngày đảm nhận 

chức vụ 
Ngày thôi đảm 
nhận chức vụ 

1 Ngô Phước Tổng Giám đốc 22/09/2010 07/11/2016 

2 Lê Thị Kim Chính Tổng Giám đốc 07/11/2016  

3 Nguyễn Đức Bảo Phó TGĐ 27/03/2015  

4 Võ Thuận Hòa Phó TGĐ 07/11/2016  

5 Nguyễn Văn Hòa Kế toán trưởng 30/11/2010  
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* Các Phòng, Ban chức năng:  Công ty gồm 04 Phòng và 01 Sàn Giao dịch BĐS: Phòng 
Hành Chính quản trị - Phòng kế toán tài vụ - Phòng Kỹ thuật thi công - Phòng kế 
hoạch đầu tư và Sàn giao dịch bất động sản; 

* Các Công ty trực thuộc: Gồm Công ty Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt và Công 
ty Du lịch Mai Anh Đào. 

* Các Công ty độc lập, Công ty liên kết: 

1. Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt: 

Địa chỉ: 274 Phan Đình Phùng – Phường 2 – TP. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng 

Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước…. Giám sát công trình dân dụng, công 
nghiệp …v..v… 

Vốn điều lệ thực góp : 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng) 

Tỷ lệ    : 100% vốn Chủ sở hữu. 

2. Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc: 

Địa chỉ: 18 Lê Thị Hồng Gấm – Phường 1 – TP. Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng 

Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước…. Giám sát công trình dân dụng, công 
nghiệp …v..v… 

Vốn điều lệ thực góp : 2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng) 

Tỷ lệ    : 100% vốn Chủ sở hữu. 

3. Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Địa Ốc Đà Lạt: 

Địa chỉ: 25 Trần phú – Phường 3 – TP. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng 

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Tư vấn đầu tư xây dựng: lập và thẩm định 
dự án đầu tư, định giá xây dựng. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông. Lập hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế dự toán hồ sơ mời thầu….. 

Vốn điều lệ thực góp : 348.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng) 

Tỷ lệ    : 29% DLR tham gia góp vốn. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 Lấy đầu tư làm nền tảng để tạo doanh 
thu, lợi nhuận và giá trị gia tăng cho doanh 
nghiệp, kết hợp một cách hợp lý, phù hợp với 
các hình thức, loại hình dự án đầu tư truyền 
thống của doanh nghiệp gắn với bổ sung hoạt 
động đầu tư theo các loại hình, lĩnh vực đầu tư 
mới (bất động sản nông nghiệp, bất động sản 
dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật…);  

 

Tiếp tục lấy hoạt động thi công xây dựng làm hoạt động chính trong sản xuất 
kinh doanh theo hướng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng 
gắn với hoạt động đầu tư của Công ty, mở rộng lĩnh vực và địa bàn hoạt động thầu thi 
công xây dựng nhằm tạo ra doanh thu và thu nhập đảm bảo duy trì sự ổn định của 
doanh nghiệp;  

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm đáp 
ứng yêu cầu cung ứng vật liệu xây dựng chủ yếu cho các hoạt động đầu tư và thi công 
xây dựng của Công ty đồng thời cung ứng cho thị trường; 

 

Thông qua các giải pháp đầu tư, từng bước chuyển đổi hoạt động trên lĩnh vực 
du lịch từ quản lý tài sản của doanh nghiệp, lấy thu bù chi trở thành một ngành nghề 
kinh doanh dịch vụ chính thức nhằm mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.  
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RỦI RO 
Đầu tư công, nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ bản thắt chặt và giảm dần nhằm 

thực hiện chính sách thắt chặt tài khóa, giảm bội chi ngân sách, đối phó khủng hoảng 
của Chính phủ ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động thi công xây dựng các công trình 
trong điều kiện thị trường thu hẹp và cạnh tranh quyết liệt (đây là hoạt động có tính 
cốt cốt lõi nhằm đảm bảo sự ổn định của DN); Mặt khác, cũng đã ảnh hưởng trực tiếp 
đến lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty (đây là lĩnh vực 
hoạt động có nguồn vốn đầu tư lớn và chịu chi phí vốn lớn của DN);  

Thị trường vốn, thị trường tín dụng còn nhiều bất cập; Thanh toán vốn ngân 
sách mất cân đối và chậm trễ kéo dài, tác động tiêu cực, tạo áp lực nặng nề trong việc 
cung ứng vốn, chi phí vốn, điều hành dòng tiền trong SXKD và ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty 
(Chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hoạt động khai thác khoáng 
sản, chính sách đầu tư…) còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ nhất quán, chậm trễ …tác 
động nặng nề và trực tiếp đến mọi hoạt động chính của Công ty. 

Nguồn vốn và tài sản: Nguồn vốn của doanh nghiệp chủ yếu là tài sản bất động 
sản và tài sản sản xuất (chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng). Trong đó, 
bất động sản kinh doanh (cho thuê và tự kinh doanh) hình thành sau khi cổ phần hóa 
còn nhiều hạn chế khi đưa vào khai thác kinh doanh (chưa hoàn thành công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng, chịu chi phối nhiều bởi các chính sách quản lý của nhà 
nước, tỷ suất lợi nhuận/vốn không cao); Tài sản sản xuất cơ bản được đầu tư bằng 
vốn vay. Vốn hoạt động chủ yếu là vốn vay với chi phí lãi vay cao; Vốn lưu động không 
có, tạo ra rất nhiều khó khăn trong quá trình điều hành tài chính doanh nghiệp và ảnh 
hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là vấn đề vướng mắc cơ bản 
nhất của doanh nghiệp nhưng chưa tháo gỡ được trong suốt nhiệm kỳ qua. 

Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực: Kế thừa các nền tảng cơ bản của doanh 
nghiệp nhà nước sau chuyển đổi, tuy nhiên một số vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp 
vẫn chưa triển khai thực hiện được: Cấu trúc lại mô hình tổ chức phù hợp với ngành 
nghề, lĩnh vực, hệ thống quản lý điều hành; việc nâng cao năng lực quản lý các cấp 
điều hành, tư duy làm việc của nguồn nhân lực… 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SKXD NĂM 2016 
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 

1 Doanh thu 245,375,443,000  55,441,621,027 

2 Lợi nhuận trước thuế 7,686,218,893  (17,422,249,935) 

3 Lợi nhuận sau thuế 5,890,843,000  (17,567,347,014) 

2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

* Danh sách Ban điều hành: 

1/ Bà Lê Thị Kim Chính   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Số Cổ phần sở hữu:   252,200 cp 

Tỷ lệ sở hữu:   5.604% 

2/ Ông Võ Thuận Hòa   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Số Cổ phần sở hữu:   0 cp 

Tỷ lệ sở hữu:   0% 

3/ Ông Nguyễn Đức Bảo   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Số Cổ phần sở hữu:   3,000 cp 

Tỷ lệ sở hữu:   0.067% 

4/ Ông Nguyễn Văn Hòa   Chức vụ: Kế toán trưởng 

Số Cổ phần sở hữu:   4,100 cp 

Tỷ lệ sở hữu:   0.091% 

Trong năm 2016, cụ thể là tháng 11/2016, Công ty có những sự thay đổi trong 
Ban điều hành như sau: 

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Phước – Thành viên 
HĐQT DLR. 

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chính – Thành viên HĐQT DLR, làm Tổng Giám đốc 
Công ty. 

- Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Võ Thuận Hoà làm Phó Tổng Giám đốc thường 
trực, phụ trách tài chính công ty. 

Số lượng cán bộ, nhân viên: 86 người (Bao gồm: Văn phòng Công ty, 02 Công ty 
thành viên độc lập và 2 Công ty trực thuộc) 



 DALAT REALCO PAGE 11 

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật lao động liên quan đến việc 
thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động: thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi, HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN… 

Điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty luôn được đảm bảo nhằm 
tạo thuận lợi nhất cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm công tác. 

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm hỗ trợ và 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.   

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống của CB-CNV 
người lao động. Lương bình quân của CB-CNV năm 2016 là 5.500.000 
đồng/người/tháng.  

Người lao động được trả tiền thưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của 
Công ty. Hàng năm có nhiều đợt thưởng như: Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 
30/4, 02/9, Tết nguyên đán… 

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. 

Liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:  
Công ty luôn hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đóng góp các 
chương trình xã hội – từ thiện… 
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3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

3.1 Dự án Khu dân cư đồi An Tôn 

a. Quy mô đầu tư: 

- Tổng mức đầu tư : 347.448.257.000 đồng; 

- Diện tích sử dụng đất : 110.621,3 m2 ; 

- Quy mô đầu tư  : 124 lô liên kế, 130 lô biệt lập; 03 khối chung cư nhà ở xã 

hội 7 tầng, 372 căn hộ; 

-  Tổng diện tích sàn xây dựng: 28.602,3 m². 

b. Thời gian, địa điểm thực hiện dự án: 

- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2020; 

- Địa điểm  : Khu dân cư Đồi An Tôn - Phường 5, Thành phố Đà Lạt 

c. Chủ trương, hình thức đầu tư: 

- Chủ đầu tư  : Công ty làm chủ đầu tư thực hiện dự án; 

-  Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và đất nền phân lô biệt lập và liên kế sân vườn phục 

vụ các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn. 

3.2 Dự án Khu quy hoạch nhà ở xã hội Công an Lâm Đồng 

a. Quy mô đầu tư: 

- Tổng mức đầu tư : 172.866.637.000 đồng; 

- Diện tích sử dụng đất : 17.096 m2; 

- Quy mô đầu tư  : 26 căn nhà ở thương mại liên kế sân vườn, diện tích đất 

95 m2 ; 30 căn nhà ở xã hội liên kế, diện tích đất 70 m2 ; 02 khối chung cư nhà ở xã hội 

6 tầng với 156 căn hộ; 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 24.421 m2  

b. Thời gian , địa điểm thực hiện dự án: 

- Thời gian thực hiện : 18 tháng kể từ khi có giấy phép xây dựng; 

- Địa điểm    : Số 11 đường Hà Huy Tập, phường 3, TP Đà Lạt 

c. Chủ trương, hình thức đầu tư: 

- Chủ đầu tư  : Công ty làm chủ đầu tư thực hiện dự án; 

- Đầu tư xây dựng, phát triển quỹ nhà ở phục vụ, đáp ứng các yêu cầu về nhà ở cho 

cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng. 
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3.3 Nhà ở xã hội cho các gia đình lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng 

a.Quy mô đầu tư: 

- Tổng mức đầu tư : 50.423.959.000 đồng; 

- Diện tích sử dụng đất : 2.145 m2 ; 

- Quy mô đầu tư  : 01 tầng hầm + 7 tầng nổi với 97 căn hộ, diện tích SD riêng 

bình quân 56,7 m2 ; 

- Diện tích sàn xây dựng: 7.941 m2  

b. Thời gian, địa điểm thực hiện dự án: 

- Thời gian đầu tư  : 18 tháng kể từ khi có giấy phép xây dựng 

- Địa điểm: Đường Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

c. Chủ trương, hình thức đầu tư: 

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, người hưởng lương 

trong lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng ; 

- Công ty CP Địa ốc Đà Lạt làm chủ đầu tư; 

- Đơn vị Chủ quản: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. 
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 

4.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

NỘI DUNG Tại ngày 31/12/2016 Tại ngày 01/01/2016 

TÀI SẢN 155,316,811,856 215,717,668,866 
1. Tài sản ngắn hạn 101,696,580,116 159,812,309,931 
 - Tiền và các khoản tương đương tiền 7,546,655,844 4,709,634,909 
 - Đầu tư ngắn hạn     
 - Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 635,531,895 
 - Các khoản phải thu ngắn hạn 75,395,320,923 92,127,873,882 
 - Hàng tồn kho 17,313,253,994 61,094,042,761 
 - Tài sản ngắn hạn khác 1,441,349,355 1,245,226,484 
2. Tài sản dài hạn 53,620,231,740 55,905,358,935 
 - Các khoản phải thu dài hạn 3,000,000 0 
 - Tài sản cố định 28,502,353,792 29,354,004,451 
 - Bất động sản đầu tư 22,254,443,185 23,192,184,849 
 - Tài sản dở dang dài hạn 144,456,710 144,456,710 
 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Cty LD, LK) 369,545,025 392,486,435 
 - Tài sản dài hạn khác 2,346,433,028 2,822,226,490 
NGUỒN VỐN 155,316,811,856 215,717,668,866 
1. Nợ phải trả 126,641,310,940 169,474,820,935 
 - Nợ ngắn hạn 91,346,710,718 102,421,845,481 
 - Nợ dài hạn 35,294,600,222 67,052,975,454 
2. Nguồn vốn chủ sở hữu 28,675,500,916 46,242,847,931 
 a. Vốn chủ sở hữu 28,675,500,916 46,242,847,931 
 b. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 

4.2 BÁO CÁO THU NHẬP   

1. Thu nhập 55,839,546,427 130,978,381,862 
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 55,441,621,027 121,273,803,180 
 - Doanh thu tài chính 130,349,003 117,027,435 
 - Thu nhập khác 267,576,397 9,587,551,247 
2. Chi phí 73,238,854,952 129,556,599,318 
 - Giá vốn hàng bán 52,532,872,092 112,581,179,033 
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,717,036,215 11,095,364,899 
 - Chi phí bán hàng 965,941,777 1,624,326,036 
 - Chi phí tài chính 2,881,382,426 1,728,989,930 
 - Chi phí khác 4,141,622,442 2,526,739,420 
3. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết (22,941,410) 25,751,388 
4. Lợi nhuận trước thuế (17,422,249,935) 1,447,533,932 
 - Chi phí Thuế TNDN hiện hành 145,097,079 6,780,441 
 - Chi phí Thuế TNDN hoãn lại 0 305,085,785 
5. Lợi nhuận sau thuế (17,567,347,014) 1,135,667,706 
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4.3 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH    

Chỉ tiêu ĐVT Tại ngày 
31/12/2016 

Tại ngày 
01/01/2016 

1. Chỉ tiêu về Cơ cấu tài sản     
   a. Tài sản cố định / Tổng tài sản  % 34.52% 25.92% 
(TS dài hạn / Tổng Tài sản) 
   b. Tài sản lưu động / Tổng tài sản  % 65.48% 74.08% 
(TS ngắn hạn / Tổng Tài sản) 
2. Chỉ tiêu về Cơ cấu nguồn vốn    
   a. Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn  % 81.54% 78.56% 
(Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn) 
   b. Nợ dài hạn trên vốn cổ phần (CSH) % 123.08% 145.00% 
(Nợ dài hạn / Vốn CSH) 
   b. Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn  % 18.46% 21.44% 
(Vốn CSH / Tổng nguồn vốn) 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
   a. Vòng quay hàng tồn kho Lần 3.20 1.99 
(Tổng doanh thu / Hàng tồn kho) 
   b. Vòng quay các khoản phải thu Lần 0.74 1.32 
(Tổng doanh thu / các khoản phải thu) 
   c. Vòng quay tổng tài sản Lần 0.36 0.56 
(Tổng doanh thu / Tổng tài sản) 
4. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
   a. Khả năng thanh toán nhanh  Lần 0.92 0.96 
(TS ngắn hạn – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn) 
   b. Khả năng thanh toán hiện hành  Lần 1.11 1.56 
(TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn) 
   c. Khả năng thanh toán chung Lần 1.23 1.27 
(Tổng tài sản / Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn) 
5. Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời    
   a. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản  % -11.31% 0.53% 
(Lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản) 
   b. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần  % -31.69% 0.94% 
(Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) 
   c. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu % -61.26% 2.46% 
(Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH) 
6. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần    
   a. EPS - Thu nhập trên mỗi cổ phần  đ/cp (3,903.85) 252.37 
(Lợi nhuận sau thuế / 4.500.000cp) 
   b. ROA - Hệ số LN trên tổng tài sản % -11.31% 0.53% 
(Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) 
   c. ROE - Hệ số lợi nhuận trên vốn cổ phần % -61.26% 2.46% 
(Lợi nhuận sau thuế /Vốn Chủ sở hữu) 
   d. Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần đ/cp 6,372.33 10,276.19 
(Vốn Chủ sở hữu / 4.500.000cp) 
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5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG: 
STT Nhóm cổ đông Số lượng CP sở hữu 

1 Cá nhân trong nước 186  3,664,650 

2 Tổ chức trong nước 6  403,450 

3 Cá nhân nước ngoài 5  431,900 

Tổng cộng 197 4,500,000 

 

 

  

CN trong nước, 
81%

TC trong nước, 9%

CN nước 
ngoài, 10%

Cơ cấu cổ đông

CN trong nước TC trong nước CN nước ngoài
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BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016: 

Tổng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 doanh thu thực hiện 55,839 tỷ 
đồng, lỗ 17,567 tỷ đong. 

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 

NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH 2016 KẾT QUẢ 2016 TỶ LỆ 

Doanh thu Lợi nhuận Doanh thu Lợi nhuận Doanh 
thu 

Lợi 
nhuận 

1 2 3 4 5 6 

1 Hoạt động xây lắp  206,313,048,560   1,265,642,634   24,514,791,386   (7,874,111,432) 11.9% -622.1% 

2 Hoạt động cho thuê BĐS  2,438,577,697   1,634,064,874   2,796,601,748   165,213,423  114.7% 10.1% 

3 Hoạt động đầu tư dự án  1,923,000,000   1,862,331,025   -    -   0.0% 0.0% 

4 Hoạt động Quản lý dự án  730,195,000   -    -    -   0.0% 0.0% 

5 Hoạt động dịch vụ D.lịch  1,803,592,988   -    1,548,907,240   (592,958,746) 85.9% 0.0% 

6 Hoạt động SXKD VLXD  43,571,424,423   2,924,180,360   33,310,603,548   (528,353,157) 76.5% -18.1% 

7 Hoạt động khác  -    -    397,925,400        

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp    -      (11,646,747,439)     
  HỢP CỘNG  256,779,838,668   7,686,218,893   62,568,829,322   (20,476,957,350) 24.4% -266.4% 
  TRỪ NỘI BỘ  (11,404,395,987)  (133,856,345)  (6,729,282,895)  3,077,648,825      
  CÔNG TY LIÊN KẾT      -    (22,941,410)     
  THUẾ TNDN HOÃN LẠI        -       
  THUẾ TNDN  -    (1,661,519,760)    145,097,079      
  HỢP NHẤT (LNST)  245,375,442,682   5,890,842,787   55,839,546,427   (17,567,347,014) 22.8% -298.2% 

 
Kết quả SXKD hợp nhất năm 2016: Doanh thu thực hiện 55,839 tỷ đồng/ kế 

hoạch 245,375 tỷ đồng, tương ứng đạt 22,8% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế là -
17,567 tỷ đồng, tương ứng -298,2% kế hoạch, chi tiết được thể hiện trong từng lĩnh 
vực sau: 
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 Lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp: Kết quả thực hiện doanh thu năm 
2016 là 24,5 tỷ đồng/ kế hoạch đề ra 206,3 tỷ đồng, tương đương 11,9% kế hoạch. 

- Hoạt động thi công xây lắp của khối Văn phòng công ty kế hoạch đề ra là 
187,8 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ thực hiện được gói thầu xây dựng nhà máy Ladora với 
doanh thu 6,7 tỷ đồng, đạt 3,56% kế hoạc đề ra, còn lại các gói thầu, dự án kế hoạch 
đề ra đều không thực hiện được, trong đó: 

+ Dự án Nhà ở xã hội LLVT tỉnh Lâm đồng kế hoạch 28,148 tỷ đồng, nhưng 
không thực hiện được là do khi đang thực hiện các bước để đầu tư thì thay đổi Chỉ 
huy trưởng của BCH Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Tư lệnh Quân khu 7. Mặt khác, chủ 
trương của BCH Quân sự tỉnh Lâm Đồng thay đổi hình thức đầu tư từ nhà ở xã hội 
thành nhà ở công vụ dẫn đến thay đổi về phương thức, hình thức đầu tư (cần thay đổi 
chủ trương đầu tư, ghi kế hoạch vốn, danh mục kế hoạch đầu tư dự án..) dẫn đến chưa 
triển khai thực hiện dự án. 

+ Công trình Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Đà Lạt, kế hoạch thực hiện trong 
năm 2016 đạt doanh thu 33 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện được là do dự án còn 
vướng công tác giải phóng mặt bằng. 

+ Công trình Khu dân cư Quận Bình Tân – HCM kế hoạch 100 tỷ đồng, là dự án 
đầu tư của Chủ tịch HĐQT đưa vào kế hoạch đầu tư của DLR năm 2016 nhưng đến 
nay chưa triển khai thực hiện được. 

+ Kế hoạch các công trình dự thầu trong năm 2016 là 20 tỷ đồng, Ban TGĐ cũng 
đã rất cố gắng tìm kiếm công trình, gói thầu trong và ngoài tỉnh như gói thầu xây 
dựng chi nhánh Agribank Đam Rông, nhà ở xã hội Phú Thịnh Huyền Trân Công Chúa 
TP Đà Lạt và các gói thầu khác bên ngoài tỉnh; ty nhiên vì năng lực tài chính, giá của 
DLR chưa đáp ứng được yêu cầu của các chủ đầu tư đưa ra, mặt khác tình hình tín 
dụng của DLR gặp khó khăn dẫn đến không trúng các gói thầu nêu trên. 

- Hoạt động thi công xây lắp của Công ty TNHH MTV XD Địa ốc Đà Lạt: Doanh 
thu đạt được là 19,3 tỷ đồng/ kế hoạch đề ra 18,4 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch đề ra. 

- Hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV XD Địa ốc Bảo Lộc: Lỗ 7,8 tỷ đồng, 
công ty đã tạm ngưng hoạt động, không tạo ra doanh thu; trong năm các khoản giảm 
trừ doanh thu công trình là 1,5 tỷ đồng, chi phí lãi vay 970,5 triệu đồng, trích lập dự 
phòng công trình Nhà ở xã hội tại huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, nợ thu khó đòi của các 
đội … là 3,9 tỷ đồng. 

   Lĩnh vực cho thuê bất động sản: Doanh thu kế hoạch đề ra là 2,4 tỷ đồng, 
lợi nhuận kế hoạch 1,7 tỷ đồng; kết quả thực tế thực hiện là 2,8 tỷ đồng, đạt 114,7 % 
kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận thực hiện thực tế 165 triệu đồng, tương đương 10% kế 
hoạch đề ra. 

Lý do: Doanh thu của các lĩnh vực hoạt động khác thuộc khối văn phòng Công 
ty mẹ không đạt kế hoạch đề ra & phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp theo doanh 
thu, dẫn đến lợi nhuận của lĩnh vực cho thuê bất động sản không đạt kế hoạch đề ra 
ban đầu. 
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 Lĩnh vực hoạt động đầu tư và quản lý dự án: Lĩnh vực hoạt động này chạy 
theo các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; Dự án Nhà ở xã hội lực lượng vũ trang tỉnh 
Lâm Đồng chưa thực hiện vì những lý do nêu trên, dẫn đến lĩnh vực này không đạt kế 
hoạch đề ra. 

 Hoạt động dịch vụ du lịch: Kế hoạch doanh thu đề ra 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận 
138,8 triệu đồng, tuy nhiên kết quả doanh thu thực hiện được là 1,5 tỷ đồng, tương 
đương 86% kế hoạch; lợi nhuận thực hiện âm (- 593) triệu đồng. 

Doanh thu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra là do thị trường hoạt động du 
lịch cạnh tranh gay gắt, cở sở vật chất, khách sạn của công ty tuy đã đầu tư sửa chữa 
nhỏ nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường. Mặt khác, phải 
đóng tiền truy thu thuế đất của các năm 2011 đến 2014 và tiền sửa chữa tài sản tăng 
dẫn đến không đạt lợi nhuận đề ra ban đầu. 

 Hoạt động SXKD vật liệu xây dựng: Kế hoạch doanh thu 43,5 tỷ đồng, lợi 
nhuận 3,6 tỷ đồng; kết quả doanh thu thực hiện là 33,3 tỷ đồng, tương đương 76,5% 
kế hoạch đề ra; lợi nhuận thực hiện âm (- 528,3 triệu đồng), tương đương âm (- 
14,6%) so với kế hoạch đề ra. 

- Kế hoạch doanh thu Cty VLXD là 36,1 tỷ đồng, kết quả thực hiện được 33,3 tỷ 
đồng, tương đương 92% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế thực hiện âm 1,7 tỷ 
đồng. Công ty không đạt kế hoạch đề ra là do sản lượng kế hoạch kinh doanh bê tông 
thương phẩm là 21.000 m3  nhưng kết quả thực hiện là 18.200 m3 . 

Công ty phải trích lập dự phòng thêm khoản phải thu khó đòi 711,2 triệu đồng, 
một số lĩnh vực hoạt động khác không có hoặc doanh thu không đáng kể, dẫn đến 
không đạt kế hoạch đề ra. 

- Kế hoạch kinh doanh VLXD của Công ty TNHH MTV XD Địa ốc Đà Lạt kế 
hoạch đề ra là 7,38 tỷ đồng, kết quả thực hiện 3,26 tỷ đồng, đạt 44,17% kế hoạch đề 
ra. Doanh thu hoạt động lĩnh vực kinh doanh VLXD phục vụ cho các công trình của 
công ty thực hiện, tuy nhiên hoạt động xây dựng của công ty chưa hiệ quả dẫn đến 
không đạt kế hoạch ban đầu đề ra. 

 Tổng quan: Ngoài những lý do khách quan của tình hình kinh tế vĩ mô gặp 
nhiều khó khăn; tín dụng đầu tư, đầu tư công của chính phủ bị cắt giảm. Ban điều 
hành đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành SXKD, tìm kiếm công việc, ty nhiên 
vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

Mặt khác, tình hình tài chính của DLR rất xấu, cần phải cơ cấu nợ vay, tập trung 
thu hồi công nợ, cải thiện tình hình tài chính, tín dụng mới có thể đáp ứng được yêu 
cầu đấu thầu các gói thầu của các chủ đầu tư đưa ra cũng như khả năng tài chính để 
đầu tư dự án của công ty làm chủ đầu tư (Năm 2013 lỗ 6,871 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 
9,8 tỷ đồng, năm 2015 lời 1,136 tỷ đồng - bán tài sản là mỏ đá Đức Trọng 12,8 tỷ 
đồng, năm 2016 lỗ 17,567 tỷ đồng). 
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TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TỔNG TÀI SẢN 
Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của công ty là 155 tỷ 316 triệu, giảm xấp xỉ 60 

tỷ 400 triệu so với đầu năm, tương ứng giảm khoản 28%. 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 Khu Chung cư Yersin – Thành phố Đà Lạt. 

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
Tài sản cố định của công ty giảm xấp xỷ 850 triệu trong năm 2015, tương ứng 

giảm 3.10% (từ 29,354 tỷ từ đầu năm xuống còn 28,502 tỷ ngày 31/12/2016). Tài 
sản cố định giảm chủ yếu là do khấu hao. Trong năm 2016, công ty thực hiện trích 
khấu hao tài sản cố định hữu hình hơn 2,3 tỷ và tăng giá trị tài sản cố định vô hình 
gần 140 triệu. 

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU. 
Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2016 được ghi nhận là 28 tỷ 

675 triệu giảm xấp xỉ 17 tỷ 500 triệu so với đầu năm. Nguyên nhân giảm chủ yếu từ 
kết quả SKXD thua lỗ trong năm 2016. 

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:  

 a) Tình hình tài sản và nguồn vốn: 

- Trong năm tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty đã có một số chuyển 
biến so với năm trước: Hàng tồn kho giảm 43,78 tỷ đồng, tương ứng giảm 71,6% do 
đã quyết toán công trình hoàn thành dự án Khu dân cư Yersin TP Đà Lat. 

Tuy nhiên, kết quả hoạt động SXKD sau thuế của DLR âm (-17,567 tỷ đồng) 
dẫn đến tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty đã có ảnh hưởng nhất định so với 
năm trước, thể hiện: Tổng tài sản đã giảm 60,4 tỷ đồng (từ 215,7 tỷ đồng xuống 155,3 
tỷ đồng), vốn chủ sở hữu giảm 17,6 tỷ đồng (từ 46,2 tỷ đồng xuống 28,6 tỷ đồng); dự 
phòng cho các khoản phải thu khó đòi tăng lên 3,9 tỷ đồng (từ 4,6 tỷ đồng lên 8,5 tỷ 
đồng, trong đó: hoạt động xây lắp 5,2 tỷ đồng, hoạt động VLXD 2,7 tỷ đồng). Hàng tồn 
kho, chi phí SXKD dở dang tuy đã giảm nhưng vẫn còn rất cao 17,3 tỷ đồng 
 b) Tình hình công nợ phải thu, phải trả: 

- Trong năm, Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng để thu hồi công nợ, cải thiện 
tình hình tài chính, nợ vay, trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đã 
giảm 13 tỷ đồng (từ 77,5 tỷ đồng xuống 64,2 tỷ đồng); vay và nợ thuê tài chính dài 
hạn đã giảm 31,8 tỷ đồng (từ 63,9 tỷ đồng xuống còn 32,1 tỷ đồng), vay và nợ thuê tài 
chính ngắn hạn đã giảm 6,9 tỷ đồng (từ 45,1 tỷ đồng xuống 38,2 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, áp lực trả nợ vay, các khoản phải thu vẫn còn khá cao, thể hiện qua 
các lĩnh vực: Các khoản phải thu ngắn hạn tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao: 75,39 tỷ 
đồng (Công trình chung cư Yersin 40,1 tỷ đồng, phải thu của Cty CP Giống Lâm nghiệp 
vùng Tây Nguyên 5,6 tỷ đồng và của các khách hàng khác…); vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 38,24 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 32,1 tỷ đồng. 
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3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017: 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
KẾT QUẢ NĂM 2016 KẾ HOẠCH NĂM 2017 

Doanh thu Lợi nhuận Doanh thu Lợi nhuận 
1 2 3 4 

1 Hoạt động xây lắp  24,514,791,386   (7,874,111,432)  161,554,190,381   2,088,138,216  

2 Hoạt động cho thuê BĐS  2,796,601,748   165,213,423   3,153,047,054   2,062,977,785  

3 Hoạt động dịch vụ Du lịch  1,548,907,240   (592,958,746)  1,662,579,786   (122,752,233) 

4 Hoạt động SXKD VLXD  33,310,603,548   (528,353,157)  44,605,489,338   1,625,333,829  

5 Chi phí quản lý DN  (11,646,747,439)   

6 Hoạt động khác  397,925,400       15,000,000  

  HỢP CỘNG  62,568,829,322   (20,476,957,350)  210,975,306,559   5,668,697,597  

  TRỪ NỘI BỘ  (6,729,282,895)  3,077,648,825      

  CÔNG TY LIÊN KẾT    (22,941,410)     

  THUẾ TNDN HOÃN LẠI    -       

  THUẾ TNDN    145,097,079     1,133,739,519  
  HỢP NHẤT (LNST)  55,839,546,427   (17,567,347,014)  210,975,306,559   4,534,958,078  

4. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TGĐ ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN: 

Sự kiện trọng yếu xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất: 

- Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016, Công ty phát hành tăng 
vốn điều lệ 30 tỷ đồng, từ 45 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng trong năm 2016. Tuy nhiên trong 
năm Công ty chưa thực hiện được. Tiếp đó theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 
01/2017/NQ/HĐQT-DLR ngày 05/01/2017 về việc triển khai phương án chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ. Tổng số lượng cổ phần chào bán là 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 
66,67% số lượng cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Tổng 
giá trị chào bán theo mệnh giá 30.000.000.000 đồng. Phương thức chào bán: chào bán 
cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian dự kiến chào bán trong quý 1/2017. 

Công ty chưa phát hành được cổ phiếu theo Nghị quyết nêu trên là do: Trưởng 
Ban kiểm soát, nhóm cổ đông đã gửi văn bản kiến nghị đến Ủy ban Chứng khoán, Sở 
giao dịch chứng khoán, thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đến gây cản trở trong 
việc phát hành cổ phiếu. 

- Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Bảo Lộc đã tạm ngừng hoạt động từ 
ngày 01/01/2017 để xử lý những tồn tại, khắc phục. Hội đồng Quản trị cũng đã thành 
lập tổ công tác để xử lý các vấn đề còn tồn tại của công ty này; đẩy nhanh quyết toán 
các công trình đã hoàn thành, thu hồi công nợ của các công trình và của các đội thi 
công; bán tài sản để trả các khoản nợ vay…. Tính đến ngày 31/12/2016 Công ty 
TNHH MTV XD Địa ốc Bảo Lộc có số nợ phải trả 22,4 tỷ đồng, tài sản còn lại 10,125 tỷ 
đồng và vốn chủ sở hữu là âm (- 12,3 tỷ đồng). 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 

Trong năm 2016 Ban kiểm soát có những hoat động chính như sau: 

- 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. Cụ thể Ban kiểm soát có tham gia 
10 cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chi tiết : 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu / 

không còn là 
thành viên BKS 

Số buổi họp 
BKS tham 

dự họp 
HĐQT 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Đào Ngọc Phương Nam 
Trưởng 

ban 
27/04/2013 7 70% 

1 cuộc  
họp Ủy 
quyền và 2  
cuộc họp 
không 
tham dự vì 
không 
đồng ý 
cách thức 
triệu tập 
và  nội 
dung họp. 

2 Hoàng Việt Thúy Hồng 
Thành 

viên 
27/04/2013 0 0% 

Không 
được mời 
họp 

3 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 
Thành 

viên 
14/10/2015 3 30% 

Không 
được mời 

họp 

- 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. Cụ thể Ban kiểm soát có nhận 
được văn bản yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu  trên 10% vốn điều lệ của công 



 DALAT REALCO PAGE 23 

ty liên tục trên 6 tháng và Ban kiểm soát cũng đã ban hành công văn số 01 ngày 
24/10/2016 phản hồi lại văn bản yêu cầu triệu tập Đại hội  đồng cổ đông bất 
thường năm 2016.  

- Ngày 31/10/2016 ban kiểm soát có ban hành công văn số 02 kiến nghị Hội 
đồng quản trị tuân thủ điều lệ công ty. Ngày 14/12/2016 Ban kiểm soát phát 
hành công văn số 03 kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 
12/2016/NQ/HDQT-DLR. 

- Ngày 15/12/2016 Ban kiểm soát phát hành Công văn số 04  kiến nghị khẩn cấp 
về việc Hội đồng quản trị ra nghị quyết thông qua phương án phát hành có nội 
dung khác biệt trọng yếu với phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ 
đông thông qua. 

- Ban kiểm soát thực hiện báo cáo quản trị BKS theo quy định đối với công ty, 
nhưng ngày 12/2/2017 Chủ tịch HĐQT đã ban hành Báo cáo quản trị công ty 
niêm yết trong đó có nội dung báo cáo quản trị Ban kiểm soát chưa đúng với 
thực tế. Ban kiểm soát đã có công văn đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị điều 
chỉnh thông tin, đến nay các thông tin đã công bố vẫn chưa được điều chỉnh. 

- Ban kiểm soát hoạt động độc lập theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp, Điều 
lệ công ty. Tuy nhiên, trong năm 2016 hoạt động của Ban kiểm soát công ty 
cũng bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng do Ông Võ Thuận Hòa Phó tổng Giám 
đốc vừa mới được công ty tuyển dụng kể từ ngày 7/11/2016 nhưng đã nhân 
danh công ty ký đóng dấu gửi đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành. Ban kiểm 
soát đã họp và đề nghị Ban điều hành, Hội đồng quản trị giải trình để Ban kiểm 
soát có cơ sở báo cáo trước Đại hội cổ đông. 

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

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

2.1 Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Vào ngày 29/04/2016, Đại hội cổ đông đã họp bàn và biểu quyết thông qua 8 nội 
dung. Chi tiết xin vui lòng xem lại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 

Tất cả các nội dung mà Đại hội biểu quyết thông qua đã được Hội đồng quản trị và 
ban lãnh đạo công ty nghiêm túc triển khai. Tuy nhiên có 03 nội dung Hội đồng quản 
trị và Ban lãnh đạo công ty chưa hoàn thành. Cụ thể: 

    -  Nội dung số 3 mục 3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Đại hội đồng 
cổ đông đã biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 
2015 là 342 triệu đồng. Đến nay khoản thù lao này vẫn không được Ban điều hành chi 
trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

- 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 2016 lần lượt là 245,37 tỷ và 5,89 tỷ. 
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Kết quả thực hiện  doanh thu chỉ đạt 55,4 tỷ và lợi nhuận âm 17,56  tỷ. So với kế 
hoạch doanh thu thực tế đạt khoảng 23%. 

    - Nội dung số 7 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn 
điều lệ trong niên độ tài chính 2016. Trong năm 2016 vấn đề tăng vốn vẫn chưa thể 
thực hiện do trong quá trình làm việc chậm, đồng thời có nhiều thiếu sót trong thủ tục 
tăng vốn. 

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị DLR năm 2016 có  tổ chức họp 11 phiên họp và ban hành 14 
Nghị quyết và 12 Quyết định (có hai Nghị quyết ban hành căn cứ vào phiếu lấy ý kiến 
bằng văn bản) cụ thể như sau: 

TT 
SỐ NQ / 

QĐ 
NGÀY  

HÌNH 
THỨC 

NỘI DUNG 

1 01/NQ 10/01/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
10/01/2016 

1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & Dự thảo 
kế hoạch SXKD 2016; 
2/ Góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty áp dụng theo Luật 
doanh nghiệp 2014; 
3/ Thông qua Quy chế tiền lương & thang bảng lương 
năm 2016; 
4/ Định hướng về chủ trương đầu tư một số dự án ĐTXD 
trong giai đoạn 2016-2017; 
5/ Định hướng hoạt động quản trị & hoạt động SXKD của 
Công ty trong năm 2016; 
6/ Thống nhất cơ chế và chi phí trong công tác đối ngoại 
của HĐQT & BĐH.  

2 01/QĐ 10/01/2016 
Quyết định 
của Chủ tịch 

HĐQT 

  Ban hành Quy chế tiền lương & thang bảng lương của 
CTCP Địa ốc Đà Lạt. 

3 02/NQ 11/01/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
11/01/2016 

 Chấp thuận vay vốn để đầu tư bổ sung thiết bị bơm bê 
tông tỉnh và phương tiện vận tải phục vụ hoạt động SXKD 
của Trạm trộn bê tông thương phẩm CTCP Địa ốc Đà Lạt. 

4 03/NQ 29/03/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
23/03/2016 

1/ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2016; 
2/ Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty áp dụng theo Luật 
doanh nghiệp 2014 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt. 

5 04/NQ 01/04/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
31/03/2016 

  Đồng ý Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ký kết hợp đồng thi 
công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và 
Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: Xây dựng 
nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy bơm sinh 
hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan Bộ Tư Lệnh / 
Binh chủng Đặc công; 

6 02/QĐ 04/04/2016 
Quyết định 
của Chủ tịch 

HĐQT 

Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. 
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7 05/NQ 28/04/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
28/04/2016 

1/ Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ TN 2016; 
2/ Thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ để 
trình ĐHĐCĐ phê duyệt; 
3/ Thông qua danh mục đầu tư MMTB phục vụ hoạt động 
thi công xây dựng; 
4/ Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung MMTB phục vụ 
hoạt động SXKD VLXD. 

8 05a/NQ 06/05/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
28/04/2016 

  Hội đồng quản trị chấp thuận đầu tư bổ sung 01 xe vận 
chuyển bê tông thương phẩm phục vụ hoạt động SXKD 
của Công ty Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt. 
 

9 06/NQ 10/05/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
07/05/2016 

  Chọn đơn vị tư vấn để triển khai phương án tăng vốn 
điều lệ Công ty trong niên độ 2016: 
+ CTCP Chứng khoán Phú Gia 
+ Lầu 8, 56-58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM 

10 02a/QĐ 10/05/2016 
Quyết định 
của Chủ tịch 

HĐQT 

  Thành lập Ban công tác triển khai thực hiện phương án 
phát hành cổ phiếu DLR trong năm 2016. 

11 07/NQ 28/06/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
28/06/2016 

  Hội đồng quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH Dịch vụ 
tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là 
đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2016 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt. 

12 03/QĐ 30/06/2016 
Quyết định 
của Chủ tịch 

HĐQT 

  Ban hành Quy chế quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt thay thế 
cho Quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 07/11/2009, 
Quy chế hoạt động HĐQT ban hành ngày 23/09/2010 và 
Quy chế hoạt động BKS ban hành ngày 22/05/2009. 

13 08/NQ 02/08/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
03/08/3016 

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và tiến hành ký 
kết thỏa thuận nguyên tắc v/v: Xúc tiến đầu tư doanh 
nghiệp và đầu tư Dự án với CTCP Quốc tế Lê Đại Nam 

14 09/NQ 03/08/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
03/08/2016 

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nhận chuyển 
nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn của CTCP Nông Sản 
thực phẩm Lâm Đồng tại CTCP Tân Thành Lâm Đồng 
(chiếm 25% vốn điều lệ của CTCP Tân Thành Lâm Đồng) 

15 03a/QĐ 09/08/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa ( kế toán trưởng công ty) 
Tiếp tục đảm nhận chức vụ Kế toán trường Công ty trong 
thời hạn 5 năm 

16 10/NQ 07/11/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
07/11/2016 

1. Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên 2016 và chủ trương đầu tư một 
số dự án đầu tư Xây dựng trong giai đoạn 2016-2017; 

2. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập và tổ chức  Đại 
hội đồng cổ đông vao ngày 19/01/2017; 

3. Cơ cấu nhân sự Ban điều hành công ty: 
a. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành đối 

với Ông Ngô Phước kể từ ngày 07/11/2016; 
b. Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chính-Thành viên HĐQT 

đàm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ 
ngày 07/11/2016; 

c. Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Võ Thuận Hòa đảm 
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nhận chức vụ Phó Tổng Giảm đốc CTCP Địa ốc Đà 
Lạt phụ trách lĩnh vực tài chính kể từ ngày 
07/11/2016; 

17 04/QĐ 07/11/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với 
Ông Ngô Phước 

18 05/QĐ 07/11/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính-thành viên HĐQT công ty 
đảm nhận chức vụ tổng Giám đốc điều hành. 

19 06/QĐ 07/11/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Võ Thuận Hòa đảm nhận 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính 

20 07/QĐ 18/11/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Sắp xếp tiền lương cho cán bộ quản lý ( Bà Lê Thị Kim 
Chính-Tồng Giám đốc điều hành 

21 08/QĐ 18/11/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Sắp xếp tiền lương cho cán bộ quản lý (Ông Võ thuận Hòa- 
PhóTồng Giám đốc phụ trách tài chính) 

22 11/NQ 30/11/2016 
Lấy ý kiến 
bằng văn 

bản 

1. HĐQT chấp thuận phương án đầu tư bổ sung 01 xe 
bơm cần bê tong. 

2. HĐQT thông qua quy chế quản lý và điều hành CTCP 
Địa ốc Đà Lạt. 

3. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và thông 
qua nội dung chương trình thực hiện tạm ngưng hoạt 
động đối với Công ty TNHH MTV Địa Ốc Bảo Lộc. 

4. HĐQT Thống nhất chủ trương tự túc chi phí đối với 
các thành viên HĐQT khi tham gia các kỳ họp của 
HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. 

23 10/QĐ 30/11/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Ban hành quy chế Quy định về Quản lý điều hành của 
CTCP Đại ốc Đà Lạt 

24 11/QĐ 07/12/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV 
Địa ốc Bảo Lộc. 

25 12/NQ 13/12/2016 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
13/12/2016 

Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

26 12/QĐ 13/12/2016 
Quyết định 

của Chủ tịch 
HĐQT 

Thành lập Ban phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

27 13/NQ 29/12/2016 
Lấy ý kiến 

HĐQT bằng 
văn bảnq 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 
12/2016/NQ/HĐQT-DLR ngày 13/12/2016 về việc triển 
khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 
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Việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2016, Ban 
kiểm soát đánh giá như sau: 

Giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 29/4/2016: việc ban hành các Nghị quyết của 
HĐQT tuân thủ theo các quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành và ban 
điều hành cũng đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. 

Giai đoạn từ 29/04/2016 đến 31/10/2016: Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, nhóm 
cổ đông sở hữu trên 10% liên tục trên 6 tháng đã có gửi những văn bản đề nghị họp 
Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông bất thường, các kiến nghị này Hội đồng quản trị 
chưa thật sự nghiêm túc triển khai. Cụ thể ngày 12/05/2016 và ngày 24/05/2016 
Ông Ngô Phước- Tổng giám đốc có ban hành 2 công văn số 96/CV-DLR và 101/CV-
DLR đề nghị họp Hội đồng quản trị, Tuy nhiên vẫn không nhận được phản hồi từ 
HĐQT và Trưởng ban kiểm soát cũng có gửi mail đến chủ tịch HĐQT để nhắc nhở 
thực hiện nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Ngày 15/10/2016 nhóm cổ đổng sở 
hữu trên 10% liên tục trên 6 tháng gửi văn bản yêu cầu triệu tập ĐHCĐ bất thường và 
Ban kiểm soát phải phát hành công văn số 01/BKS-DLR ngày 24/10/2016 và công 
văn số 02/-BKS-DLR ngày 31/10/2016 để yêu cầu HĐQT nghiêm túc triển khai các 
yêu cầu của nhóm cổ đông. Đến thời điểm hiện tại thì yêu cầu của nhóm cổ đông tổ 
chức ĐHCĐ bất thường vẫn chưa được triển khai. 

 Giai đoạn từ 01/11/2016 đến 31/12/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 4 nghị 
quyết, 3 trong 4 nghị quyết này ban kiểm soát và nhóm cổ đông đã có các văn bản đến 
các cơ quan chức năng yêu cầu hủy vì việc ban hành các Nghị quyết này vi phạm quy 
chế, Điều lệ, Luật doanh nghiệp, cũng như vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi 
tiết các vấn đề này Ban kiểm soát, nhóm cổ đông cũng đã gửi văn bản kiến nghị đến 
Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thanh tra sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh Lâm Đồng. 

Nhìn chung năm 2016, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định 
của Hội đồng quản trị, cũng như các báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của công 
ty.  

3/ Kết quả thẩm định BCTC năm 2016 

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 2016. 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.                                                            
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3.1. Một số chỉ tiêu về tình hình tài sản - nguồn vốn  (ĐVT: 1.000.000 vnđ) 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2015 

Tiền và các khoản tương đương tiền  7.547  5.345  

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  0  0  

Các khoản phải thu ngắn hạn  75.395  92.128  

Hàng tồn kho  17.313  61.094  

Tài sản ngắn hạn khác  1.441  1.245  

TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN  101.696  159.812  

Các khoản phải thu dài hạn  3   

Tài sản cố định  28.502  29.354  

Bất động sản đầu tư 22.254  23.192  

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  370  392  

Tổng tài sản dài hạn khác  2.346  2.822  

Tài sản dài hạn dỡ dang 145  145  

TỔNG TÀI SẢN  155.316  215.717  

Nợ ngắn hạn  91.347  102.422  

Nợ dài hạn  35.294  67.053  

Tổng Nợ  126.641  169.475  

Vốn chủ sở hữu  28.675  46.242  

Tổng Nguồn Vốn  28.675  46.242  

TỔNG NGUỒN VỐN  155.316  215.717  
 

Tình hình tăng giảm  tổng tài sản 

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của công ty là 155 tỷ 316 triệu giảm xấp xỉ 60 tỷ 
401 triệu so với đầu năm tương ứng giảm khoản 28%. Nguyên nhân giảm tài sản chủ 
yếu ở khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu. Hàng tồn kho giảm chủ yếu là 
trong năm công ty đã kết chuyển lãi vay công trình Yersin sang các khoản phải thu 
ngăn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm chủ yếu là dự phòng các khoản phải thu 
khó đòi hơn 8 tỷ. 

Tình hình tăng giảm nguồn vốn 
Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2015 được ghi nhận là 28 tỷ 675 

triệu giảm xấp xỉ 17 tỷ 567 triệu so với đầu năm, tương ứng giảm khoản 38%. Vốn 
chủ sở hữu giảm chủ yếu là do khoản lỗ hoạt động kinh doanh năm 2016. 
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3.2 Các chỉ tiêu về tình hình hoạt động kinh doanh (ĐVT: 1.000.000 đồng) 

Kết Quả Kinh Doanh 2016 2015 

Doanh Thu Thuần 55.442  121.273  
Giá Vốn Hàng Bán 52.533  112.581  
Lợi Nhuận Gộp 2.909  8.692  
Chi phí tài chính 2.881  1.729  
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2.881  1.729  
Chi phí bán hàng 966  1.624  
Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.717  11.095  
Tổng Chi phí hoạt động 16.564  14.448  
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 130  117  
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (13.525) (5.639) 
Lợi nhuận khác (3.874) 7.061  
Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh (23) 25  
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (17.422) 1.447  
Chi phí thuế TNDN 145  311  
Lợi ích của cổ đông thiểu số   
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (17.567) 1.136  

So với kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu hợp nhất của DLR  2016 giảm 
54%. Lợi nhuận từ 1,13 tỷ năm 2015 sang năm 2016 là âm 17,57 tỷ. Nguyên nhân lổ  
chủ yếu từ việc phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ công trình Đinh 
Tiên Hoàng. 

3.3 Một số chỉ số tài chính 

Chỉ tiêu 2016 2015 

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 65% 74% 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 35% 26% 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 82% 79% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 442% 366% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 18% 21% 
Tiền/Vốn chủ sở hữu 26% 12% 
Thanh toán hiện hành 111% 156% 
Thanh toán nhanh 92% 96% 
Thanh toán bằng tiền 8% 5% 
Thanh toán lãi vay               (3,69)           (2,26) 
Vòng quay Tổng tài sản 0,36  0,56  
Vòng quay tài sản ngắn hạn 0,55  0,76  
Vòng quay vốn chủ sở hữu 1,93  2,62  
Vòng quay Hàng tồn kho 3,20  1,99  
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -32% 1% 
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Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) -11% 1% 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) -61% 2% 
EPS             (3.904)             252  
Book Value               6.372         10.276  

Nhìn chung các chỉ số tài chính năm 2016 đều giảm so với năm 2015, phản ảnh 
tình hình hoạt động kinh doanh không hiệu quả của công ty. 

4. Nhận xét, kiến nghị 

Kết quả kinh doanh năm 2016 đã phản ảnh rất rõ hiệu quả kinh doanh của Công 
ty. Ngoài những vấn đề nội tại đã được Ban kiểm soát nêu ra trong báo cáo tại các kỳ 
Đại hội cổ đông trước, năm 2016 xuất hiện thêm vấn đề mất đoàn kết trong nội bộ các 
thành viên  Hội đồng quản trị. Biểu hiện rõ nét  sự mất đoàn kết đó là các đơn thư 
kiến nghị, tố cáo của nhóm cổ đông và của các thành viên Hội đồng quản trị. Do đó 
Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị nhanh chóng có giải pháp ổn định tình hình 
cơ cấu các thành viên Hội đồng quản trị.  

Ngoài ra, quý I/2017 Ban lãnh đạo công ty bắt đầu triển khai dự án Khu dân cư đồi 
An Tôn, theo thông tin Ban kiểm soát nhận được dự án có tổng mức đầu tư hơn 347 
tỷ lớn hơn gấp 2 lần tổng tài sản của công ty được ghi nhận theo báo cáo kiểm toán tại 
thời điểm 31/12/2016. Hiện tại Hội đồng quản trị công ty chưa thực hiện việc xin ý 
kiến của Đại hội đồng cổ đông triển khai phương án kinh doanh dự án theo Điều lệ 
quy định. Do đó, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị công ty sớm triệu tập Đại 
hội đồng thường niên và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để nhanh chóng triển 
khai dự án. 

5.  Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017 

Họp định kỳ Ban kiểm soát 4 lần/năm, và thực hiện thêm hình thức họp trực tuyến 
thường xuyên qua qua mail cũng như các phương tiện liên lạc khác. 

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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ĐÁNH GIÁ 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 đong quản trị chı̉ đạo, phoi hợp Ban đieu hành trien khai thực hiện chương trı̀nh 
tái cau trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các van đe chı́nh như: 

 Trên cơ sở các cơ che, chı́nh sách của nhà nước và năng lực của Doanh nghiệp, 
tập trung trọng điem vào hoạt động đau tư dự án bat động sản Nhà ở xã hội 
trên địa bàn tı̉nh Lâm Đong và các địa phương khác trong nước, làm nen tảng 
cho hoạt động SXKD của Doanh nghiệp trong thời gian tới, tạo cơ sở to chức 
thực hiện hoạt động thi công xây lap, hoạt động SXKD vật liệu xây dựng đe giải 
quyet việc làm, đời song của người lao động, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận; 

 Cải cách chı́nh sách tien lương phù hợp nhu cau của Doanh nghiệp và người lao 
động, phù hợp với các quy định của Nhà nước; 

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

Trong năm 2016, có 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị (11 phiên họp HĐQT & 02 lần 
lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) và 12 quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị được 
ban hành. 

Các tiểu ban chuyên môn của HĐQT hoạt động chưa thực sự hiệu quả và bao quát sâu 
sát hết tình hình hoạt động của Công ty. 
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CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện theo đúng quy định Điều lệ của Công ty; Đa số các thành viên HĐQT thường 
xuyên liên lạc để nắm bắt trao đổi thông tin phục vụ cho việc chỉ đạo triển khai thực 
hiện các Nghị quyết của HĐQT và định hướng nội dung cho các kỳ họp khác. 

Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban đieu hành xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị 
và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. 

Hội đong quản trị chı̉ đạo và phoi hợp với Ban đieu hành kịp thời giải quyet các 
vướng mac, ton đọng trong quá trı̀nh hoạt động sản xuat kinh doanh của Doanh 
nghiệp, Ban Tổng Giám đốc. 

Trong năm 2016, HĐQT đã thống nhất tái cơ cấu lại Ban Tổng Giám đốc Công ty do 
kết quả SXKD năm 2016 cũng như các năm trước đó không đáp ứng được yêu cầu của 
HĐQT, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

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; 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 trien 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 2017 

 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 năm 2017 và 2018; Tạo nền tảng 
cho tăng trưởng và phát triển bền vững trong 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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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định  Ngày Nội dung 

01 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-
DLR 

29/04/2016 

Kết luận tại phiên họp ĐHĐCĐ 
thường niên 2016: 
1/ Thông qua báo cáo hoạt động của 
HĐQT năm 2015; 
2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm 
soát năm 2015; 
3/ Thông qua kết quả SXKD, quyết 
toán tài chính năm 2015 và phương 
án phân phối lợi nhuận năm 2015; 
4/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 
2016 và dự kiến phương án phân 
phối lợi nhuận, thù lao HĐQT & BKS 
năm 2016; 
5/ Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm 
toán năm tài chính 2016; 
6/ Thay đổi Điều lệ Công ty theo 
Luật doanh nghiệp 2014; 
7/ Thông qua phương án tăng vốn 
điều lệ trong niên độ tài chính 2016; 
8/ Thống nhất chủ trương thành lập 
chi nhánh Công ty tại TP HCM; 
9/ Thống nhất chủ trương sát nhập 
Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc 
vào Công ty TNHH MTV Xây dựng 
Địa ốc Đà Lạt. 
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II. Hội đồng quản trị: 

1/. Thông tin thành viên HĐQT năm 2016: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu / 
không còn là 
thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham 

dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp 

Lý do 
không 
tham 

dự họp 

1 Trịnh Ngọc Thanh 
Chủ tịch 
HĐQT 

14/10/2015 
 11 100%  

2 Quách Tấn Hải Phó Chủ 
tịch 

27/04/2013 
 

05 45% Ủy 
quyền 

3 Lê Thị Kim Chính 
Thành 

viên 
27/04/2013 

 
01 10% 

Ủy 
quyền 

4 Nguyễn Quang Trung Thành 
viên 

27/04/2013 
 

08 73% Vắng 
mặt 

5 Ngô Phước 
Thành 

viên 
14/10/2015 

 
07 64% 

Vắng 
mặt 

2/. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

- Thực hiện theo đúng quy định điều lệ của Công ty; Đa số các thành viên HĐQT thường 
xuyên liên lạc để nắm bắt trao đổi thông tin phục vụ cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện các 
Nghị quyết của HĐQT và định hướng nội dung cho các kỳ họp khác. 

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban đieu hành xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị và tổ 
chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. 

- Hội đong quản trị chı ̉đạo và phoi hợp với Ban đieu hành kip̣ thời giải quyet các vướng mac, 
ton đọng trong quá trı̀nh hoạt động sản xuat kinh doanh của Doanh nghiệp, Ban Tổng Giám 
đốc. 

- Trong năm 2016, HĐQT đã thống nhất tái cơ cấu lại Ban Tổng Giám đốc Công ty do kết quả 
SXKD năm 2016 cũng như các năm trước đó không đáp ứng được yêu cầu của HĐQT, không 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những sai phạm nghiêm trọng của nguyên Tổng 
Giám đốc Ngô Phước trong việc: 

+ Bán tài sản công ty (cụ thể là bán Mỏ đá Gần Reo như trên) không tuân theo chỉ đạo 
của HĐQT theo nghị quyết 11/2015/NQ/HDQT-DLR do Ông Trần Văn Châu – Chủ tịch ký 
ngày 14/10/15 và không thực hiện đúng quy định số 25/QĐ-DLR “V/v: Chuyển nhượng thiết 
bị, xe máy, công cụ, dụng cụ SXKD” ký ngày 01/9/2011. Hậu quả theo nhận định ban đầu là 
gây thất thoát tài sản cho Công ty và gây thiệt hại cho cổ đông trong thương vụ chuyển 
nhượng tài sản nói trên (Giá trị chuyển nhượng thấp hơn so với Giá trị thẩm định giá trên 
chứng thư số 091C/15/TS-DV của Công ty TNHH Giám Định và Thẩm Định Giá Thương Tín 
ký ngày 30/09/2015). 

+ Ông Ngô Phước với cương vị là Tổng Giám đốc khi đương nhiệm đã lợi dụng chức 
vụ quyền hạn của mình trực tiếp tạm ứng, nhờ thư ký HĐQT tạm ứng, cũng như nhờ một số 



 DALAT REALCO PAGE 36 

CB.CNV trong công ty tạm ứng thay để phục vụ công tác đều không rõ ràng, không minh 
bạch, không có chủ trương của HĐQT; nội dung công tác không có công lệnh công tác, kế 
hoạch công tác, thời gian công tác, kết quả công việc, chứng từ thanh toán đều không rõ ràng. 
Ngô Phước đã vi phạm nghiêm trọng quy chế Tài chính tại Quy định tạm ứng - Thanh toán do 
chính Ông ban hành, không tuân thủ các nguyên tắc quản lý, tạo tiền lệ xấu cho CB.CNV trong 
công ty về việc quản lý tài chính. Tính tới ngày 31/10/2016 tổng số tiền mà Ông Ngô Phước 
tạm ứng là 730.192.987đ và cho đến thời điểm hiện nay Ông Ngô Phước vẫn chưa có 
phương án giải quyết với Công ty. 

- Ngày 30/12/2016, Phó chủ tịch HĐQT công ty có gửi công văn số 22/CV/HĐQT - DLR tới 
cho các cổ đông, Ban kiểm soát, các cơ quan ban ngành khi HĐQT nhận được các văn bản 
kiến nghị của cổ đông và của Ông Đào Ngọc Phương Nam - Trưởng Ban kiểm. Sau khi nhận 
được công văn của DLR, các cơ quan ban ngành đã có công văn trả lời cụ thể như sau:  

+ Ngày 16/01/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ra Công văn số 58/KHĐT-
TTra “V/v: Trả lời đơn của cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt” khẳng định những nội 
dung trong đơn mà Lê Thị Hồng đại diện ký gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng 
chủ yếu là các tranh chấp liên quan đến nhóm cổ đông với HĐQT… đây là tranh chấp nội bộ 
của Công ty nên đề nghị các cổ đông và HĐQT Công ty tự giải quyết theo các quy định của 
pháp luật hiện hành, không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời đề nghị các cổ đông không nên gởi kiến nghị liên quan đến nội 
dung này đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 + Ngày 19/01/2017, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công An tỉnh Lâm Đồng ra thông báo số 
40/TB-PC46 “V/v: Giải quyết đơn tố cáo” nêu rõ: Qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của bà 
Châu Thị Hòa đối với Ông Trịnh Ngọc Thanh - CT.HĐQT Công ty DLR chỉ là mâu thuẫn, tranh 
chấp trong nội bộ Công ty nên việc giải quyết, xử lý đơn tố cáo này không thuộc thẩm quyền 
của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công An tỉnh Lâm Đồng. 

- Trong năm 2016, có 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị (11 phiên họp HĐQT & 02 lần lấy ý 
kiến HĐQT bằng văn bản) và 12 quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành. 

3/. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

- Các tiểu ban chuyên môn của HĐQT hoạt động chưa thực sự hiệu quả và bao quát sâu sát 
hết tình hình hoạt động của Công ty. 
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4/. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị & Quyết định của Chủ tịch HĐQT: 

TT 
SỐ NQ / 

QĐ 
NGÀY  

HÌNH 
THỨC 

NỘI DUNG 

1 01/NQ 
10/01/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
10/01/201

6 

1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & Dự 
thảo kế hoạch SXKD 2016; 
2/ Góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty áp dụng theo Luật 
doanh nghiệp 2014; 
3/ Thông qua Quy chế tiền lương & thang bảng lương 
năm 2016; 
4/ Định hướng về chủ trương đầu tư một số dự án 
ĐTXD trong giai đoạn 2016-2017; 
5/ Định hướng hoạt động quản trị & hoạt động SXKD 
của Công ty trong năm 2016; 
6/ Thống nhất cơ chế và chi phí trong công tác đối 
ngoại của HĐQT & BĐH.  

2 01/QĐ 
10/01/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Ban hành Quy chế tiền lương & thang bảng lương của 
CTCP Địa ốc Đà Lạt. 

3 02/NQ 
11/01/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
11/01/201

6 

 Chấp thuận vay vốn để đầu tư bổ sung thiết bị bơm bê 
tông tỉnh và phương tiện vận tải phục vụ hoạt động 
SXKD của Trạm trộn bê tông thương phẩm CTCP Địa ốc 
Đà Lạt. 

4 03/NQ 
29/03/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
23/03/201

6 

1/ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2016; 
2/ Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty áp dụng theo 
Luật doanh nghiệp 2014 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt. 

5 04/NQ 
01/04/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
31/03/201

6 

  Đồng ý Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ký kết hợp đồng 
thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 
và Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: Xây 
dựng nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy 
bơm sinh hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan 
Bộ Tư Lệnh / Binh chủng Đặc công; 

6 02/QĐ 
04/04/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. 

7 05/NQ 
28/04/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
28/04/201

6 

1/ Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ TN 2016; 
2/ Thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ để 
trình ĐHĐCĐ phê duyệt; 
3/ Thông qua danh mục đầu tư MMTB phục vụ hoạt 
động thi công xây dựng; 
4/ Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung MMTB phục 
vụ hoạt động SXKD VLXD. 

8 05a/NQ 
06/05/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
28/04/201

6 

  Hội đong quản trị chap thuận đau tư bo sung 01 xe vận 
chuyển bê tông thương phẩm phục vụ hoạt động SXKD 
của Công ty Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt. 
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9 06/NQ 
10/05/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
07/05/201

6 

  Chọn đơn vị tư vấn để triển khai phương án tăng vốn 
điều lệ Công ty trong niên độ 2016: 
+ CTCP Chứng khoán Phú Gia 
+ Lầu 8, 56-58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM 

10 02a/QĐ 
10/05/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Thành lập Ban công tác triển khai thực hiện phương 
án phát hành cổ phiếu DLR trong năm 2016. 

11 07/NQ 
28/06/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
28/06/201

6 

  Hội đong quản tri ̣chap thuận chọn Công ty TNHH Dịch 
vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt 
(AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2016 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt. 

12 03/QĐ 
30/06/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Ban hành Quy chế quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt thay thế 
cho Quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 
07/11/2009, Quy chế hoạt động HĐQT ban hành ngày 
23/09/2010 và Quy chế hoạt động BKS ban hành ngày 
22/05/2009. 

13 08/NQ 
02/08/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
02/08/201

6 

  Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và tiến hành 
ký kết thỏa thuận nguyên tắc v/v: Xúc tiến đầu tư 
doanh nghiệp và đầu tư Dự án với CTCP Quốc tế Lê Đại 
Nam; 

14 09/NQ 
03/08/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
03/08/201

6 

  Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nhận chuyển 
nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn của CTCP Nông sản 
thực phẩm Lâm Đồng tại CTCP Tân Thành Lâm Đồng 
(chiếm 25% vốn điều lệ của CTCP Tân Thành Lâm 
Đồng). 

15 03a/QĐ 
09/08/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa (Kế toán trưởng Công 
ty) tiếp tục đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty 
trong thời hạn 05 năm. 

16 10/NQ 
07/11/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
07/11/201

6 

1. Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên 2016 và chủ trương đầu tư một số 
dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016-2017; 
2. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập và tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông vào ngày 19/01/2017; 
3. Cơ cấu nhân sự Ban điều hành Công ty: 
a) Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối 
với Ông Ngô Phước kể từ ngày 07/11/2016; 
b) Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – Thành viên HĐQT 
đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 
07/11/2016; 
c) Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Võ Thuận Hòa đảm 
nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt 
phụ trách lĩnh vực tài chính kể từ ngày 07/11/2016; 

17 04/QĐ 
07/11/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với 
Ông Ngô Phước. 

18 05/QĐ 07/11/201 Quyet định   Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – thành viên HĐQT 
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6 của Chủ 
tịch HĐQT 

Công ty đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành. 

19 06/QĐ 
07/11/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Võ Thuận Hòa đảm nhận 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính. 

20 07/QĐ 
18/11/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Sắp xếp tiền lương cho cán bộ quản lý (Bà Lê Thị Kim 
Chính – Tổng Giám đốc điều hành). 

21 08/QĐ 18/11/201
6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Sắp xếp tiền lương cho cán bộ quản lý (Ông Võ Thuận 
Hòa – Phó TGĐ phụ trách tài chính). 

22 11/NQ 
30/11/201

6 

Lấy ý kiến 
HĐQT bằng 

văn bản 

1/ Hội đong quản trị chap thuận Phương án đầu tư bổ 
sung 01 Xe bơm cần bê tông. 
2/ Hội đong quản trị thông qua Quy chế Quản lý điều 
hành của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; 
3/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và thông 
qua nội dung chương trình thực hiện tạm ngưng hoạt 
động đối với Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; 
4/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tự túc chi 
phí đối với các thành viên HĐQT khi tham gia các kỳ 
họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. 

23 10/QĐ 
30/11/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Ban hành Quy chế Quy định về Quản lý điều hành của 
CTCP Địa ốc Đà Lạt. 

24 11/QĐ 07/12/201
6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 
MTV Địa ốc Bảo Lộc. 

25 12/NQ 
13/12/201

6 

Kết luận 
cuộc họp 

HĐQT ngày 
13/12/201

6 

  Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

26 12/QĐ 
13/12/201

6 

Quyet định 
của Chủ 

tịch HĐQT 

  Thành lập Ban phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

27 13/NQ 
29/12/201

6 

Lấy ý kiến 
HĐQT bằng 

văn bản 

  Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết 
số 12/2016/NQ/HĐQT-DLR ngày 13/12/2016 về việc 
triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 
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III. Ban kiểm soát: 

1/. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

S
T
T 

Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu 
/ không còn là 

thành viên 
BKS 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Đào Ngọc Phương Nam 
Trưởng 

ban 27/04/2013 8 73% 

01 cuộc  
họp UQ 

và 02 
không 

tham dự 

2 Hoàng Việt Thúy Hồng Thành 
viên 

27/04/2013 0 0% 
Ủy 

quyền 

3 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 
Thành 

viên 
14/10/2015 3 27% 

Ủy 
quyền 

Ngày 30/12/2016 Phó chủ tịch HĐQT công ty có gửi công văn số 22/CV/HĐQT – DLR gửi 
các cơ quan ban ngành. Trong đó, đề cập đến hoạt động của BKS và đã không phản ánh đúng 
thực chất về các nội dung hoạt động của BKS. Ban kiểm soát sẽ giải trình và đưa các chứng cứ 
nếu cổ đông và các cơ quan liên quan có yêu cầu. 

Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc và làm việc 
với nhau qua điện thoại và email. Hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty, các nội dung có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát trước khi ban 
hành đều lấy ý kiến góp ý các thành viên. 

2/. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, ban điều hành 
và Cổ đông: 

 - Giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 29/4/2016: việc ban hành các Nghị quyết của 
HĐQT tuân thủ theo các quy định của điều lệ và luật doanh nghiệp hiện hành và ban điều 
hành cũng đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT. 

- Giai đoạn từ 29/04/2016 đến 31/10/2016: Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, nhóm cổ 
đông sở hữu trên 10% liên tục trên 6 tháng đã có gửi những văn bản đề nghị họp Hội đồng 
quan trị và Đại hội cổ đông bất thường, các kiến nghị này Hội đồng quản trị chưa thật sự 
nghiêm túc triển khai. Cụ thể ngày 12/05/2016 và ngày 24/05/2016 Ông Ngô Phước- Tổng 
giám đốc có ban hành 2 công văn số 96/CV-DLR và 101/CV-DLR đề nghị họp Hội đồng quản 
trị, và Trưởng ban kiểm soát cũng có gửi mail đến chủ tịch HĐQT để nhắc nhở thực hiện tuy 
nhiên vẫn không nhận được phản hồi.  

Ngày 15/10/2016 nhóm cổ đổng sở hữu trên 10% liên tục trên 6 tháng gửi văn bản yêu 
cầu triệu tập ĐHCĐ bất thường và Ban kiểm soát phải phát hành Công văn số 01/BKS-DLR 
ngày 24/10/2016 và công văn số 02/-BKS-DLR ngày 31/10/2016 để yêu cầu HĐQT nghiêm 
túc triển khai các yêu cầu của nhóm cổ đông. Đến thời điểm hiện tại thì yêu cầu của nhóm cổ 
đông tổ chức ĐHCĐ bất thường vẫn chưa được triển khai, vì vậy trong thời gian sắp tới Ban 
kiểm soát sẽ thực hiện tổ chức ĐHCĐ bất thường theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty. 
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- Giai đoạn từ 01/11/2016 đến 31/12/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 4 nghị quyết. 
Có 3 trong 4 Nghị quyết này Ban kiểm soát và nhóm cổ đông đã có các văn bản đến các cơ 
quan chức năng yêu cầu hủy vì việc ban hành các nghị quyết này vi phạm Quy chế, Điều lệ, 
Luật doanh nghiệp, cũng như vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết các vấn đề này 
Ban kiểm soát, nhóm cổ đông cũng đã gửi văn bản kiến nghị đến Ủy ban Chứng khoán, Sở 
giao dịch chứng khoán Hà Nội, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư. 

3/. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/10/2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông 
tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, cũng như các báo cáo của Ban điều hành về hoạt 
động của công ty. Tuy nhiên, từ sau khi HĐQT Ban hành nghị quyết số 10 ngày 7/11/2016, 
sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành được bầu mới 
thực sự không tốt. 

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: 

- Không. 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của 
công ty với chính Công ty:  



 DALAT REALCO PAGE 42 

1/. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

ST
T Tên tổ chức / cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch  

Chức vụ tại 
công ty Số Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu  

Thời điểm 
không còn  Lý do 

1 Trịnh Ngọc Thanh  
Chủ tịch 

HĐQT 

B4446639 / 
30/07/2010 / 
Cục XN Cảnh 

Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP HCM 

14/10/2015  
Tham gia thành 

viên HĐQT 

2 Quách Tấn Hải  
Phó CT 
HĐQT 

025198162 / 
30/11/2010 /  

TP HCM 

142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, 
TP HCM 

27/04/2015  
Tham gia thành 

viên HĐQT 

3 Lê Thị Kim Chính  
Tổng GĐ / 

Thành viên 
HĐQT 

024437275 / 
04/08/2010 / 

TP HCM 

142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, 
TP HCM 

27/04/2015  
Tham gia thành 

viên HĐQT 

4 Nguyễn Quang Trung  
Thành viên 

HĐQT 

022965731 / 
13/02/2014 / 

TP HCM 

4A 116 Ấp 4, Phạm Văn 
Hai, Q. Bình Chánh, TP 
HCM 

21/04/2011  
Tham gia thành 

viên HĐQT 

5 Ngô Phước  
Thành viên 

HĐQT 

250207474 / 
02/11/2008 / 

Lâm Đồng 

13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, 
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

22/09/2010 
07/10/201

6 
Miễn nhiệm chức 

danh Tổng GĐ 

6 Nguyễn Đức Bảo  
Phó Tổng 
Giám đốc 

250227141 / 
08/3/2001 / 

Lâm Đồng 

12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

01/04/2015  
Bổ nhiệm Phó 

TGĐ 

7 Võ Thuận Hòa  
Phó Tổng 
Giám đốc 

082081000046 
/ 18/3/2016 / 

TP HCM 

25 Trần Phú, P.3, TP. Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

07/10/2016  
Bổ nhiệm Phó 

TGĐ 

8 Nguyễn Văn Hòa  
Kế toán 
trưởng 

250316941 / 
12/11/2007 / 

Lâm Đồng 

9 Lê Hồng Phong, TP. Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

30/11/2010  
Bổ nhiệm Kế toán 

trưởng Công ty 

9 Đào Ngọc Phương Nam  
Trưởng ban 

kiểm soát 
211784159 / 
31/08/2004 / 

Lầu 8, 59 Nguyễn Đình 
Chiểu, Q.1, TP HCM 27/04/2013  

Tham gia thành 
viên BKS 
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TP HCM 

ST
T 

Tên tổ chức / cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*/ 
ngày cấp / nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính / Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

10 Hoàng Việt Thúy Hồng  Thành viên 
BKS 

023524079 / 
21/10/2011 / 

TP HCM 

107B/602-604 L6, Trần 
Hưng Đạo, TP.HCM 

27/04/2013  Tham gia thành 
viên BKS 

11 Nguyễn Thị Thanh Hiếu  
Thành viên 

BKS 

250199285 / 
09/05/2007 /  

Lâm Đồng 

9E Triệu Việt Vương, 
Phường 4, thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

14/10/2015  
Tham gia thành 

viên BKS 

12 CTCP Đầu tư Hải Chính  
Cổ đông nội 

bộ 

0309984422 / 
06/05/2010 / 

TP HCM 

83 Sương Nguyệt Ánh, 
Quận 1, TP HCM 

27/04/2013  
Bà Lê Thị Kim 

Chính – TV HĐQT 
đại diện 

13 CTCP Đầu tư Nguyên Giáp  
Cổ đông nội 

bộ 

0311138882 / 
10/09/2011 / 

TP HCM 

42/37-38 Hoàng Diệu, 
P.12, Quận 4, TP HCM 

27/04/2013  
Bà Lê Thị Kim 

Chính – TV HĐQT 
đại diện 

2/. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
người nội bộ: 

- Không. 
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3/. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người 
nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: 

- Không. 

4/. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

- Không. 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:  

- Không. 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

- 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.  

- 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. 

- 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.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 
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Đà Lạt, ngày 28 tháng 04 năm 2017 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

                                                                                             TRỊNH NGỌC THANH 


		2017-04-28T14:35:22+0700
	NGUYỄN VĂN ĐẬU




